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Sængur, koddar og margt fleira mjúkt 
fæst á góðu verði í Ikea þar sem þessa dagana standa 

yfir mjúkir 
dagar. Fátt er jafn notalegt og að sofa 

við ný og 
hrein rúmföt.

Tekkolía fæst í mörgum matvöru-verslunum en hana er nauðsynlegt að 
bera reglulega á allt úr tekki sem fyrirfinnst á heimilinu. Hús-gögnin verða svo miklu fallegri og svo er eitthvað 

hátíðlegt 
við lyktina.

Garðkönnur og annað til útiverka 
er nokkuð sem má fara að fjárfesta í til að koma sér í garðverkagírinn því allt bendir til þess að vorið sé að koma. Ekki er verra að hafa könnurnar svolítið sumarlegar.

Leið þeirra lá óvænt saman í þröngu og afviknu 
stræti í Búdapest, en það var ást við fyrstu sýn; 
hennar megin.

„Ég var alls ekki að leita, en þar sem hann stóð
svona vel með farinn og tigminni áð

„Sölumaðurinn sagði mér sögu grammófónsins, 

en hann var framleiddur 1934 og þjónaði eigend-

um sínum á stríðsárunum. Honum fylgdi ein 
hljómplata; þykk og talsvert minni í ið
LP-plöturnar en

Ungverskt augnayndi

Sigrún Jóhannsdóttir stærðfræðikennari með son sinn, Daníel Svein Jörundsson, í fanginu en á borðstofuborðinu stendur stáss-

legur grammófónn sem Sigrún fann á rölti sínu um antíkmarkaði Búdapest. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is

S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

N‡r sjúkrafljálfari
Steffan Christensen sjúkrafljálfari B.Sc.kemur aftur til starfa.
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SIGRÚN JÓHANNSDÓTTIR

Ósvikin og eilítið rispuð 
stríðsárasveifla
heimili

          Í MIÐJU BLAÐSINS

HÍBÝLI - STOFA

Loftljós, stólar, borð 
og litríkar stofur
Sérblað um híbýli og stofur 

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG.

Ávallt sólar-
megin í lífinu
Heimir Eyvindsson 
hljómborðsleikari er 
fertugur.
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Ólátabelgir snúa 
bökum saman

Gallagher-
bræður ætla 

að herja á Breta 
og Bandaríkja-
menn.
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Safnar fyrir 
svítum
Sigríði Heiðberg í 

Kattholti langar í 
glæsilegri búr. 
FÓLK 30

ATVINNUMÁL Fleiri skráningar fólks 
frá aðildarríkjum EES hafa borist 
Vinnumálastofnun nú en á sama 
tíma í fyrra. „Þetta sýnir okkur að 
enn er mikil eftirspurn eftir vinnu-
afli á hinum almenna vinnumark-
aði,“ segir Baldur I. Aðalsteinsson, 
verkefnisstjóri hjá Vinnumála-
stofnun.  

Baldur segir jafnframt að þessa 
fyrstu þrjá mánuði ársins hafi 130 
ný tímabundin atvinnuleyfi verið 
gefin út og sé það nákvæmlega 
sami fjöldi og í fyrra. Hins vegar 
hafi helmingur tímabundnu leyf-
anna sem gefin voru í fyrra verið 
tengdur stóriðjuframkvæmdum en 
í ár hafi þau aðeins verið tvö. 

„Helstu skýringuna myndi ég 
telja vera lítið atvinnuleysi en við 
búumst við að það aukist,“ segir 
hann.

Baldur telur jafnframt að skýr-
inguna á fjölguninni megi rekja til 
aukins vinnustaðaeftirlits Vinnu-
málastofnunar, sem kunni að leiða 
til þess að skráningar skili sér betur 

en á sama tíma í fyrra. „Undanfarið 
höfum við til að mynda verið að 
heimsækja veitinga- og skemmti-
staði á höfuðborgarsvæðinu í sam-
starfi við lögregluna til þess að 
athuga með skráningar og atvinnu-
leyfi starfsmanna,“ segir hann. 

Vilhjálmur Egilsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífs-
ins, segist ekki kunna beinar skýr-
ingar á þessari þróun. „Okkar 
tilfinning hefur verið að störfum 
hér á landi sé að fækka og eftir-
spurn eftir vinnuafli að dragast 
saman miðað við það sem verið 
hefur,“ segir hann og telur þessa 
þróun því nokkuð á skjön við það 
sem hafi verið að gerast í atvinnu-
lífinu að undanförnu. Störfum hafi 
þó fjölgað á síðasta ári um fjögur til 
fimm prósent og þar með hafi fleiri 
störf verið í boði á þessu ári en í 
fyrra. „Það getur vel verið að þess-
ar tölur endurspegli þá fjölgun en 
þær held ég að segi ekki til um 
hvernig framhaldið verður út þetta 
ár,“ segir Vilhjálmur. - kdk

Enn eftirspurn 
eftir erlendu 
vinnuafli
Fleira fólk hefur komið hingað til lands til starfa en 

í fyrra. Sérfræðingur Vinnumálastofnunar segir að 

mikil eftirspurn sé enn eftir vinnuafli. Fjöldinn er á 

skjön við þróun í atvinnulífinu. 

BÚÐIN TÆMD  Biðröð var við verslun Bónuss í Faxafeni í gær og fólki hleypt inn í 
hollum. Veittur var þrjátíu prósenta afsláttur vegna þess að versluninni verður lokað 
tímabundið. Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónuss, segir framkvæmdir 
vegna stækkunar verslunarinnar um 300 fermetra að hefjast. Ákveðið hafi verið að 
veita afslátt og njóta þannig aðstoðar viðskiptavina við að tæma búðina. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VÍÐAST BJARTVIÐRI   Í dag verða 
norðaustan 10-15 m/s við suðaust-
urströndina, annars hæg breytileg 
átt. Snjókoma austan til í fyrstu 
en léttir til síðdegis. Annars staðar 
verður víðast bjartviðri.  
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NOREGUR Norsk rannsókn sýnir 
að þeir sem eiga börn lifa 
lengur. Niðurstöður rannsóknar-
innar eru byggðar á gögnum frá 
1,5 milljónum kvenna og karla á 
árunum 1980-2003. Niðurstöð-
urnar sýna að þeir sem eiga 
börn lifa lengur, hvort heldur 
það eru konur eða karlar. 

Á fréttavef Politiken kemur 
fram að helmingur barnlausra 
kvenna eigi frekar á hættu að 
deyja þegar þær eru á aldrinum 
45-68 ára en konur sem eiga tvö 
börn. Þriðjungur barnlausra 
karla eiga hins vegar frekar á 
hættu að deyja á þessum aldri 
en feður.  - ghs

Norsk rannsókn á lífshögum 1,5 milljóna manna:

Foreldrahlutverkið lengir lífið

LÖGREGLUMÁL Lögregla mun ekki 
geta handtekið meintan morðingja 
frá Póllandi þrátt fyrir að hann 
hyggist gefa sig fram við hana í 
dag, nema henni berist handtöku-
beiðni frá pólskum yfirvöldum. 
Slík beiðni hafði ekki borist í gær-
kvöldi.

Maðurinn er grunaður um aðild 
að hrottalegu morði í Póllandi. 
Hann fór til Íslands þegar hand-

tökuskipun á hann var gefin út í 
Póllandi og hefur starfað hér 
óáreittur síðan.

Í skriflegu svari við fyrirspurn 
Fréttablaðsins segir Björn Bjarna-
son dómsmálaráðherra að verið sé 
að semja frumvarp um breytingar 
á framsalsreglum, í samræmi við 
samning um aðild Íslands að evr-
ópskri handtökutilskipun.

„Með aðildinni á að tryggja að 

handtökuskipunum gefnum út í 
öðrum löndum verði unnt að fram-
fylgja hér á landi með eins ein-
földum hætti og kostur er,“ skrif-
ar Björn. Aðild Íslands að 
tilskipuninni þarf að fullgilda í 
ríkjum Evrópusambandsins og 
með lagasetningu hér.

Lögregla hefur upplýsingar um 
að maðurinn hafi einnig brotið af 
sér hérlendis.  sjá síðu 2

Dómsmálaráðherra segir von á breyttum reglum um erlendar handtökuskipanir:

Meintur morðingi ætlar til lögreglu

Arsenal út úr 
myndinni
Manchester 
United endaði 
titilvonir Arsenal 
í risaslagnum í 
gær.
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Gott á mánudegi

Fiskibollur Þú sparar 400 kr.

598kr.
kg.

LÖGREGLUMÁL Tvennt slapp óhult 
þegar sumarbústaður í Miðfells-
landi á Þingvöllum brann til kaldra 
kola í fyrrinótt. Tilkynnt var um 
brunann um klukkan þrjú aðfara-
nótt sunnudags.

Tveir voru í bústaðnum þegar 
eldurinn kom upp en þeim tókst að 
forða sér út. Þau fengu inni í 
öðrum bústað þar sem þau biðu 
lögreglu og slökkviliðs. Slökkvi-
starfi lauk um klukkan sex og 
hafði þá allt brunnið sem brunnið 
gat. Upptök eldsins eru ókunn en 
tæknideild lögreglunnar er með 
málið til rannsóknar.  - sh

Bústaður brann til kaldra kola:

Tvennt slapp úr 
bústaðarbruna

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fimm-
tugsaldri lést í eldsvoða á Blöndu-
ósi í gærmorgun. Upptök eldsins 
eru ókunn en ekki leikur grunur 
á saknæmu athæfi. 

Tilkynnt var um eldinn klukk-
an rúmlega sex. Þegar slökkvilið 
kom á staðinn var mikill reykur 
og eldur í íbúðinni, sem er í rað-
húsi við Skúlabraut. Strax vakn-
aði grunur um að einhver væri 
inni í húsinu og voru reykkafarar 
sendir inn til að athuga það. Mað-
urinn fannst þá látinn.

Slökkvistarf tók um tvo tíma 
og þurfti meðal annars að rjúfa 
þakið til að komast að eldinum. 
Íbúðin er stórskemmd. Næsta 

íbúð í raðhúsalengjunni var í 
töluverðri hættu um tíma, að 
sögn lögreglunnar á Blönduósi, 
en slökkviliði tókst að forða því 
að eldurinn bærist milli íbúða.

Eldsupptök eru ókunn. Rann-
sóknarlögreglumaður frá Akur-
eyri fór til Blönduóss í gær til að 
rannsaka málið. Ekki er talið að 
um saknæmt athæfi hafi verið að 
ræða.

Þetta er annað dauðsfallið sem 
verður á þessu ári af völdum 
eldsvoða. Í janúar lést maður í 
bruna í Tunguseli í Reykjavík 
eftir að hafa bjargað konu og 
tveimur börnum úr brennandi 
húsinu.  - sh

Karlmaður á fimmtugsaldri fannst látinn í húsi sem varð eldi að bráð:

Lést í bruna á Blönduósi

SLÖKKVISTARF Slökkvistarfið tók um tvo 
tíma. Eldsupptök eru ókunn, en ekki 
leikur grunur á saknæmu athæfi.
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LÖGREGLUMÁL Ölvaður maður ók 
jeppa sínum á veitingastaðinn 
Asíu við Laugaveg á fimmta 
tímanum í fyrrinótt. Áður hafði 
maðurinn ekið á annan bíl á 
Laugavegi. Farþegi í þeim bíl 
brást illa við, stökk úr bílnum og 
réðst að ölvuðum ökumanni 
jeppans.

Árásin fipaði manninn enn 
frekar við aksturinn og leiddi til 
þess að hann ók niður ljósastaur 
og hafnaði á húsvegg veitinga-
staðarins. Við það fór rafmagn af 
nokkrum húsum. Lögregla 
handtók mennina og yfirheyrði 
eftir að þeir höfðu sofið úr sér.  - sh

Ölvaður undir stýri í bænum:

Varðist árás og 
ók á húsvegg

AF VETTVANGI Kalla þurfti til starfsmenn 
Orkuveitunnar til að koma rafmagni á 
nokkur hús.

LÖGREGLUMÁL Maður um tvítugt 
brá hnífi um háls annars manns 
og hótaði honum lífláti þar sem 
þeir biðu báðir eftir leigubíl í röð 
í Lækjargötu í gærmorgun. 
Lögregla handtók manninn sem 
var í annarlegu ástandi. Hinn 
manninn sakaði ekki.

Þá handtók lögregla einnig 
sextán ára pilt sem hótað hafði 
móður sinni með hnífi á heimili 
þeirra í vesturbæ Reykjavíkur. 
Pilturinn var ölvaður og flúði út 
um glugga þegar lögreglu bar að 
en lögregluþjónn hljóp hann uppi. 
Móðirin var með skurð á hand-
legg sem talið er að sonurinn hafi 
veitt henni.  - sh

Tveir hnífamenn handteknir:

Brá hnífi um 
háls manns

Guðmundur, eru allir í fýlu í 
Þorlákshöfn?

„Já, við erum fúl yfir því að geta 
ekki andað að okkur hreinu lofti í 
þessum fallega bæ. Þetta er alveg 
lýsandi dæmi um fýlu.“

Guðmundur Oddgeirsson fer fyrir hópi 
íbúa í Þorlákshöfn sem mótmælir því 
að fiskihausaþurrkunarverksmiðja Lýsis 
sé rekin þar í bæ með tilheyrandi lyktar-
mengun.

DÓMSMÁL Birgir Páll Marteinsson 
mun sitja dóminn af sér í íslensku 
fangelsi. Þetta segir Olavur 
Jákup Kristoffersen, verjandi 
hans. Færeysk yfirvöld muni 
fara fram á það, en í dómsorði er 
honum vísað úr landi og settur í 
endurkomubann. Verði áfrýjað 
telur Olavur Birgi munu sitja í 
íslensku fangelsi þar til málið 
verður tekið upp í Danmörku, lík-
lega eftir hálft ár.

Samkvæmt færeyskum venj-
um er mönnum sleppt eftir að 
hafa setið tvo þriðju hluta refs-
ingarinnar af sér. Í tilfelli Birgis 
eru það ríflega fjögur og hálft ár 
og af því dregst hálfs árs vist 
hans í færeysku fangelsi. Olavur 
segist munu hitta Birgi í dag og 
taka ákvörðun um áfrýjun. Þá 
segir hann ekki ólíklegt að sak-

sóknari áfrýi. „Hún fór fram á tíu 
ára fangelsi og lýsti því yfir í 
réttarsal að ef dómurinn yrði 
ekki í námunda við það yrði áfrýj-
að. Það er því nokkuð líklegt að 
saksóknari áfrýi.“ Báðir aðilar 
hafa tvær vikur til áfrýjunar.

Olavur segir að sér finnist 
dómurinn nokkuð strangur. „Ég 
fór fram á fjögurra ára fangelsi 
og hefði ekki orðið fyrir von-
brigðum með fjögurra til fimm 
ára fangelsisdóm, en mér finnst 
sjö ár fullmikið. En hér í Færeyj-
um eigum við að venjast mun 
lengri dómum í fíkniefnamálum 
en þið búið við á Íslandi.“ - kóp

Verjandi Birgis segir hann verða sendan til Íslands:

Mun sitja í íslensku fangelsi

Í RÉTTARSAL Olavur Jákup Kristoffersen 
verjandi í réttarsal. Fór fram á fjögurra 

ára fangelsi.
TEIKNING: JANUS GUTTESEN

LÖGREGLUMÁL Öryggisverðir í 
Flugsstöð Leifs Eiríkssonar 
afhentu Kristjáni L. Möller 
samgönguráðherra mótmæli gegn 
uppstokkun löggæsluembættisins 
í Reykjanesbæ í gær. Alls 72 af 80 
starfsmönnum skrifuðu undir 
mótmælin.

Björn Bjarnason dómsmálaráð-
herra hefur tilkynnt að embætt-
inu verði skipt upp og öryggis-
varslan færð undir 
samgönguráðuneytið.

Daníel Eyjólfsson öryggisvörð-
ur segir að mikil samstaða sé 
gegn breytingunum. „Við viljum 
halda áfram í þessu umhverfi, 
enda algjör óvissa um hvað bíður 
okkar samkvæmt tillögunum.“ 
 - kóp

Öryggisverðir í Leifsstöð:

Mótmæla 
uppstokkun

ÚR LEIFSSTÖÐ Öryggisverðir þar mót-
mæla uppstokkun.

Maðurinn sem lést í eldsvoðan-
um á Blönduósi í gærmorgun 
hét Björn Kristjánsson. Hann 
var 48 ára, fæddur hinn 31. 
mars árið 1960. Hann lætur 
eftir sig tvo uppkomna syni. 
Björn var til heimilis að 
Skúlabraut 45 á Blöndudósi.

Lést í eldsvoða

Brennandi bíll á Hverfisgötu
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var 
kallað til skömmu eftir miðnætti í 
fyrrakvöld vegna bíls sem stóð í ljós-
um logum við Hverfisgötu gegnt 10-
11. Bifreiðin var mannlaus. Greiðlega 
gekk að slökkva eldinn en eldsupptök 
eru ókunn.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LÖGREGLUMÁL Pólskur maður sem 
er eftirlýstur fyrir aðild að hrotta-
legu morði í Póllandi hyggst gefa 
sig fram við hérlend lögregluyf-
irvöld í dag. Hann er hins vegar 
ekki eftirlýstur á Íslandi og því 
mun lögreglan ekkert geta 
aðhafst vegna málsins að svo 
stöddu.

Maðurinn kom hingað frá Pól-
landi þegar handtökuskipun var 
gefin út á hann í kjölfar morðsins 
á síðasta ári. Hér hefur hann 
stundað byggingarvinnu.

Þegar íslensk lögregluyfirvöld 
fengu veður af því að maðurinn 
væri staddur hér á landi tilkynntu 
þau Interpol-skrifstofunni í Var-
sjá, höfuðborg Póllands, um það. 
Síðan hefur lögreglan haft laus-
legar gætur á manninum og beðið 
eftir alþjóðlegri handtökubeiðni.

Samkvæmt upplýsingum frá 
alþjóðadeild Ríkislögreglustjóra 
er von á slíkri handtökubeiðni 
fyrr en seinna. Það eru saksókn-
arar í Póllandi sem taka ákvörðun 
um hvort hún verður gefin út og 
telja hérlend lögregluyfirvöld 
það næsta víst miðað við alvar-
leika brotsins.

Í samtali við fréttastofu útvarps 
sagðist ræðismaður Póllands á 
Íslandi hafa rætt við manninn, 
sem hefði séð frétt um sig í 
Fréttablaðinu og ákveðið í kjöl-
farið að gefa sig fram við lög-
reglu í dag. Maðurinn er hins 
vegar ekki eftirlýstur hér á landi 
þannig að lögregla mun ekki geta 
handtekið hann, að sögn Sigur-
björns Víðis Eggertssonar, yfir-
lögregluþjóns hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu. „Það eina 
sem er hægt að gera að svo stöddu 

er að benda 
honum á að fara 
til síns heima-
lands, þar sem 
hann er eftir-
lýstur,“ segir 
Sigurbjörn.

Sigurbjörn 
staðfestir jafn-
framt það sem 
fram kemur í 
úttekt pólska 

blaðsisn Gazeta 
Pomorska og 

Fréttablaðið greindi frá á laugar-
dag, að maðurinn sé grunaður um 
að hafa kúgað samlanda sína með 
ofbeldi og hótunum og innheimt 

af þeim verndartoll. Lögreglan 
hefur upplýsingar um að hann 
hafi gerst sekur um það oftar en 
einu sinni, en þó hefur engin kæra 
borist frá fórnarlömbum.

„Það er nú bara þannig að fólk-
ið vill af einhverjum ástæðum 
ekki kæra þá aðila sem eru að 
valda þeim ónæði og kannski 
ofbeldi, af hvaða ástæðum sem 
það kann að vera,“ segir Sigur-
björn.

Lögreglan telur þó ekki að mað-
urinn sé í slagtogi með sökudólg-
unum úr árásinni í Keilufelli fyrir 
þremur vikum. Þar er einnig talið 
að árásarmennirnir hafi verið að 
innheimta verndartoll.

Geta ekki handtekið 
meintan morðingja
Lögreglan mun ekki geta handtekið meintan morðingja frá Póllandi sem hyggst 

gefa sig fram við hana í dag. Til þess þarf handtökubeiðni frá Póllandi, sem er 

þó búist við fyrr en síðar. Lögregla hefur heyrt af glæpum mannsins hérlendis.

LÖGREGLUSTÖÐIN VIÐ HVERFISGÖTU Maðurinn kvað hafa sagt ræðismanni Póllands 
á Íslandi að hann hygðist gefa sig fram við lögreglu í dag. Lögreglan bíður hins vegar 
eftir handtökubeiðni að utan til að geta aðhafst í málinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SIGURBJÖRN VÍÐIR 
EGGERTSSON

SPURNING DAGSINS
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FÉLAGSMÁL Eiríkur Jónsson, 
formaður Kennarasambandsins, 
ætlar að hætta í formennsku 
sambandsins eftir þetta kjör-

tímabil sem nú 
er að hefjast en 
hann var 
endurkjörinn á 
þingi Kennara-
sambandsins í 
síðustu viku. 
Kjörtímabilinu 
lýkur eftir þrjú 
ár. 

Eiríkur segist 
hafa lýst þessu svo snemma yfir 
til að kennarar geti farið að velta 
fyrir sér framboði. Á þinginu 
sagði hann að nýr formaður 
þyrfti að slíta sig frá því 
aðildarfélagi sem hann ætti 
rætur í til að geta þjónað öllum 
félagsmönnum. 

Eiríkur hefur verið í forystu 
kennara frá 1984, sinnt for-
mennsku frá 1994.  - ghs

Kennarasambandið:

Eiríkur hættir 
eftir þrjú ár

EIRÍKUR JÓNSSON
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SNJÓKOMA 
 Núna með morgn-
inum verður hvasst  
með ströndum 
suðaustan og aust-
an til. Þessum vindi 
fylgir snjókoma á 
þessum slóðum 
en strax uppúr 
hádegi dregur úr 
úrkomunni og þá 
fer að létta þar til. 
Annars staðar á 
landinu eru horfur 
á hægum vindi í 
sólríku veðri.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

HEILBRIGÐISMÁL Samninganefnd 
heilbrigðisráðherra stefnir að því 
að ganga frá samningum við Sjúkra-
húsið á Akureyri í byrjun næstu 
viku sem miða að því að efla bækl-
unardeild sjúkrahússins til mikilla 
muna. Eru þetta meðal annars við-
brögð við því að ekki hafa tekist 
samningar milli sjálfstætt starf-
andi bæklunarlækna og Trygginga-
stofnunar eftir að samningar þar á 
milli runnu út um mánaðamót.  

Steingrímur Ari Arason, formað-
ur samninganefndar heilbrigðis-
ráðuneytis, segir samninginn tví-
þættan. „Annars vegar snýr þetta 
að gerviliðaaðgerðum sem kalla á 
innlögn sjúklinga og hafa því ekki 
verið gerðar af sjálfstætt starfandi 
læknum. Hins vegar snúa samning-
arnir að krossbandsaðgerðum sem 

um árabil hafa verið gerðar af 
einkaaðilum utan sjúkrahúsa,“ 
segir Steingrímur. Hann útskýrir 
að vegna viðvarandi biðlista í gervi-
liðaaðgerðir hafi þurft að byggja 
upp þá þjónustu og nú sé ljóst að 
það verði gert á Akureyri. Viðbót-
arfjármagni verði veitt til bæklun-
ardeildarinnar þar til að standa 
straum að uppbyggingu sem auk-
inn fjöldi gerviliðaaðgerða og 
krossbandsaðgerða kalli á. 

„Ef ekki nást samningar fyrr en 
síðar við sjálfstætt starfandi bækl-
unarlækna verður svo að efla þjón-
ustuna inn á bæklunardeild Sjúkra-
hússins á Akureyri enn frekar, 
þannig að göngudeildin þar verði 
sambærileg því sem gerist hjá 
sjálfstætt starfandi læknum,“ segir 
Steingrímur. 

Bent hefur verið á að það geti 
komið sér illa fyrir læknanema 
Landspítala – háskólasjúkrahúss að 
aðgerðir sem þeir eigi að ná tökum 
á hafi algerlega flust til einkaaðila 
líkt og verið hefur með krossbanda-
aðgerðir. Steingrímur bendir þó á 
að nýju samningarnir verði þó til 
þess að auðvelda aðgang lækna-
nema að þessari þekkingu. „Sjúkra-
húsið á Akureyri er með samning 
um þjónustu við læknadeildina 
þannig að það er jákvætt fyrir þá 
að þetta flytjist aftur inn á sjúkra-
húsin í einhverjum mæli. Menn eru 
allavega mjög meðvitaðir um að 
það þarf að tryggja aðgang nem-
anna að sérhæfðum aðgerðum 
hvort sem þær fara fram hjá sjálf-
stætt starfandi aðilum eða ekki,“ 
segir hann. karen@frettabladid.is 

Styrkja á bæklunar-
deild innan sjúkrahúss
Stefnt er að því að heilbrigðisráðuneytið undirriti samning við Sjúkrahúsið á 

Akureyri. Samningurinn gerir ráð fyrir uppbyggingu bæklunardeildarinnar 

þar en ekki hafa náðst samningar við sjálfstætt starfandi bæklunarlækna.

BÆKLUNARAÐGERÐIR AFTUR INN Á 
SPÍTALA Margar bæklunaraðgerðir hafa 

um árabil verið framkvæmdar af sjálf-
stætt starfandi læknum á einkareknum 
stofum. Samningar milli Tryggingastofn-
unar og bæklunarlækna hafa hins vegar 

ekki náðst og eru þeir utan samnings. 
Meðal viðbragða við þeirri þróun er að 
byggja upp bæklunardeildina á Sjúkra-

húsinu á Akureyri. 
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SAMGÖNGUR Forgangsakrein stræt-
isvagna við Miklubraut verður 
tvöfölduð að lengd í sumar. Nú 
nær hún frá gatnamótunum við 
Lönguhlíð rétt austur fyrir 
Kringlumýrarbraut. Eftir fram-
kvæmdir mun hún ná austur að 
brúnni yfir Miklubraut þar sem 
Réttarholtsvegur og Skeiðarvogur 
mætast.

Gísli Marteinn Baldursson, for-
maður umhverfisráðs, segir að 
framkvæmdin sé hluti af umhverf-
isáætluninni Grænu skrefin, en 
hún var sett fram fljótlega eftir 
síðustu kosningar af meirihluta 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar.

„Við lofuðum að auka forgang 

strætó í umferðinni og þetta er 
hluti af því,“ segir Gísli Marteinn. 
„Forgangsakreinin hefur gefið 
mjög góða raun og almenn ánægja 
er með hana. Með þessu erum við 
auðvitað að efla almenningssam-
göngur enn frekar. Mjög stór hluti 
vagna ekur þessa leið og við vilj-
um tryggja það að farþegar kom-
ist hratt og örugglega á milli staða 
þrátt fyrir að önnur umferð hægi 
á sér á álagstímum.“

Akreinin sem um ræðir er ein-
göngu ætluð almenningssamgöng-
um; strætisvögnum og leigubílum. 
Gísli Marteinn segir lítil brögð 
hafa verið að því að almennir bíl-
stjórar nýti sér akreinina. - kóp

Forgangur strætisvagna aukinn í umferðinni:

Strætóakrein lengd um helming

HORFT AUSTUR MIKLUBRAUT Hér, frá 
gatnamótum við Háaleitisbraut, sést vel 
hvar akreinin mun liggja. Hún mun ná 
að brúnni við Skeiðarvog. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÍNA, AP Langþráð teikn voru uppi 
um það um helgina að þíða kunni 
að vera að komast á í samskiptun-
um yfir Taívansund. Hu Jintao 
Kínaforseti settist á laugardag 
niður í tuttugu mínútur til spjalls 
við Vincent Siew, verðandi 
varaforseta Taívans. Þetta gerðist 
á viðskiptaráðstefnu sem þeir 
sóttu báðir á suður-kínversku 
orlofsdvalareynni Hainan. 

Þótt fundurinn hafi verið 
stuttur var hann sögulega 
mikilvægur, ekki síst með tilliti 
til þess hve táknrænir atburðir 
hafa mikla þýðingu í kínverskri 
stjórnmálahefð. Siew er hæstsetti 
fulltrúi Taívanbúa sem hitt hefur 
kínverska þjóðhöfðingjann frá 
því Taívan klofnaði frá Kína í 
borgarastríðinu árið 1949.  - aa

Samskipti Kína og Taívan: 

Fundur vekur 
vonir um þíðu

SÖGULEGUR FUNDUR Vincent Siew og 
Hu Jintao brosa í myndavélarnar á fundi 
sínum á Hainan á laugardag  MYND/AP

Keppinautar skipta völdum
Mwai Kibaki, forseti Kenía, skipaði í 
gær stjórnarandstöðuleiðtogann Raila 
Odinga forsætisráðherra í samræmi 
við samkomulag sem þeir gerðu fyrir 
hálfum öðrum mánuði. 

KENÍA

Hjúkrunarfólk í verkfall 
Um 40.000 danskir hjúkrunarfræð-
ingar hefja verkfall á miðvikudaginn. 
Sáttaumleitanir hafa ekki borið neinn 
árangur og er þeim lokið. Hjúkrunar-
fræðingarnir vilja fimmtán prósenta 
launahækkun næstu þrjú árin. 

DANMÖRK

HAÍTÍ, AP Lögreglumaður úr 
friðargæsluliði Sameinuðu 
þjóðanna á Haítí var í gær 
dreginn út úr merktum bíl sínum 
í miðri höfuðborginni Port-au-
Prince og skotinn til bana af 
reiðum múg. 

Yfirvöld hafa ekki náð neinum 
tökum á óeirðum vegna hækkun-
ar matarverðs sem staðið hafa 
síðustu daga. Þing landsins reyndi 
á laugardag að slá á óánægjuna 
með því að reka forsætisráðherr-
ann og tilkynna um áætlun sem á 
að lækka verð á hrísgrjónum um 
15 prósent. Flestir Haítíbúar hafa 
sem svarar um 150 krónum í laun 
á dag. - aa

Óeirðir á Haítí: 

SÞ-gæsluliði 
myrtur af múg

WASHINGTON, AP Robert Zoellick, 
forstjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins IMF, sagði á ársfundi hans í 
gær að sú þróun sem leitt hefur 
til hækkandi heimsmarkaðsverðs 
á matvælum og orku stefndi lífi 
hundruða þúsunda manna í 
fátækustu löndum heims í hættu. 

Zoellick benti á að í fátækustu 
löndunum eyddi fólk þremur 
fjórðu þess fjár sem það aflaði í 
mat og því kæmi minnsta hækkun 
á verði á brýnustu lífsnauðsynjum 
harkalegast niðri á því. Til að 
bregðast við ástandinu yrði 
alþjóðasamfélagið að koma 
matvælum að andvirði minnst 500 
milljóna Bandaríkjadala, yfir 37 
milljarða íslenskra króna, þangað 
sem skorturinn er mestur.  - aa

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn: 

Lífi hundruða 
þúsunda ógnað
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

148,096
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 72,91  73,25

 143,87  144,57

 115,32  115,96

 15,458  15,548

 14,518  14,604

 12,268  12,34

 0,7183  0,7225

 119,52  120,24

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



Sparakstur með Volkswagen

Minnkaðu
eyðsluna um 
allt að 15%

Reynslan sýnir að með breyttu aksturslagi getur þú minnkað eldsneytiseyðsluna um allt að 15%. 

Volkswagen hefur ávallt hjálpað fólki að fara betur með eldsneytið með framsækinni tækniþróun. 

Nú stígum við skrefinu lengra og bjóðum Íslendingum upp á skemmtilegt námskeið í sparakstri í 

samvinnu við Ökukennarafélag Íslands. Það munar um minna. 

Das Auto.

Námskeiðin eru tveggja tíma löng þar sem blandað er saman fræðslu og 
verklegri kennslu með ökukennara. Takmarkað sætaframboð. Skráðu þig strax 
í dag á www.volkswagen.is. Aðgangur er ókeypis.

Námskeið í sparakstri í boði Volkswagen og HEKLU

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi
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Lau. 19. apríl, kl. 10

Sun. 27. apríl, kl. 10

Lau. 3. maí, kl. 10

Lau. 10. maí, kl. 10

Námskeiðin eru haldin í sal 

Volkswagen í húsakynnum 

HEKLU við Laugaveg.



6  14. apríl 2008  MÁNUDAGUR

Tökum við umsóknum núna 
Kynntu þér námið á www.hr.is
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Atlantskaup ehf. Bæjarflöt 6,112 Reykjavík  S: 533 3700
Upplýsingar á www.atlantskaup.is

STIGAR OG HANDRIÐ ÚR GLERI OG STÁLI

ÚTI SEM INNI

ALÞINGI Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstrihreyfingarinnar 
– græns framboðs, lýsti megnri 
andstöðu við frumvarp utanríkis-
ráðherra til varnarmálalaga í ann-
arri umræðu málsins á Alþingi. 

Hann sagði það lagasetningu 
um hernaðarumsvif, kvaðst óttast 
að útgjöld til nýrrar Varnarmála-
stofnunar myndu aukast mjög frá 
því sem nú er ákveðið og spurði 
hverju ætti að verjast.

Önnur umræða um frumvarpið 
fór fram í þinginu á þriðjudags-
kvöld og mælti Bjarni Benedikts-
son, formaður utanríksmálanefnd-
ar, fyrir nokkrum 
breytingartillögum, flestum laga-
tæknilegum. Þó er lagt til að lögin 
taki gildi 31. maí en í frumvarpinu 
var miðað við 1. apríl. Jafnframt 
að embætti forstjóra Varnarmála-
stofnunar verði ekki auglýst fyrr 
en lögin hafa verið samþykkt en 

frumvarpið ráð-
gerði að for-
stjóri yrði skip-
aður 1. febrúar.

Á fjárlögum 
þessa árs er 
einum og hálf-
um milljarði 
varið til starf-
semi Varnar-
málastofnunar. 
Steingrímur J. 

Sigfússon gerði kostnaðinn að 
umtalsefni og kvaðst undrast að 
sjálfstæðismenn vildu þenja ríkis-
báknið út. „Báknið burt, var ein-
hvern tímann sagt. Hvað er að 
gerast hér? Er báknið að fara 
burt? Nei, hér er sko verið að búa 
til nýtt bákn upp á milljarða 
króna,“ sagði Steingrímur og spáði 
því að kostnaðurinn myndi fara 
upp í 3,5 til 5 milljarða króna „áður 
en við lítum við“, sumsé tvö til 

þrjú prósent af þjóðartekjum.
Steingrímur sagði lagasetning-

una hervæðingu; endanlega Nató-
væðingu íslenskra utanríkis- og 
öryggismála, og velti fyrir sér í 
hverju öryggishagsmunir þjóðar-
innar væru fólgnir. „Hver á að 
ráðast á okkur? Er hægt að fá það 
uppgefið? Eru það Rússarnir sem 
forsætisráðherra var að skamma í 
framhjáhlaupi í Búkarest? Sem 
eiga fyrir bensíni á vélarnar í 
tvær, þrjár ferðir á ári.“ 

Hann sagði viturlegra að verja 
peningunum til almennrar lög-
gæslu sem væri að drabbast svo 
niður að til skammar væri. Einnig 
mætti búa betur að björgunar-
sveitunum. „Ætli það sé ekki 
þannig að hún Katla gamla sé 
meiri ógn við öryggi okkar en 
þessar bábiljur,“ sagði Steingrím-
ur J. Sigfússon.

bjorn@frettabladid.is

Spáir að milljarðar 
fari í varnarmálin
Formaður VG spáir að árlegur kostnaður vegna Varnarmálastofnunar muni 

senn nema allt að fimm milljörðum króna. Henni er ætlaður einn og hálfur 

milljarður á þessu ári. Hann kallar frumvarp um stofnunina hervæðingu.

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

FLUGTAK Nýrri Varnarmálastofnun verður meðal annars ætlað að sinna verkefnum sem bandaríski herinn annaðist áður.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Finnst þér dómurinn yfir Íslend-
ingnum í Færeyjum of þungur?
Já  41,8%
Nei  58,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Á að taka upp skólagjöld í 
opinberum háskólum?

Segðu skoðun þína á visir.is

SVÍÞJÓÐ Vörubílstjóri sem grunaður var um hvarf 
Englu Juncosa-Höglund, tíu ára stúlku í byrjun apríl, 
hefur nú játað að hafa myrt hana og vísað lögreglunni 
á líkið sem hann hafði grafið. Hann hefur einnig játað 
morð á ungri konu árið 2000 en það morð hafði verið 
óupplýst þar til nú.  

Engla hvarf fyrir rúmri viku. Hún var á heimleið á 
hjólinu sínu eftir fótboltaleik þegar hún hætti að 
svara í símann sinn. Svo vel vildi til að ókunnur maður 
var nýbúinn að fá sér myndavél og var að prófa hana. 
Hann tók mynd af Englu á hjólinu rétt áður en hún 
hvarf. Á einni af myndunum sást rauður Saab-
fólksbíll. Vörubílstjórinn átti þann bíl og þannig 
bárust böndin að honum. 

Hundruð manna hafa leitað að Englu undanfarna 
viku en án árangurs. 

Sænska lögreglan handtók fljótlega vörubílstjór-
ann. Yfirheyrslur yfir honum skiluðu ekki neinum 
árangri fyrr en í gær að hann játaði að hafa myrt 
Englu og sýndi lögreglunni hvar hann hafði grafið 
líkið, að sögn vefútgáfu Aftonbladet.

Vörubílstjórinn er þekktur ofbeldismaður með 
fimm dóma á bakinu fyrir gróft ofbeldi á ungum 
konum og stúlkum, einnig kynferðislegt ofbeldi. Í 

sænskum fjölmiðlum kemur fram að hann hafi átt í 
félagslegum erfiðleikum, sérstaklega gagnvart 
konum. Hann var klámfíkill og reyndi að ná sambandi 
við ungar stúlkur á spjallsíðum á netinu. Hann þóttist 
þá vera tólf ára með áhuga á vörubílum. - ghs

Lögreglan í Svíþjóð hefur upplýst hvarf tíu ára gamallar stúlku fyrir rúmri viku:

Vörubílstjóri játar tvö morð

HEFUR FUNDIÐ LÍKIÐ Sænska lögreglan hefur upplýst morðið 
á Englu, tíu ára gamalli stúlku sem hvarf fyrir viku. Engla var 
myrt og hefur lögreglan nú fundið líkið.

LÖGREGLUMÁL Lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu barst 
tilkynning um það í gærmorgun 
að búið væri að skrifa enska orðið 
„murderers“, eða morðingjar, 
með rauðri úðamálningu á 
sendiráð Kínverja við Víðimel.

Starfsmenn sendiráðsins 
brugðust skjótt við og létu mála 
yfir óhróðurinn um leið og 
lögregla hafði skoðað hann.

Ekki er vitað hverjir voru að 
verki en lögregla skoðaði myndir 
úr öryggismyndavélum ásamt 
sendiráðsstarfsmönnum í gær. 
Nokkuð hefur verið um mótmæli 
við sendiráðið undanfarið vegna 
ástandsins í Tíbet.  - sh

Mótmælt með málningu:

„Morðingjar“ á 
sendiráði Kína

EFNAHAGSMÁL Tillögur Samtaka 
atvinnulífsins (SA) um að íslensk 
fyrirtæki taki upp evru geta 
dregið úr tiltrú á íslensku krón-
una. Þetta segir Ragnheiður Elín 
Árnadóttir, þingmaður Sjálfstæð-
isflokksins. Mörður Árnason, 
varaþingmaður Samfylkingar-
innar, telur SA í uppreisn gegn 
Seðlabankanum og ríkisstjórnin 
hljóti að vera hugsi yfir því.

Mörður segir að nái tillögurnar 
fram að ganga geti skapast mis-
rétti hér á landi. „Menn eins og 
Árni Páll Árnason og Gylfi Arn-
björnsson hafa bent á að óform-
leg upptaka evru geti skapað 
mikla óreiðu í hagkerfinu og jafn-

vel komið upp samfélagi misrétt-
is. Þá yrðu hér annars vegar þeir 
sem lifa í evruhagkerfinu, eigna-
menn og stórfyrirtæki, og hins 

vegar smærri fyrirtæki og allur 
almenningur. Svona samfélag 
sjáum við til dæmis á Kúbu í 
dag,“ segir Mörður.

Ragnheiður segir mikilvægt að 
standa vörð um krónuna og það 
sé ábyrgðarhluti að tala hana 
ekki niður. Tillögur SA dragi úr 
trúverðugleika hennar.

„Ég er ekki spennt fyrir ein-
hliða upptöku evru og tek þar 
undir með viðskiptaráði. Hins 
vegar er rétt að kanna alla mögu-
leika á óstöðugleikatímabili. Við 
verðum hins vegar að standa 
vörð um krónuna, því við skipt-
um ekki út gjaldmiðli í einu vet-
fangi.“ - kóp

Þingmenn stjórnarflokkanna ósáttir við evrutillögur Samtaka atvinnulífsins:

Uppreisn gegn Seðlabankanum

RAGNHEIÐUR ELÍN 
ÁRNADÓTTIR

MÖRÐUR 
ÁRNASON

KJÖRKASSINN



www.alcoa.is

Við ætlum að fjölga fólki
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Rúmlega 400 starfsmenn Alcoa Fjarðaáls fagna nú þeim áfanga að búið er að gangsetja síðasta 

rafgreiningarkerið í öflugustu álframleiðslulínu heims. Við viljum nota tækifærið og þakka öllum 

þeim sem hafa lagt hönd á plóg við að koma álverinu í Reyðarfirði á laggirnar. Um leið og við 

kveðjum erlenda sérfræðinga sem hafa aðstoðað okkur við gangsetninguna, ætlum við að fjölga 

starfsmönnum Fjarðaáls til þess að mæta auknum verkefnum og skapa svigrúm fyrir meiri 

þjálfun, fræðslu og starfsþróun.

Framtíðarstörf í framleiðslu

Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál 

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal 

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun 

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslustarfs-

manna eru konur og karlar á öllum aldri. Mikið er lagt upp úr 

þjálfun og starfsþróun. Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfs-

mönnum margvíslega þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði 

og akstur til og frá vinnu.

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband 
við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson 
hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin 
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is / 
tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína 
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.Kynntu þér kosti þess að búa og starfa 

á Austurlandi: www.austurat.is
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DIPLÓMU- OG MEISTARANÁM Í HEILBRIGÐISVÍSINDUM
 DIPLÓMU- OG MEISTARANÁM Í MENNTUNARFRÆÐUM
 KENNSLUFRÆÐI TIL KENNSLURÉTTINDA
 MEISTARANÁM Í VIÐSKIPTAFRÆÐUM

Nánari upplýsingar eru 
á www.unak.is og í síma 460 8000.

*Seinni umsóknarfrestur er til 5. júní. Takmarkaður fjöldi fær 

  skólavist og umsækjendur í fyrri umferð eiga betri möguleika 

  að uppfylltum inntökuskilyrðum.

Háskólinn á Akureyri
UMSÓKNARFRESTUR UM 
EFTIRFARANDI NÁM ER 
TIL 15. APRÍL*

SKIPULAGSMÁL Deiliskipulagstil-
laga að svokölluðum Póst-
hús strætisreit hefur verið sett í 
auglýsingu, sem og að Vegamóta-
stíg 7-9. Skipulagsráð Reykjavík-
ur samþykkti þetta á miðvikudag.

Helstu breytingar á Póst-
hús strætisreit, sem afmarkast af 
Pósthússtræti, Skólabrú, Lækjar-
götu og Austurstræti, verða í bak-
görðum húsanna. Þeir verða 
skipulagðir sem ein heild með 
gönguleið í gegnum miðjan reit-
inn.

Reynt verður að sýna bygging-
ararfinum sóma, en laga húsin að 
nútímaþörfum eins og hægt er. 
Gömlu húsin verða færð til eldra 
horfs eða lagfærð. Þá verður Nýja 
bíó endurreist á svipuðum stað og 
það stóð áður.

Í skipulaginu er gert ráð fyrir 
að Landfógetagarðurinn verði 
endurvakinn og gerður aðgengi-
legur fyrir almenning, en hann er 
einn elsti garður landsins.

Á þaki byggingar við Vegamóta-
stíg 7-9 verður endurreistur lítill 
steinbær, Herdísarbær, sem áður 
stóð á Vegamótastíg 7, en var rif-
inn á sjöunda áratug síðustu aldar. 
Þá verður gamla timburhúsið sem 

stendur á Vegamótastíg 9 einnig 
flutt upp á þak.

Teiknistofurnar Argos, Gullin-
snið og Studio Grandi unnu tillög-
ur að Pósthússtrætisreitnum og 
Studio Grandi að Vegamótastíg. 

 - kóp

Nýjar tillögur að skipulagi í miðbæ Reykjavíkur:

Nýja bíó endurreist

VEGAMÓTASTÍGUR 7-9 Á þaki hússins 
verða tvö eldri hús.

PÓSTHÚSSTRÆTISREITUR Húsin á horni Lækjargötu og Austurstrætis brunnu í fyrra. 
Bakgarðar verða ein heild samkvæmt skipulaginu.

SAMGÖNGUR Eysteinn Yngvason, 
sem rak Viðeyjarferjuna í fjórtán 
ár þar til í fyrra, vill einkaleyfi á 
farþegasiglingum út í Engey.

Í bréfi til borgarráðs rekur 
Eysteinn erfiða stöðu sína eftir að 
hann varð undir í útboði á einka-
leyfi til Viðeyjarsiglinga og þurfti 
að hætta rekstri tveggja ferja sinna 
með aðeins þrjátíu daga fyrirvara. 
Öll fjórtán árin sem hann hafi hald-
ið uppi siglingum út í Viðey hafi 
verið viðvarandi óöryggi í rekstrin-
um vegna þess að samningur hans 
við borgina hafi iðulega aðeins 
verið framlengdur í eitt eða tvö ár.

„Nú er svo komið að ég sit uppi 
með Viðeyjarferjurnar verkefna-

lausar,“ skrifar Eysteinn borgar-
ráði og bætir við að rétt áður en 
samningurinn rann út hafi hann 

keypt „ferðamannalest“ sem gestir 
í Viðey hafi kunnað vel að meta. 
Þessa lest vill hann að borgin kaupi 
af sér.

„Þá óska ég einnig eftir að fá 
einkaleyfi til farþegaflutninga til 
og frá Engey til ársins 2015,“ skrif-
ar Eysteinn, sem vill koma upp fær-
anlegri bryggju í eynni og bjóða 
þangað reglulegar ferðir með leið-
sögn um eyna. „Ég hef langa 
reynslu af siglingum með ferða-
menn út í Engey og er með þessu að 
finna ferjunum ný verkefni.“

Borgarráð vísaði erindi Eysteins 
til umsagnar hjá mennningar- og 
ferðaráði. - gar

Fyrrverandi ferjumaður í Viðey biður um grundvöll fyrir verkefnalausar ferjur:

Vill fá einkarétt á Engeyjarsiglingum

VIÐEYJARFERJAN Farþegaferjur Eysteins 
Yngvasonar eru í biðstöðu eftir hann 
varð undir í útboði á Viðeyjarsiglingum 
í fyrra.

TEXAS, AP Barnaverndaryfirvöld í 
Texas hafa kallað til fjölda sál- og 
atferlisfræðinga sem hjálpa eiga 
rúmlega 400 börnum að laga sig 
að samfélaginu eftir að hafa verið 
bjargað af búgarði sértrúarsöfn-
uðar fyrir viku.

Börnin hafa fæst stigið fæti út 
fyrir búgarðinn, enda voru þau 
alin upp við það að veröldin utan 
hans væri siðspillt og þau áynnu 
sér vítisvist ef þau yfirgæfu 
hann. Þeim verður líklega komið 
fyrir hjá fósturfjölskyldum. Í 
söfnuðinum tíðkaðist að gifta 
barnungar stúlkur fullorðnum 
karlmönnum. Höfuðpaur hans 
situr í fangelsi fyrir nauðgun. - sh

Lokuð á búgarði allt sitt líf:

Sértrúarbörn í 
endurhæfingu

1 Grunur leikur á að bíleigend-
ur kaupi steinolíu á bíla sína. Af 
hverju er það slæmt? 

2 Kúabændur rækta óvenju-
stóra ketti í Varmahlíð. Hvað 
heitir kynið?

3 Hver efast um ágæti auð-
manna?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

VEISTU SVARIÐ?
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Umsóknarfrestur er til 30. apríl 
Kynntu þér námið á www.hr.is

Námið er einkum ætlað þeim sem hafa lokið BSc-prófi í verkfræði eða tæknifræði með góðum 
árangri. Nemendur sem hafa annan bakgrunn úr BSc-námi sínu geta útskrifast með meistara-
próf á tilteknum sérsviðum verkfræðinnar, s.s. meistarapróf í framkvæmdastjórnun, umferðar- 
og skipulagsfræðum, heilbrigðisvísindum o.fl. 

 TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR
MEISTARANÁM VIÐ

Tækni- og verkfræðideild HR býður meistaranám í
• Byggingarverkfræði
 - Framkvæmdastjórnun
 - Umferðar- og skipulagsfræðum
 - Steinsteyputækni
 - Mannvirkjahönnun

• Fjármálaverkfræði
• Véla- og rafmagnsverkfræði
• Heilbrigðisverkfræði
• Líf- og heilbrigðisvísindum
• Ákvarðanaverkfræði

STARANÁM VIÐ

Apple IMC

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík

MacBook Air.
MacBook Air er komin til landsins.
Komdu og sjáðu með eigin augum í Apple-versluninni á Laugavegi 182.

MacBook Air 1,6 GHz
13,3” hágljáa skjár
Intel Core 2 Duo
80 GB
2 GB 
1280 x 800 dílar

Þráðlaust netkort (802.11n)
Bluetooth / iSight 
0,4–1,94 cm þunn / 1,36 kg
5 klst. rafhlöðuending

219.990 

MacBook Air 1,8 GHz
13,3” hágljáa skjár
Intel Core 2 Duo
80 GB
2 GB
1280 x 800 dílar

Þráðlaust netkort (802.11n)
Bluetooth / iSight 
0,4–1,94 cm þunn / 1,36 kg
5 klst. rafhlöðuending

249.990 
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STJÓRNMÁL Íbúum Reykjavíkur 
gefst kostur á að kynna sér og taka 
þátt í umræðum um hugmyndir 
um nýframkvæmdir og stærri við-
haldsverkefni í sínu hverfi á sam-
ráðsfundum sem borgarstjóri 
efnir til í öllum hverfum borgar-
innar.

Eru fundirnir í tengslum við 
samráðsverkefnið 1, 2 og Reykja-
vík og verða þeir haldnir á laugar-
dögum í apríl og fram í maí. Á 
fundunum verða umræður um for-
gangsröðun framkominna hug-
mynda um nýframkvæmdir og 
stærri viðhaldsverkefni.

Ólafur F. Magnússon borgar-
stjóri kynnti þetta á fimmtudag-

inn í tilefni af þúsundustu ábend-
ingunni á vef samráðsverkefnisins 
1, 2 og Reykjavík. Borgarbúar 
hafa verið duglegir að koma með 
ábendingar á vefnum en auk 
þeirra hafa fjögurra manna stýri-
hópar í hverju af tíu hverfum 
borgarinnar leitað eftir hugmynd-
um frá íbúum í einstökum hverf-
um.

Ábendingar á vefnum koma frá 
fólki á öllum aldri og snerta meðal 
annars viðhald gatna, hreinsun, 
bekki, lýsingu, leiksvæði og 
göngustíga. 

Þrír fyrstu samráðsfundirnir 
fóru fram í Árbæ, Grafarvogi og 
Breiðholti á laugardag.  - ovd

Borgarstjóri og verkefnið 1, 2 og Reykjavík:

Heldur samráðs-
fundi um betri borg

ÞAKKIR BORGARSTJÓRA Sigrún Anna Ólafsdóttir færði þúsundustu ábendinguna inn 
á vefinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Prentsmiðjan Oddi ehf., Höfðabakka 3-7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is

Í vörulista Odda kynnum við tilbúnar vörur með dæmum og 
birtum verðskrána. Þannig tryggjum við gagnsæi í starfsemi, 
þjónustu og verði hjá Odda. 
Ákvarðanataka verður einfaldari og auðveldari og þú þarft 
ekki að bíða eftir útreikningi.
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Framkvæmum hugmyndir. 

SKIPULAGSMÁL Eigendur bygging-
ar Íslenskrar erfðagreiningar í 
Vatnsmýri eru að semja við 
Reykjavíkurborg um kaup á 
tæplega sjö þúsund fermetra lóð 
sunnan við húsið. Kaupverðið er 
260 milljónir króna.

„Við erum fyrst og fremst að 
klára samkomulag sem gert var 
2001 og tryggja okkur þessa lóð 
til framtíðar,“ segir Jóhann 
Halldórsson, forsvarsmaður 
félagsins S10 ehf., sem kaupir 
lóðina. Samkvæmt samkomulagi 
sem liggur fyrir á bæði að byggja 
við núverandi hús og byggja 
annað hús á nýju lóðinni. Borgin 
er þar nú með hverfisstöð sem 
verður rifin.  - gar

Eigendur deCODE-hússins:

Kaupa aðra lóð 
í Vatnsmýrinni

ÍSLENSK ERFÐAGREINING Eigendur 
hússins kaupa aðra lóð.

GARÐABÆR PK-arkitektar báru 
sigur úr býtum í samkeppni um 
hönnun nýrrar byggingar fyrir 
Hönnunarsafn Íslands sem mun 
rísa við Garðatorg í nýjum miðbæ 
Garðabæjar.  

Í umsögn dómnefndar um 
vinningstillöguna segir að hún sé 
einföld og snjöll, beri vott um 
ögun og að áhersla sé lögð á 
látlausa umgjörð og sveigjanlegt 
sýningarrými. 

Alls bárust 36 tillögur í 
samkeppnina og var mikil ánægja 
með þátttökuna hjá umsjónar-
mönnum keppninnar. Allar 
tillögurnar verða til sýnis í sal 
Hönnunarsafns Íslands fram til 
27. apríl, alla daga nema mánu-
daga klukkan 14 til 18. - kg

Hönnunarsafn í Garðabæ:

Tillaga PK-arki-
tekta var valin 

HÖNNUNARSAFN:  Tillaga PK-arkitekta 
er einföld og snjöll að mati dómnefndar.

Kona fulltrúi drottningar 
Quentin Bryce, fyrrverandi umboðs-
maður jafnréttismála í Ástralíu, 
hefur verið útnefnd til að taka við 
embætti ríkisstjóra í Ástralíu. Hún er 
fyrsta konan sem skipuð er í þetta 
staðgengilshlutverk þjóðhöfðingja í 
landinu. Elísabet II Englandsdrottning 
er enn þjóðhöfðingi Ástrala. 

ÁSTRALÍA

FINNLAND Finnsk stjórnvöld sendu 
um 500 karla, konur og börn í 
fangabúðir í heimsstyrjöldinni 
síðari. Eina sök þeirra var sú að 
þau voru þýsk, gift Þjóðverjum 
eða áttu þýska foreldra. 

Allar eigur fólksins voru 
gerðar upptækar eftir að Finnar 
sömdu um vopnahlé við Sovét-
menn árið 1944 og vopnabræðra-
lag Finna og Þjóðverja tók endi. 
Fimmtíu þeirra sem sættu 
fangabúðavistinni eru enn á lífi og 
hafa óskað eftir því að finnska 
ríkið viðurkenni að hafa brotið á 
þeim mannréttindi, að sögn 
vefútgáfu Hufvudstadsbladet. 
 - ghs

Finnska ríkisstjórnin:

Sendi þýskætt-
aða í fangabúðir

ÍTALÍA, AP Kjörsókn þótti allgóð í 
þingkosningum sem hófust á Ítalíu 
í gær og lýkur í dag. Það var þó 
allt annað en bjarstýni sem ein-
kenndi stemninguna meðal kjós-
enda enda er sú skoðun ríkjandi að 
það sé sama hvaða stjórnmála-
mönnum sé falið að fara með völd 
í landinu; þeim takist ekki að leysa 
vandamálin sem við er að etja. 

Kosningarnar nú fara fram 
þegar annars eru þrjú ár eftir af 
gildandi kjörtímabili í kjölfar þess 
að miðju-vinstristjórn Romanos 
Prodi missti þingmeirihluta sinn. 

Margt benti til að Silvio Berlus-
coni, leiðtogi hægriflokkabanda-
lagsins Frjáls þjóð, væri á leið 

með að taka við völdum í þriðja 
sinn. Hann hafði nokkurt forskot á 
höfuðkeppinautinn Walter Velt-
roni, fyrrverandi borgarstjóra 
Rómar og leiðtoga miðju-vinstri-
bandalagsins sem nú ber nafnið 
Lýðræðisflokkurinn, þegar síð-
ustu skoðanakannanir voru birtar 
hálfum mánuði fyrir kosningar. 
Veltroni var þó að vinna nokkuð á 
í síðustu könnunum. Hlutfall 
óákveðinna var hins vegar hátt og 
ríkti því mikil óvissa um úrslitin. 

Kjörsókn mældist um 49 pró-
sent þegar leið að lokun kjörstaða 
í gærkvöld. Kjörstaðir eru aftur 
opnir fram yfir hádegi í dag. 
 - aa

Allgóð kjörsókn í þingkosningum sem lýkur á Ítalíu eftir hádegið í dag: 

Vantrú á ítölskum ráðamönnum ríkjandi

SÁ Á KVÖLINA SEM Á VÖLINA Kjósandi á kjörstað í Róm í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Foreldrar og þeir sem vilja hafa 
áhrif á velferð unglinga standa í 
harðri samkeppni við hin ýmsu 
markaðsöfl um athygli þeirra. 
Áreitið sem unglingar verða fyrir 
hefur aldrei verið meira og á sama 
tíma hafa foreldrar aldrei verið 
uppteknari. Mæður voru flestar 
heimavinnandi fyrir nokkrum ára-
tugum en nú heyrir slíkt til undan-
tekninga og síðan eru afi og amma 
oftast ekki jafn aðgengileg og 
áður. Fræðimenn sem Fréttablað-
ið talaði við sögðu að þótt samfé-
lagsleg sátt væri um þessa þróun 
ætti enn eftir að svara þeirri 
spurningu hvernig þörfum ungl-
inga yrði mætt við þessar aðstæð-
ur.

Mótvægisaðgerðir
Markaðsöflin herja á unglinga. 
Þeir geta auðveldlega stofnað til 
skulda og Gabríela Unnur Kristj-
ánsdóttir, formaður Félags fram-
haldsskólanema, segir þá verða 
fyrir miklu áreiti frá bönkum og 
sölumönnum. Fíkniefnasalar 
reyna að ná til þeirra og óravíddir 
veraldarvefsins þekkja engin tak-
mörk. Þetta er ekki hentugur tími 
fyrir foreldra að vera fjarverandi. 
Það er því óheppilegt að þeir skuli 
aldrei hafa verið uppteknari en 
nú.  

Ólafur Grétar Gunnarsson, 
annar stofnenda ÓB ráðgjafar, 
sem er fyrirtæki sem býður upp á 
fræðslu og ráðgjöf fyrir foreldra 
og uppeldisstéttir, segir lausnina 
blasa við en þó þurfi mikið átak til 
að koma hugmyndunum sem í 
henni felast í framkvæmd. 

„Það er sífellt verið að velta 
vöngum yfir því hvernig megi 
nýta auðlindir þjóðarinnar,“ segir 
hann. „En þar hefur mönnum yfir-
sést ýmislegt. Til dæmis eru 
umhyggjuhæfileikar feðra veru-
lega vannýtt auðlind og við þurf-
um að nýta hana; það er góð hag-
fræði. Það sem hefur algjörlega 
gleymst í jafnréttisbaráttunni er 
einmitt það að virkja foreldra-
færni þeirra. Það gefur líka konum 

færi á að sækja fram í atvinnulíf-
inu og eykur þroska og velferð 
karla. Stærsta skrefið í átt til 
þroska og sjálfsþekkingar er for-
eldrahlutverkið og nú þarf samfé-
lagið að auka enn frekar tækifæri 
karla til að sinna þessu veiga-
mesta hlutverki sem lífið hefur 
upp á að bjóða. Ekki er nóg með að 
karlar þurfi á þessu að halda held-
ur ekki síður börnin og samfélag-
ið. Þetta er í raun mótvægisaðgerð 
vegna þess jafnvægisleysis sem 
skapaðist þegar báðir foreldrar 
fóru á vinnumarkað.“

Kenna í stað þess að kenna um
Í þeirri viðleitni að hrinda hug-
myndunum í framkvæmd hefur 
ÓB ráðgjöf haldið námskeið í for-

eldrafærni fyrir stúlkur og drengi 
í 22 grunnskólum. Einnig var boðið 
upp á þetta námskeið fyrir 43 
nemendur í Menntaskólanum í 
Kópavogi á þessu ári og segir 
Ólafur Grétar að fullbókað hafi 
verið á innan við viku. Segir hann 
bæði kynin hafa sótt námskeiðið. 
Einnig hefur verið boðið upp á 
námskeiðið í Borgarholtsskóla.

Ríkisstjórnin hefur hrundið af 
stað aðgerðaráætlun sem miðar að 
því að foreldrum verði boðið upp-
eldisráðgjöf og þjálfun í foreldra-
færni. Tekur hún meðal annars 
mið af tilmælum ráðherranefndar 
Evrópuráðsins um að efla for-
eldrafærni til að vinna gegn lík-
amlegum refsingum á börnum. 
„Við vitum að alvarlegasta ofbeld-
ið er unnið af körlum,“ segir Ólaf-
ur Grétar. „Og það sem þarf að 
gera er að kenna þeim 
frekar en að kenna 
þeim um.“

Að fá feður úr 
hlutverki blóra-
böggla
Hann segir 
umfjöllunina 
að undanförnu 
hafa verið á þá 
lund að feður 
séu eins og blóra-
bögglar þegar komi að 
uppeldismálum. Það 
hafi síðan í för 
með sér að 
þeir fái nei-
kvæðar hug-
myndir um 
hlutverk 
sitt innan 
fjölskyld-
unnar. 

„Karlar og drengir fá allt of dapra 
birtingarmynd í fjölmiðlum af því 
hvað það er að vera fullorðinn 
karlmaður. Umfjöllun um þá í 
kynjahlutverkinu er afar neikvæð; 
þeir eru með ofbeldi, þeir nauðga, 
þeir standa sig ekki sem feður og 
svo fram eftir götunum. Og þessi 
birtingarmynd er þeim hugleikin 
þannig að til dæmis þegar dætur 
þeirra verða kynþroska fjarlægj-
ast þeir og hætta að snerta þær af 
ótta við að vera bendlaðir við þá 
kynbræður sína sem bera uppi 
þessa slæmu ímynd. En það er í 
raun ekkert óeðlilegt við snert-
ingu. Kynþroska ungar stúlkur 
þurfa á henni að halda og þær fyll-
ast höfnunartilfinningu ef allt í 
einu er lokað á snertingu sem ekk-
ert annað býr á bak við en föður-
legur kærleikur. Þá missa þær 
líka af mikilvægri næringu, 

þannig að þessi ljóta birtingar-
mynd verður eins og einn 
múrsteinninn enn í vegg 
milli feðra og barna þeirra. 
Sú aðgerð að rífa niður 
þann vegg er því ekki 
aðeins mótvægisaðgerð 
vegna þess ástands sem 

skapaðist þegar báðir foreldrar 
fóru á vinnumarkað heldur gerir 
hún feður að betri mönnum og 
bætir því félagslegar aðstæður 
þeirra.“ 

Að tengja kynslóðirnar saman
Inga Dóra Sigfúsdóttir, forseti 
kennslufræði- og lýðheilsudeildar 
Háskólans í Reykjavík, segir að 
nú þegar báðir foreldrar séu úti-
vinnandi reyni meira en nokkru 
sinni á þá sem vinni með ungling-
um. „Um þrjú prósent unglinga 
eiga ömmu eða afa sem búa hjá 
þeim og fæstar fjölskyldur hafa 
kost á öðru en að báðir vinni úti. 
Stoðkerfi fjölskyldunnar er að 
mörgu leyti rýrara en það var áður 
og þá vaknar sú spurning hvað 
verður um unglinga eftir að þeir 
hafa lokið sínum skóladegi. 

Það er tvennt sem ég tel mikil-
vægt að við gerum til að mæta 
þessu. Í fyrsta lagi verðum við að 
efla fagþjónustuna því hlutverk 
fólks sem býður upp á skipulagt 
íþrótta- og tómstundastarf fyrir 
unglinga hefur aldrei verið mikil-
vægara. Þessi þáttur er ennþá í 
mótun hér á landi. Í öðru lagi verð-
um við að efla tengslin milli kyn-
slóðanna. Við höfum á undanförn-
um áratugum dregið kynslóðirnar 
í dilka þannig að við erum með 
ömmur og afa á sérstökum heimil-
um, foreldra á vinnumarkaði og 
börnin í skóla eða leikskóla. 

En nú ríður á að við eflum tengsl 
þarna á milli á nýjan leik svo að 
hver og ein kynslóð fái notið krafta 
og þekkingar annarra kynslóða. 
Ég tel sérstaklega mikilvægt að 
tengsl barna og elstu kynslóðanna 
verði efld svo að gildin yfirfærist 
á milli þeirra.“

Vinnan gleypti foreldrana
Nú þegar hvað mest ríður á að unglingar fái athygli og aðhald frá uppalendum eru foreldrar önnum kafnir á vinnumarkaðnum. Í dag spyr 
Fréttablaðið hvernig beri að mæta þessu. Fjölskylduráðgjafi segir þörf á mótvægisaðgerðum vegna þess jafnvægisleysis sem skapast hafi 
með breyttum þjóðfélagsaðstæðum. Einnig sé þörf á því að efla tengslin milli kynslóða.
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INGA DÓRA SIGFÚSDÓTTIR 
Mikilvægt er að tengja 

kynslóðirnar 
saman aftur svo 

mannauðurinn 
flytjist þar á 
milli, segir 
Inga Dóra.

VISSIR ÞÚ ...
■ að rúmlega fimm prósent drengja 
í 7. bekk gráta stundum eða oft 
auðveldlega?*
■ að helmingi drengja í 7. bekk finnst 
þeir vera flottir?*
■ að 9. og 10. bekkingar sem koma 
úr fjölskyldu sem eru fjárhagslega 
verr stæðar en aðrar taka síður þátt 
í skipulögðu félags- eða tómstunda-
starfi?*
■ að sjálfsvíg er önnur algengasta 
dánarorsök ungra íslenskra karla?**
■ að samkvæmt erlendum rannsókn-
um verða í kringum tuttugu prósent 
stúlkna fyrir kynferðislegri misnotkun 
fyrir átján ára aldur?**

*HEIMILD: RANNSÓKNIR OG GREINING

**HEIMILD: PERSÓNA.IS

FRÉTTASKÝRING: Unglingar á hraðferð inn í harðan heim  3. hluti – Foreldrar

UM FORELDRA-
HLUTVERKIÐ

„Við þurfum að flytja mannauðinn 
milli kynslóða.
Það á að gera kröfur til kennara og 
á sama tíma eigum við að gera vel 
við þá.“
Inga Dóra Sigfúsdóttir, forseti 
kennslufræði- og lýðheilsudeildar 
Háskólans í Reykjavík.

„Áherslubreyting þarf að eiga sér stað 
svo að foreldrar ákveði frekar að auka 
tímann með unglingunum heldur en 
að auka við sig vinnu til að bæta við 
veraldlegu gæðin.“
Eyjólfur Örn Jónsson sálfræðingur.

„Foreldrar þurfa að vita meira nú en 
þeir þurftu að vita áður.“
Ólafur Grétar Gunnarsson, fjöl-
skylduráðgjafi hjá ÓB ráðgjöf.

FRÉTTASKÝRING
JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON
jse@frettabladid.is

ÞRIÐJA GREIN AF FIMM
Á morgun:

Kynlíf.

ÓLAFUR GRÉTAR GUNNARSSON Þarna er fjölskylduráðgjafinn með raunveruleikabörnin svokölluðu sem notuð eru á námskeiðun-
um um foreldrafærni. Hann telur þörf á mótvægisaðgerðum vegna þess ójafnvægis sem skapist hjá unglingum við það að báðir 
foreldrar fari á vinnumarkaðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Glerfínar gluggafilmur
- aukin vellíðan á vinnustað

3M gluggafilmur fyrir skóla, sjúkrahús, skrifstofur, 
verslanir og aðra vinnustaðiFagmenn frá RV sjá um uppsetningu
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LEÐURINNRÉTTING – 170 HESTÖFL – DREGUR 3.300 KG – STÖÐUGLEIKASTÝRING – SPÓLVÖRN ÞAKBOGAR 
SUPER SELECT® 4X4 DRIFBÚNAÐUR – SEX ÞREPA SJÁLFSKIPTING – SJÖ SÆTA DÖKKAR RÚÐUR – 100% 
LÆSING AÐ AFTAN – 18 TOMMU ÁLFELGUR – XENON LJÓS – 860W ROCKFORD HLJÓMKERFI MEÐ 4 GB 
MINNI FYRIR TÓNLIST – 7" LCD DVD SKJÁR MEÐ BAKKMYNDAVÉL OG FLEIRA

Pajero Instyle Dísil – 6.990.000 krónurPajero kostar frá

5.890.000 kr.

BETRA VERÐ OG BÚNAÐUR
FYRIR LAND OG ÞJÓÐ

GRÆNLAND Háttsettir embættis-
menn og fyrrverandi ráðherrar í 
grænlensku landstjórninni fengu 
að kaupa einbýlishús í Nuuk af 
grænlenska landssjóðnum á undir 
helmingi markaðsvirðis. Þetta var 
ólöglegt, að því er segir í niður-
stöðu lögfræðilegrar úttektar sem 
gerð var á málinu. 

Það var lögmannastofan Nuna 
Advokaterne sem var falið að gera 
úttektina og niðurstaða hennar 
var birt á föstudag. Upptök máls-
ins voru annars greinaflokkur 
sem birtist í dagblaðinu Græn-
landspóstinum í fyrra, þar sem 
þessar sakir voru bornar á þá 
broddborgara sem í hlut eiga. 

Í niðurstöðu úttektarinnar segir 
að ekki hafi verið löglegt að breyta 
leiguhúsnæði landstjórnarinnar í 
eignarhúsnæði með hinni svo-
nefndu „leigjenda-til-eigenda“-

reglugerð og að „afhending opin-
berra eigna í hendur einkaaðila 
skal gerast að markaðsvirði“. 

Kaj Kleist, sem gegnir þeirri 
stöðu hjá grænlensku landstjórn-

inni sem samsvarar ráðuneytis-
stjóra forsætisráðuneytisins, 
hafði áður fullyrt að ekkert ólög-
legt hefði átt sér stað í tengslum 
við sölu íbúðarhúsanna. 

Nú krefst stjórnarandstöðu-
flokkurinn Demokraterne afsagn-
ar landstjórnarinnar vegna máls-
ins. 

Fyrir þau sex hús sem um ræðir 
voru aðeins greiddar 4,6 milljónir 
danskra króna, andvirði 73,5 millj-
óna íslenskra, en markaðsvirði 
þeirra er talið samtals 10,3 millj-
ónir danskra, um 165 milljónir 
íslenskra, að því er greint er frá á 
Politiken.dk. - aa

FRÁ NUUK Sex háttsettir menn fengu að kaupa íbúðarhús í eigu landstjórnarinnar á 
helming markaðsvirðis. NORDICPHOTOS/AP

Grænlenska landstjórnin sökuð um spillingu vegna sölu á íbúðarhúsum: 

Sala íbúðarhúsa úrskurðuð ólögleg í úttekt

BIG BEN 150 ÁRA Hinn 10. apríl voru 
rétt 150 ár síðan Big Ben, klukkan 
í Klukkuturninum við þinghúsið í 
Westminster í Lundúnum, var steypt 
í málmsmiðju í Whitechapel. Hún er 
13,7 tonn að þyngd. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUR Tæplega 2.300 manns 
höfðu undirritað áskorun á vefsíð-
unni strondumekki.is til ríkis-
stjórnarinnar um að hætta við fyr-
irhugaðar framkvæmdir í 
Bakkafjöru en hefja þess í stað 
undirbúning að byggingu á öflugri 
og hraðskreiðri Vestmannaeyja-
ferju auk stórskipahafnar við 
Eiðið. 

Magnús Kristinsson, útgerðar-
maður og forsvarsmaður mótmæl-
enda, segir bæði skip og hafnarað-
stöðu í Bakkafjöru verða með 
þeim hætti að fjöldi ferða muni 
falla niður vegna veðurs. „Svo 
tekur það um tvo tíma að keyra 
frá Bakkafjöru og það eru bara 
ekki allir á bíl, dýrt er í rútur og 
færð oft slæm að vetri til.“

„Ég átta mig ekki á því hvert 
menn sækja þessar upplýsingar 
sem eru svona á skjön við þær 

sem Siglingastofnun hefur veitt,“ 
segir Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
Vestmannaeyjabæjar. 

„Hafnarskilyrði í Bakkafjöru 
verða svipaðar og í Þorlákshöfn 
og skipið verður ekki síðra, svo 
frátafir ættu ekki að verða meiri. 
En þeir hafa þó ekki haldbærar 
upplýsingar um skipakost því ekki 
verður opnað á útboðið fyrr en á 
fimmtudag,“ segir Elliði. 

Elliði segist eins ekki átta sig á 
því hvernig þeir komist að því að 
sigling í Bakkafjöru taki fjörutíu 
mínútur eins og þeir segi í mót-
mælaskjalinu því siglingin muni 
taka þrjátíu mínútur. 

„Þeir segja að akstur frá Bakka-
fjöru til Reykjavíkur taki tvo tíma 
en til að svo sé verða menn að aka 
á 67 kílómetra hraða,“ segir bæj-
arstjórinn. - jse

Fyrirhuguðum framkvæmdum við Bakkafjöru mótmælt:

Skorað á ríkisstjórnina að hætta við hafnargerð

MÓTMÆLENDUR FUNDA Magnús Kristinsson fundar hér með öðrum sem standa að 
vefsíðunni strondumekki.is en þar hafa tæplega 2.300 manns skrifað undir áskorun 
til ríkisstjórnarinnar að hætta við fyrirhugaðar framkvæmdir við Bakkafjöru.

MYND/ÓSKAR FRIÐRIKSSON

UMHVERFISMÁL Íbúar við Sæbóls-
braut og Helgubraut í Kópavogi 
vilja að bæjaryfirvöld geri 
ráðstafanir til að verja þá fyrir 
ónæði vegna umferðarniðs frá 
Hafnarfjarðarveginum og 
Kársnesbraut.

„Menn þurfa ekki að dvelja þar 
lengi til að sannfærast um að 
aðgerða sé þörf,“ segir í bréfi 
með undirskriftum frá íbúunum 
sem óttast að hús þeirra rýrni í 
verði vegna hávaðans og ryk- og 
sótmengunar.

Bæjarráð Kópavogs íhugar nú 
að veita íbúunum við Sæbóls-
braut og Helgubraut styrk til 
kaupa á þreföldu hljóðeinangr-
andi gleri en hyggst áður láta 
gera hljóðmælingar. - gar

Hljóðmælingar í Kópavogi:

Vilja þrefalt 
gler vegna

umferðarniðs
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Ef þú hefur hraðan á geturðu tryggt þér glæsilega útgáfu af Mitsubishi Pajero á einstökum kjörum. Fullkomið fjórhjóladrif með 100%
læsingu að aftan og stöðugleikastýring eru sniðin að íslenskum vegum. Komdu og prófaðu! Þú finnur um leið hvernig 3.300 kg dráttar-
geta og þægindi fyrir allt að sjö manns, 860w Rockford hljómkerfi og 18" álfelgur ásamt bakkmyndavél fullkomna aksturinn.

ÖRFÁIR BETUR BÚNIR PAJERO TIL AFGREIÐSLU STRAX 
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NORÐURLÖND, AP Danir og Svíar hafa sameinað 
póstfyrirtæki sín til að bregðast við aukinni 
samkeppni, að sögn norræna fjölmiðla, og 
Norðmenn og Finnar velta sameiningu fyrir sér. 

Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslands-
pósts, segir að íslenski pósturinn fylgist með 
breytingunum en hafi ekki tekið þátt í neinum 
sameiningarviðræðum. „Það hefur ekki komið 
til tals að sameina Íslandspóst neinu öðru 
fyrirtæki,“ segir hann. 

Hugmyndin um sameiningu póstfyrirtækj-
anna er gömul. Ingimundur segir að hún hafi 
upprunalega komið fram á fundi allra 
forstjóra póstfyrirtækjanna fyrir mörgum 
árum áður en fyrirtækin voru hlutafélaga-
vædd og þá hafi verið talað um að sameina öll 
póstfyrirtækin á Norðurlöndum, ekki bara 
sænska og danska póstinn eða þann norska og 

finnska. Þetta hafi verið áður en Póst- og 
símamálastofnun hafi verið skipt upp.

Tilkynnt var um sameiningu sænska og 
danska póstsins á þriðjudag. Ingimundur 
segir að tilkynningin hafi komið sér á óvart, 
hann hafi ekki vitað að sameiningarferlið 
væri svona langt komið. „Kosturinn við þetta 
er að þarna er komið öflugra fyrirtæki sem er 
í bullandi samkeppni,“ segir hann.

Ingimundur segir að aldrei hafi komið til 
tals að sameina Íslandspóst neinu öðru 
fyrirtæki frá því upprunalega hugmyndin 
kom fram fyrir mörgum árum.  - ghs

EKKI SAMEINING HÉR Danir og Svíar hafa sameinað 
póstfyrirtæki sín. Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri 

Íslandspósts, segir að ekki hafi komið til tals að sam-
eina Íslandspóst neinu öðru fyrirtæki.

Forstjóri Íslandspósts um sameiningu danska og sænska póstsins:

Sameining póstfyrirtækja gömul hugmynd

NOREGUR Kristin Halvorsen, fjár-
málaráðherra Noregs, hefur svar-
að fyrirspurn stórþingmannsins 
Gjermund Hagesæter um hvaða 
gallar og kostir gætu verið við það 
að binda íslensku krónuna við þá 
norsku. 

Í svarinu segir Kristin að kost-
urinn við trúverðugt fast gengi sé 
að verulega dragi úr óörygginu 
þegar peningum sé skipt úr einu 
gengi í annað. Mikilvægur galli sé 
að landið sem ákveði að binda 
gengi sitt við gengi annarrar 
myntar missi möguleikann á því 
að reka sjálfstæða peningastefnu.

„Gríðarmikilvægt er að gengið 
sem miðað er við sé góður fulltrúi 
fyrir utanríkisviðskipti viðkom-
andi lands,“ segir Kristin og bend-
ir á að það gildi um Danmörku, 
sem hafi bundið gengi dönsku 
krónunnar við evruna. 

„Árið 2006 voru meira en sjötíu 
prósent af útflutningi Dana inn á 
evrusvæðið,“ segir hún og bendir 
á að trúverðugleikinn í Danmörku 
hafi líka stuðning í langri hefð 
landsins með fastgengi. Danski 
seðlabankinn hafi auk þess samn-
ing við evrópska seðlabankann um 
stuðning við dönsku krónuna ef 
þörf krefji.

„Ísland er mikilvægt samstarfs-
land fyrir Noreg. Hins vegar eru 
lítil utanríkisviðskipti milli landa 
okkar. Um leið er uppbygging 
efnahagskerfisins líka ólík. 
Íslensk stjórnvöld eru best til þess 
fallin að meta íslenska peninga-
pólitík. Ísland tók upp verðbólgu-
markmið í peningastefnu 2001 
sem fól í sér að gengi íslensku 
krónunnar fer eftir framboði og 
eftirspurn á markaði.“ - ghs

TAKMÖRKUÐ VIÐSKIPTI Kristin Halvor-
sen, fjármálaráðherra Noregs, segir að 
lítil utanríkisviðskipti séu milli Íslands 
og Noregs og því henti ekki að binda 
íslensku krónuna við þá norsku.

Fjármálaráðherra Noregs svarar fyrirspurn um íslensku krónuna og þá norsku:

Engin sjálfstæð peningastefna
NOREGUR Átök milli tveggja 
sígaunaætta, Karoli-fjölskyldunn-
ar og Jansen-fjölskyldunnar, hafa 
orðið til þess að réttarhöld eru nú 
í Noregi yfir konu úr Karoli-
fjölskyldunni sem talin er hafa 
ásamt syni sínum stungið með 
hnífi meðlimi Jansen-fjölskyld-
unnar. Í dómsal voru margir 
fulltrúar Jansen-ættarinnar og 
segir konan að sér hafi verið 
hótað lífláti.

Karlmaður úr Jansen-fjölskyld-
unni hefur verið úrskurðaður í 
gæsluvarðhald fyrir að hafa 
skotið á menn sama kvöld og 
hnífstungan á að hafa átt sér stað. 
Meðlimir Jansen-fjölskyldunnar 
hafa tjáð blaðinu VG að Karoli-
ættin kalli sig konunga sígaun-
anna og segjast munu grípa til 
sinna ráða ef lögreglan bregðist.  
 - ghs

Hnífstungumál í Noregi:

Sígaunafjöl-
skyldur takast á

SKIPULAGSMÁL Sérstakt kjarna-
svæði miðborgar verður afmark-
að og tekur það mið af landnotk-
un í aðalskipulagi Reykjavíkur. 
Afmörkunin er byggð á þróunar-
áætlun miðborgar.

Tilgangur afmörkunarinnar er 
að undirstrika og styrkja 
byggingarsögulegt samhengi 
miðborgarinnar og einkenni 
svæðisins. Þá er með henni lögð 
aukin áhersla á þær kröfur sem 
borgaryfirvöld gera til lóðarhafa 
á svæðinu.

Þá gerir borgin auknar kröfur 
á sjálfa sig sem yfirráðaaðila 
gatna og rýmis á milli húsa á 
svæðinu. - kóp

Skipulagsráð afmarkar svæði:

Kjarnasvæði 
miðborgar 

LONDON Breskir stjórnmálamenn, 
leikarar og rithöfundar vöktu um 
helgina athygli á stöðu barna í 
Darfur í tilefni af því að fimm ár 
eru nú síðan hörmungarnar þar 
hófust. 

Farið er fram á aukinn stuðning 
við börn sem alast upp í Darfur 
og eru mótmæli og aðrar aðgerðir 
fyrirhugaðar.

J.K. Rowling, höfundur Harry 
Potter-bókanna, hefur ásamt fleiri 
barnabókahöfundum ritað opið 
bréf og í því segir meðal annars: 
„Það er kominn tími til að við 
breytum sögunni. Í þessum 
mánuði ná mörg börn, sem aldrei 
hafa kynnst friði, fimm ára aldri. 
Heimurinn þarf að vakna til 
meðvitundar.“ - ve 

Stríð í Darfur í fimm ár: 

Athygli vakin 

á hlutskipti 
barna í Darfur
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UMRÆÐAN
Heilbrigðismál

Fyrir skömmu fór fram á Alþingi 
umræða um einkavæðingu innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Til sérstakrar 
umfjöllunar að þessu sinni var útboð á 
heilli legudeild á Landspítalanum, 
nánar tiltekið á deild fyrir heilabilaða á 
Landakoti. Allt var með hefðbundnum 
hætti við þessa umræðu. Guðlaugur 
Þór, heilbrigðisráherra, sagði ekkert í 
reynd vera að gerast og fulltrúar Samfylkingarinn-
ar tóku undir með honum: Ekkert nema gott eitt að 
gerast. 

Ég hef grun um að mörgum þyki þessi málflutn-
ingur farinn að hljóma nokkuð undarlega, ekki síst 
eftir að tíðari gerast viðtöl við talsmenn fyrirtækja 
sem eru að hasla sér völl á sviði heilbrigðisþjón-
ustu og bjóða þar þjónustu eins og um hverja aðra 
verslunarvöru væri að ræða. Læknismenntaður 
talsmaður Heilsuverndarstöðvarinnar ehf. kom 
þannig fram í fréttaþætti nýlega til að kynna 
„pródúkt“ og „vöruframboð“ hjá nýrri línu 
fyrirtækis síns. Þessi nýja sölulína hefði fengið 

heitið „velferðarþjónustan“. Nýjasta 
„pródúkt“ þar væru á sérstökum 
afslætti til gullkorta- og platínkorta-
hafa Kaupþingsbanka. Talsmaðurinn 
sagði að þetta væri pródúkt „sem hefði 
ekki verið til á markaði hingað til“.

Tungutakið er greinilega að breytast í 
takt við breytingarnar innan heilbrigð-
isþjónustunnar. Sjúklingur er ekki 
lengur sjúklingur heldur viðskiptavin-
ur og aðhlynning heitir nú vara eða 
pródúkt. Talsmenn Samfylkingarinnar 
eru þessum breytingum annaðhvort 

samþykkir eða þeir eru blindir á umhverfi sitt. Hið 
síðarnefnda hygg ég að eigi við um Ellert B. 
Schram alþingismann. Hann sagði við fyrrnefnda 
utandagskrárumræðu: „Einkavæðing heilbrigðis-
þjónustunnar verður aldrei innleidd hér á landi 
meðan við ráðum einhverju.“ 

Ég held að þessi tiltekni þingmaður sé einlægur 
velferðarsinni. En skyldi hann hafa hugleitt hvort 
kunni að vera réttara, að Samfylkingin komi ekki 
auga á hvað er að gerast, eða hitt að flokkkurinn 
ráði engu um framvinduna?

 Höfundur er alþingismaður.

...aldrei á meðan við ráðum einhverju

ÖGMUNDUR JÓNASSON

Styrktarsjóður 
Kristins Arnar Friðgeirssonar

Auglýst er eftir styrkþegum
Tilgangur sjóðsins er að styrkja fólk með þroskahömlun til náms, lista og
 íþróttaþáttöku, foreldra fatlaðra til að afl a sér aukinnar þekkingar vegna 
fötlunar barna sinna svo og annarra verkefna sem sjóðsstjórnin verður 

sammála um.

Umsóknafrestur er til 30. maí 2007 og skal skila umsóknum þar sem gerð er 
grein fyrir því verkefni sem sótt er um styrk til ásamt upplýsingum um aðrar 

mögulegar fjármögnunarleiðir til Landssamtakanna Þroskahjálpar, 
Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík.

Tölvupóstfang: fridrik@throskahjalp.is

Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins skal úthluta úr honum eigi síðar 
en 15. júní ár hvert.

Nánari upplýsingar veita: Guðbjörg Erla Andrésdóttir sími 535-1900 
gudbjorg@sjonarholl.netog Friðrik Sigurðsson, sími 588-9390, 

fridrik@throskahjalp.is

H
verju ríki er mikilvægt að ákvarða stöðu sína í sam-
félagi þjóðanna. Breytingar og þróun laga hana að 
nýjum aðstæðum. Fótfestan er hins vegar að öllu 
jöfnu stöðugri og felst í langtíma hagsmunum og 
hugsjónum. Eftir stjórnarskrá lýðveldisins er forseti 

Íslands æðsti handhafi framkvæmdavalds í utanríkismálum þó að 
öll raunveruleg völd og ábyrgð í þeim efnum hvíli á utanríkisráð-
herra.

Í því ljósi verður að skoða ræðu forsetans á smáríkjaráðstefnu í 
Andorra í síðustu viku. Meðan utanríkisráðherra tekur ekki annað 
fram verður að líta á hana sem stefnu ríkisstjórnarinnar sem ráð-
herrann hefur ábyrgst. 

Kjarninn í utanríkispólitík ríkisstjórnarinnar eins og forsetinn 
lýsir honum felst í því að alþjóðavæðingin hafi fært smáríkjum 
meiri möguleika til hagvaxtar en stórum ríkjum. Jafnframt hafi 
smáríki fleiri tækifæri til framfara með því að standa utan banda-
laga og með gerð tvíhliða samninga um viðskipti við stærri ríki. 
Að því er Ísland varðar sérstaklega kemur sú afstaða ríkisstjórn-
arinnar fram í ræðu forsetans að staða Íslands sé vel tryggð með 
aðildinni að Evrópska efnahagssvæðinu og þeim möguleika að 
gera tvíhliða fríverslunarsamning við Kína eins og nú er unnið 
að.

En er tvíhliða fríverslunarsamningur við Kína í raun lausn á 
utanríkispólitískri stöðu Íslands á nýrri öld? Alþjóðavæðingin 
hefur vissulega opnað tækifæri fyrir smáríki sem stærri ríki nutu 
að einhverju leyti áður í krafti meira áhrifavalds. Það er rétt mat. 
Hitt er rangt hvort sem litið er til Evrópu, Asíu eða Ameríku að 
stór ríki eða ríkjabandalög hafi í minna mæli verið þátttakendur í 
hagvaxtarskeiði síðustu tveggja áratuga.

Fyrirkomulag tvíhliða fríverslunarsamninga er afturhvarf að 
því leyti að það færir stórum ríkjum á ný meira áhrifavald um 
það hvernig milliríkjaverslun er skipað. Fríverslun sem byggð er 
á fjölþjóðlegum samningum er líklegri til að tryggja almennar 
leikreglur og jafnari stöðu ríkja og fyrirtækja á heimsmarkaði.

Þó að kínversk stjórnvöld vilji nú gera fríverslunarsamning við 
Ísland er ekkert sem bendir til þess að við munum til lengri tíma 
ná betri viðskiptastöðu á þeim markaði en Evrópusambandið. Lík-
legra er að pólitísk langtímasjónarmið fremur en viðskiptaleg búi 
að baki vilja stjórnvalda í Kína til þess að semja við Ísland á undan 
öðrum Evrópulöndum. Síðustu atburðir gefa fremur ástæðu til að 
skoða þau pólitísku sjónarmið en að draga þá ályktun að með slík-
um samningi muni Ísland tryggja framtíðarstöðu sína í alþjóða-
samfélaginu.

Langsamlega stærsti hluti utanríkisviðskipta Íslands er í Evr-
ópu. Útilokun á aðild að Evrópusambandinu kemur í veg fyrir 
að við getum tekið upp mynt sem líkleg er til að vera umgjörð 
nauðsynlegs stöðugleika í peningamálum. Ef utanríkisstefnan á 
að byggjast á sveigjanleika sem gerir okkur kleift að gera tvíhliða 
fríverslunarsamning við Kína en útilokar upptöku evru er verið 
að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Það væri léleg hagsmuna-
gæsla sem bæri vott um utanríkispólitík í vegvillum.

Bjarni Benediktsson skilgreindi öðrum fremur á sinni tíð þá 
fótfestu sem utanríkispólitíkin stendur á. Hún fólst í bandalagi 
með þeim þjóðum sem næst okkur standa um menningu, pólitík, 
varnir og viðskipti. Í því efni hefur ekkert breyst. Stöðuna þarf 
hins vegar að laga að nýjum aðstæðum og breyttum tímum.  

Utanríkispólitísk vegvilla:

Kína í stað evru
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Þegar ég var krakki var 
kjúklingur aðallega eitthvert 

fínerí í útlöndum. Á þeim árum 
var samræmdur matseðill á öllum 
heimilum landsins alla daga 
vikunnar, nema húsmæðrum var 
heimilt að velja hvort þær hefðu 
læri eða hrygg í sunnudagsmat-
inn – og kjúklingur var ekki 
meðal þess sem þótti eiga erindi 
við landsmenn að bestu manna 
yfirsýn, enda hálfgert viðrini, 
hvorki kjöt né fiskur, engin fita, 
engin næring og ekki hægt að 
setja í súr...

Ein og ein púta sem lokið hafði 
ævistarfi sínu var kannski elduð 
fyrir forvitni sakir. Þá var hún 
látin vera í ofni lengi dags og svo 
borin fram með brúnni sósu, Ora-
baunum og kartöflum – eins og 
allt hitt.

Kjúklingur på hundrede måder
Smám saman opnuðust augu 
landsmanna þó fyrir möguleik-
um þessa ágæta kjöts. Fólk 
sigldi; blankir stúdentar í 
Kaupmannahöfn lærðu að elda 
kjúkling på hundrede måder; 
nýjar matreiðslubækur ruddu 
Helgu Sig úr vegi hjá ungu fólki 
og síðast en ekki síst komu 
hingað innflytjendur frá Asíu og 
settu á fót veitingastaði sem 
buðu upp á ljúffenga kjúklinga-
rétti. 

Smám saman opnuðust sem sé 
augu Íslendinga fyrir því að 
þetta kjöt var kannski ágætt þótt 
það bragðaðist skringilega með 
brúnni sósu. Kjúklingar hafa 
orðið æ algengari á borðum 
landsmanna, enda kjötið þeirrar 
náttúru að endalaust má leika sér 
með krydd og meðlæti. Fyrir 
nokkrum árum ríkti meira að 
segja samkeppni í kjúklingarækt 
og rétt á meðan var hann ekki 
verðlagður eins og munaðarvara 
en sú tíð er löngu liðin. Það væri 
nær að stöðva umferð út af 
kílóverðinu á kjúklingum en 
bensínverði.

Útlenskt fúsk
Og nú er farið að ræða um 
hugsanlegan innflutning. Þá 
upphefst kunnuglegt tal. Það er 
ekkert hægt að treysta útlensku 
kjöti – þeir eru ekki nógu 
passasamir með hlutina þarna í 
útlöndum... „Í útlöndum er 
ekkert skjól / eilífur stormbelj-
andi“, eins og Hannes Hólm-
steinn orti.

Málsmetandi menn í landbún-
aði vitna nú hver af öðrum um 
það að útlendingar kunni ekkert 
til verka við framleiðslu þessa 
kjöts sem eitt sinn bar þó með 
sér sjálfan keiminn af útlöndum. 
Látið er að því liggja að það 
verði stórhættulegt heilsu 
landsmanna ef innflutningur á 
því verði gefinn frjáls. 

En sé þetta nú í raun og veru 
svo að útlendingar séu svona illa 
að sér um matvælaframleiðslu 
þá hlýtur eiginlega að vakna sú 
spurning hvort nóg sé að gert. Í 
ljósi þeirrar miklu hættu sem 
steðjar að heilsu landsmanna 
verði innflutningur leyfður á 
kjúklinga- og svínakjöti – hvers 
vegna þá að leyfa innflutning á 
grænmeti? Með hverju skyldi 
það nú vera úðað? Einhverjum 
útlenskum óþverra...

Er ekki full ástæða til að taka 
til endurskoðunar að leyfa 
innflutning á útlensku víni? 
Hvað vitum við um þær aðferðir 
sem tíðkast við slíkt? Er ekki 
fólk að trampa þetta berfætt á 

einhverjum vínþrúgum þarna úti 
í Frakklandi eins og það er nú 
geðslegt - er óhætt að láta 
afurðir af slíku inn fyrir sínar 
varir?

Nú er ég náttúrlega ekki annað 
en einn aumur og ótíndur 
neytandi og vitlaus og réttlaus og 
seinþreyttur eftir því – væri 
sæmst að þegja bara og borga og 
tuða svo í bílnum á leiðinni heim. 
Því fer í raun og veru fjarri að 
það sé áhugamál mitt frekar en 
flestra annarra landsmanna að 
afkomu bænda um dreifðar 
byggðir landsins verði ógnað 
frekar en orðið er, og sjálfsagt er 
ýmislegt til í því að bændur eru 
viðkvæmari en margar aðrar 
stéttir fyrir hinu geggjaða 
vaxtaokri sem liggur eins og 
mara á þjóðlífinu. En kjúklinga-
rækt: er það beinlínis landbúnað-
ur? Það eru að minnsta kosti 
takmörk fyrir því hve mikið er 
hægt að leggja á neytendur – 
bændur eru ekki einir um að 
þjást undan vaxtaánauðinni. Og 
óneitanlega hlýtur maður að 
sperra eyrun þegar rætt er um 
allt að tuttugu og fimm prósenta 
verðlækkun verði raunverulega 
heimilaður innflutningur á 
landbúnaðarvörum.

Krónan er dauð. Lengi lifi 
evran. Það hlýtur að blasa við að 
við getum ekki öllu lengur hagað 
mynt okkar eftir því að Davíð 
Oddsson virðist líta á evruna 
sem persónulega móðgun við sig. 
Andúð á evru fer að verða fyrir 
skringimenni, svona eins og að 
afneita loftslagsbreytingum af 
mannavöldum. Sennilega þarf 
raunverulega umbótastjórn 
Samfylkingar og Framsóknar til 
að ráðamenn horfist í augu við að 
Evrópusambandsaðild er ekki 
bara óhjákvæmileg heldur líka 
æskileg. Og kjötframleiðendur 
geta farið að búa sig undir 
samkeppnina sem henni fylgir.

Og við neytendur farið að 
hlakka til. 

Í útlöndum er ónýtt kjöt

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Innflutningur 
            landbúnaðarvra

Aðhaldsárshátíð
Á dögunum skar Lárus Welding, 
forstjóri Glitnis, eigin laun niður um 
helming í aðhaldskasti. Skömmu 
áður hafði stjórn Glitnis líka lækkað 
eigin laun. En aðhaldið bitnar ekki 
aðeins á stjórnendunum. Þannig var 
öllu færra um fína drætti á árshátíð 
bankans um helgina heldur en fólkið 
í fjármálalífinu á að venjast. Borðhald 
var látið lönd og leið og fólk 
þurfti að láta sér lynda að 
spjalla saman og snæða 
standandi líkt og í kokkteil-
boði. Auk þess þurftu gestir 
að gjöra svo vel að greiða 
fyrir drykki á barnum. Ef 
bankarnir halda svona 
áfram fara þeir kannski að 

geta boðið viðskiptavinum sínum 
betri vaxtakjör.

Stefna Samfylkingar er skýr
Í Fréttablaðinu í gær sagði sjálfstæð-
ismaðurinn Sigurður Kári Kristjánsson 
það aðeins tímaspursmál hvenær 
heimild yrði veitt fyrir upptöku skóla-
gjalda í opinberum háskólum. Hann 
kvaðst finna fyrir síauknum stuðningi 
við málið frá samstarfsflokknum í rík-
isstjórn. Í því ljósi er ekki úr vegi að 
minna Sigurð, sem og Samfylking-
una, á stefnu Samfylkingarinnar í 
menntamálum eins og hún birtist í 

landsfundarályktun frá því í fyrra. 
Þar segir að flokkurinn vilji 
tryggja „að skólagjöld 
verði ekki tekin upp í 
almennu grunn- og 

framhaldsnámi við opinbera háskóla.“ 
Skýrara verður það varla.

Stefna rektors sömuleiðis
Kristín Ingólfsdóttir fagnar umræð-
unni um skólagjöld. Það er því 
kannski rétt að minna líka á stefnu 
hennar frá því í rektorskjöri árið 2005: 
„Ég er andvíg því að líta til skólagjalda 
til lausnar fjárhagsvanda HÍ. Ég tel að 

menntun sé arðbær og að það 
sé skynsamlegt fyrir íslenskt 
samfélag að tryggja öllum án 
tillits til efnahags aðgang að 
HÍ.“ Það má því búast við 
því að Kristín berjist af alefli 
gegn áformum Sigurðar 

Kára og samflokks-
manna hans.  
 stigur@frettabladid.is
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Sængur, koddar og margt fleira mjúkt 
fæst á góðu verði 
í Ikea þar sem 
þessa dagana 
standa 
yfir mjúkir 
dagar. Fátt er 
jafn notalegt 
og að sofa 
við ný og 
hrein rúmföt.

Tekkolía fæst í mörgum matvöru-
verslunum en hana er nauðsynlegt að 
bera reglulega á allt úr tekki sem 

fyrirfinnst á heimilinu. Hús-
gögnin verða 
svo miklu 

fallegri og svo 
er eitthvað 
hátíðlegt 
við lyktina.

Garðkönnur og annað til útiverka 
er nokkuð sem má fara að fjárfesta í til 

að koma sér í garðverkagírinn 
því allt bendir til þess að 
vorið sé að koma. Ekki er 

verra að hafa könnurnar svolítið 
sumarlegar.

Leið þeirra lá óvænt saman í þröngu og afviknu 
stræti í Búdapest, en það var ást við fyrstu sýn; 
hennar megin.

„Ég var alls ekki að leita, en þar sem hann stóð 
svona vel með farinn og tignarlegur var athygli 
minni náð,“ segir Sigrún Jóhannsdóttir, stærð-
fræðikennari í Valhúsaskóla, um Victrola-
grammófóninn sem hún fann svo óvænt á fáförn-
um antíkmarkaði í höfuðborg Ungverjalands.

„Við eiginmaðurinn vorum þar stödd í árshátíð-
arferð ásamt samstarfsfólki hans í CCP, að ráfa 
um götur Búdapest. Ég hef alltaf haft gaman af 
gramsi á antíkmörkuðum, þótt lítið sé um gamla 
hluti innanstokks hér heima,“ segir Sigrún, sem 
þó býr í gömlu timburhúsi í vesturbænum, með 
gamalli sál.

„Sölumaðurinn sagði mér sögu grammófónsins, 
en hann var framleiddur 1934 og þjónaði eigend-
um sínum á stríðsárunum. Honum fylgdi ein 
hljómplata; þykk og talsvert minni í sniðum en 
LP-plöturnar, en stundum bregð ég nálinni á hana 
til að heyra ósvikna og eilítið rispaða stríðsára-
sveiflu með allt öðruvísi hljómi en nú þekkist úr 
hljómtækjum,“ segir Sigrún, sem reiddi út 
hálfgert klink fyrir vel með farinn og stællegan 
grammófóninn.

„Þetta voru kostakaup en mér þótti hann svo 
dýrmætur að ég vafði hann inn í frauðplast og sat 
með hann í fanginu alla leið til Íslands. Hans 
hlutverk er aðallega að vera til augnayndis í 
stofunni í dag, en mig langar að nota hann meira, 
skipta jafnvel um nál og fara á stúfana eftir fleiri 
grammófónplötum í íslenskum antíkbúðum.“ 
 thordis@frettabladid.is

Ungverskt augnayndi

Sigrún Jóhannsdóttir stærðfræðikennari með son sinn, Daníel Svein Jörundsson, í fanginu en á borðstofuborðinu stendur stáss-
legur grammófónn sem Sigrún fann á rölti sínu um antíkmarkaði Búdapest. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Sumardekk – hjólbarðaþjónusta
Sumar- og heilsársdekk fyrir allar gerðir fólksbíla og jeppa.
Hagstætt verð og traust þjónusta.

Reykjavík Akureyri

Tangarhöfða 15 :  587 5810 Réttarhvammi 1 :  464 7900

Vagnhöfða 6 :  577 3080

www.alorka.is
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Við tökum vel á móti þér
á þjónustustöðvum okkar!

Umboðsaðili fyrir Bridgestone hjólbarða

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

N‡r sjúkrafljálfari

Steffan Christensen sjúkrafljálfari B.Sc.
kemur aftur til starfa.



[ ]Skápar eru því betri því stærri sem þeir eru. Inn í þá er hægt að 
koma miklu af dóti og þegar gesti ber óvænt að garði má fleygja 
inn í þá öllu lauslegu.

SpaDealers er lítið fyrirtæki 
sem sérhæfir sig í viðarpott-
um og gufuböðum. Fólki býðst 
bæði að kaupa pottana og 
leigja þá í styttri tíma, eins og 
til dæmis yfir helgi. 

Pottarnir frá SpaDealers koma í 
einingum en uppsetning þeirra er 
tiltölulega auðveld og þarfnast 
ekki sömu undirbúningsvinnu og 
þegar hinum hefðbundnu pottum 
er komið fyrir. Þórsteinn Gauti 
Þórðarson þúsundþjalasmiður er 
söluaðili SpaDealers hér á landi 
og býður hann einnig upp á sam-
setningarþjónustu. „Ég valdi að 
stækka ekki fyrirtækið til þess að 
geta haldið öllum kostnaði niðri og 
til að geta gefið sem persónuleg-
asta þjónustu,“ segir Þórsteinn, 
sem var búsettur í Finnlandi í 
mörg ár en þaðan koma pottarnir. 
„Ég var sjálfur að smíða mjög 
svipaða potta úti fyrir vini og 
vandamenn,“ segir hann. Þórs-
teinn og kona hans fluttu aftur til 
Íslands í janúar og velti hann því 
fyrir sér að framleiða svona potta 
hérlendis en komst að því að ódýr-
ara yrði að flytja þá inn. 
„Tækjakostur og 
húsaleiga á iðn-
aðarhúsnæði 
hér á landi er 
svo ofboðs-
lega dýr.“

Hægt er að 
viðar-, gas- og 
rafmagnskynda 
pottana en einn-
ig er hægt að fá 
þá sérhannaða 
fyrir íslenskar 
hitaveituaðstæð-
ur. Þeir eru búnir 
til úr furu sem 
er hitameðhöndl-
uð en það gerir 

það að verkum að hún fær aðra 
eiginleika en venjuleg fura. Öll 
kvoða hverfur úr trénu og hefur 
það rýrnað eins mikið og hægt er 
þannig að viðurinn vindur sig 
ekki. Lítil hætta er á sprungu-
myndum. Hægt er að láta plasta 
pottana að innan og er það þá gert 

erlendis áður en þeir eru 
sendir til landsins.

Einföldustu pott-
arnir þurfa ekkert 
dælukerfi og á 

þeim eru engir 
hreyfanlegir hlutir 
né rafmagn. Það eina 
sem þarf í þá er 
rennandi kalt vatn 
og gas eða viðar-
kynding sem hentar 
vel fyrir til dæmis 

sumarbústaði. „Á þessum pottum 
eru engir rafmagnshlutir né dælur 
sem geta bilað. Fyllt er á pottinn 
og tekur kyndingin um þrjár og 
hálfa klukkustund. Ég er einnig 
með lúxuspotta en þeir eru með 
hreinsisíum, ljósabúnaði, nuddi og 
dælukerfi,“ útskýrir Þórsteinn. 

Pottar þessir eru vistvænir. 
Notað er eins lítið af plasti í þá og 
mögulegt er og svo er innflutn-
ingsleið pottanna mun styttri en 
þekkist almennt. „Margir hinna 
hefðbundnu potta eru fluttir inn 
frá Bandaríkjunum og Kanada, en 
þessir pottar koma frá Finnlandi,“ 
bendir hann á.

Þórsteinn býður einnig upp á 
gufuböð og hyggst brátt hefja 
innflutning á vistvænu pallaefni í 
sama efni og pottarnir. Þeim sem 
hafa áhuga á að kynna sér þessar 
vörur frekar er bent á heimasíðu 
fyrirtækisins www.spadealers.
eu

klara@frettabladid.is

Einfaldir og vistvænir

SpaDealers er einnig 
með gufuböð úr sama 
viði og heitu pottarnir.

Einfaldir pottar sem auðvelt er að setja upp.

felst í nýju húsi frá Scanwo – dönsk hönnun,
frábær einangrun í veggjum (245 mm) og í þaki 
(400 mm) – þú sparar orku og krónur. Er það 
búgarður, bústaður, einbýli,tvíbýli, ein hæð eða tvær?

                Lausnina fi nnur þú hjá Scanwo 
 

www.scanwo.dk    scanwo@gmail.com    s: 895 6811

Nethyl 2, sími 587-0600, www.tomstundahusid.is

HPI Savage X 4,6
öfl ugur fjarstýrður bensín torfærutrukkur. 
Eigum til bíla á gamla verðinu.  
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fasteignir 
14. APRÍL 2008

Fasteignasalan Stakfell hefur til sölu fallega 
þakíbúð í hjarta Reykjavíkur.

Um er að ræða fjögurra herbergja íbúð við Grund-
arstíg. Íbúðin er 143,6 fermetrar og skiptist í stofu, 
forstofu, eldhús og baðherbergi, tvö svefnherbergi, 

fataherbergi og sjónvarpshol.
Komið er inn í snyrtilega sameign. Forstofa er 

með náttúrusteini á gólfi sem mætir ljósu parketti. 
Stofan er björt með útgengi á svalir. Glæsilegt útsýni 
er úr stofu og eldhúsi yfir Tjörnina. Eldhúsið er rúm-
gott með ljósri innréttingu og eyju og rauðar mósaík-
flísar eru milli efri og neðri skápa og á eyjunni. Borð-

plötur eru úr graníti og blöndunartækin vönduð. Sér-
smíðað borð er í borðstofu sem er opin við eldhús. 
Baðherbergið er með náttúrusteini á gólfum og ljós-
um mósaíkflísum á veggjum. Granítborðplata er á 
baðinnréttingu sem er úr ljóstónaðri eik. Bæði sturta 
og baðkar eru á baðherberginu og salernið upphengt. 
Þvottaaðstaða er inni á baðherberginu. 

Á milli svefnherbergjanna tveggja er fataherbergi 
sem gerir íbúðina opna og skemmtilega. Sjónvarps-
holið er stórt og og gæti nýst sem önnur stofa. Íbúðin 
er björt og útsýnið á sér varla hliðstæðu. Einkastæði 
fylgir íbúðinni. 

Einnig fylgir íbúðinni ellefu fermetra geymsla 
sem er innifalin í fermetrafjölda. 

Þakíbúð í miðbænum
Glæsileg þakíbúð í hjarta bæjarins.

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali Hringdu núna        699 6165

100% þjónusta fyrir þig

Berjarimi 51 – 112 Reykjavík

Opið hús í dag kl. 20.00 – 20.30

Smárarimi 27 – 112 Reykjavík

Kirkjuvellir 7 – 221 Hafnarfjörður

Svöluás 6 – 221 Hafnarfjörður

Opið hús í dag 
kl. 19.30-20.00

Opið hús í dag
 kl. 18.00 – 18.30

Opið hús í dag
 kl. 17.30 – 18.00

Opið hús í dag 
kl. 20.00 – 20.30

Lausstrax !

Brúarlán Netbankans er þægileg leið til að brúa bilið frá kaupum 

á nýrri íbúð til sölu á þeirri gömlu. Farðu á www.nb.is og kynntu 

þér málið eða fáðu nánari upplýsingar í síma 550 1800.



Eignamiðlun fasteignasala er með til sölu þriggja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli við Arnarás. 
Íbúðin er 91,8 fermetrar með sér inngang og skiptist í stofu, sjónvarpshol, eldhús og tvö herbergi, bað-
herbergi, þvottahús og forstofu. Auk þess fylgir sér geymsla.

Lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu 
með skápum. Inni af forstofu er rúmgott 
parkettlagt sjónvarpshol. Stofan og eldhúsið 
eru samliggjandi og gólf er parkettlagt. Fal-
leg innrétting úr mahoganí í eldhúsi, upp-
þvottavél og ísskápur geta hugsanlega fylgt. 
Úr stofu er gengið út í garð til suðurs og þar 
er hellulögð verönd. Herbergin eru tvö, bæði 
mjög rúmgóð og með skápum. Baðherberg-
ið er flísalagt með baðkari og sturtuklefa. Sér 
þvottahús er inni í íbúðinni. Viðarrimlagard-
ínur eru fyrir gluggum. Gott leiksvæði í sam-
eiginlegum garði.

Verð 28,4 milljónir.

210 Garðabær:  Íbúð í litlu fjölbýli
Arnarás 4 Sér inngangur og sér geymsla

100% FJÁRMÖGNUN Á VERÐI EIGNARINNAR

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com
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„FRÁBÆRT TILBOÐ“
NÝJAR PENTHOUSE ÍBÚÐIR
100% lán á verði eignarinnar.

 Eingöngu skattar borgaðir 15,000 c.
 Íbúðirnar eru tilbúnar og hægt að flytja inn strax.
 Sérlega vandaðar 2 fallegar penthouse íbúðir með stórum
þaksvölum til sölu í Balcones de Cabo Roig á Torrevieja
svæðinu.

 Íbúðirnar eru nýjar og innifalin eru öll húsgögn sem eru
mjög vönduð og sérlega smekkleg í alla staði.

 Öll eldhústæki eru einnig innifalin í verði.
 2 svefnherbergi / 2 baðherbergi.
 Stærð:114,95 fm.
 Þakterras:30 fm.
 Sameiginleg sundlaug.
 Frábært útsýni til sjávar.
 Allt svæðið í kring er tilbúið og frágengið.
 Öll þjónusta nálægt sem og 3 golfvellir sem eru við dyrnar.
 Stutt á ströndina.
Verð 174.000 c

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

Fr
um

Um er að ræða glæsileg sumarhús sem verða byggð á mjög fallegri lóð í nýju
hverfi í Vaðnesi. Hægt verður að velja um tvær stærðir af húsum og er það
minna 75 fm en það stærra 130 fm. Húsinn verða afhent fullbúin og verða mjög
vönduð af allri gerð. Húsin eru timburhús með steyptri gólfplötu með hitalögn-
um. Að innan verður allt klætt með hvíttuðum panil og allar innréttingar, inni-
hurðir og fataskápar verða úr eik. Gólf verða öll flísalögð. Stór verönd verður
umhverfið húsið. Lóðin er 8000 fm eignarlóð með kjarrgróðri og hrauni og er
gott útsýni frá lóðinni.
Minna húsið kostar 26,0 millj. en það stærra 336,0 millj.

Sími 480 2900
Austurvegi 3, Selfossi 

Mosabraut 21 í landi Vaðness
Grímsnes- og Grafningshreppi

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla

Verð 18.900.000 
Glæsilegt 85,7 fm. sumarhús á frábærum stað í Grímsnesi. Steyptur grunnur með 
hita í plötu og allur frágangur er fyrsta flokks. Gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum. 
7007 fm. eignarlóð. 
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Draumahúsa. s. 530 1800/1811
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Sumarhús í Grímsnesi - Eignarlóð

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilb
úin til in

n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

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

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

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

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

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

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

mjög stór svefnherbergi þar af eitt m
eð fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

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

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

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

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

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufu
lltrúi

699 6165

boas@
remax

.is

Gunna
r

Sölufu
lltrúi

899 0800

go@re
max.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

ð vexti ...
hægt að létta greiðslubyrðina.
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Erlendur
Davíðsson
Lögg. fasteignasali

EIGNASTÝRING S: 534 4040SÍÐUMÚLI 27, 108 R  WWW.REMAX.IS  EIGNASTYRING@REMAX.IS

MIÐLEITI,
REYKJAVÍK, 
Nýstandsett 2-3ja herbergja
íbúð á 3. hæð auk stæðis í
bílageymslu. Innangengt er í
bílageymsluna. Toppeign á
frábærum stað. Möguleiki á
90% láni eða skipti á minni
eign. LAUS.
Verð kr. 26,5 millj.

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

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

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

FRÓÐENGI
REYKJAVÍK
Mjög góð og ný standsett 5-6
herb. 145 m² íbúð ásamt 24,5
m² bílageymslu. Íbúðin er á
tveimur hæðum. Skipti á
minni eign koma til greina.

GNÍPUHEIÐI,
KÓPAVOGUR. 
Mjög falleg 123,8 fm. efri sér-
hæð auk sérbyggðs 28,0 fm.
bílskúrs, Vandaðar innrétting-
ar. Þrjú svefnherbergi. Topp-
eign á frábærum stað með
miklu útsýni. 
Verð kr. 45,3 millj. 

BÓLSTAÐARHLÍÐ 
REYKJAVÍK
Góð 4 herbergja íbúð á 3.
hæð ásamt bílskúr á þessum
rólega stað. Þrjú svefnher-
bergi. Björt og rúmgóð
stofa/borðstofa. Nýleg inn-
rétting í eldhúsi. 
Verð kr. 28,9 millj. 

GRANDAVEGUR 
REYKJAVÍK
Mjög góð 4ra herbergja 110
fm. endaíbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi. Þrjú svefnherbergi, stofa
og borðstofa, eldhús, baðher-
bergi, og þvottaherbergi inn-
an íbúðar. 
Verð kr. 31,5 millj.

GRENSÁSVEGUR,
REYKJAVÍK, 
Góð 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjöleignahúsi.
Möguleiki á 90% láni eða út-
borgun sem nemur 1 milljón. 

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

FAGRIGARÐUR 
REYKJANESBÆR
Mjög fallegt einbýli á einni
hæð ásamt bílskúr á mjög
góðum stað í Keflavík. Gott
innra skipulag, þrjú góð
svefnherbergi og tvær sam-
liggjandi stofur. Falleg og gró-
in lóð. 

STÓRAKUR
GARÐABÆR
ARNARNESHÆÐIN. Glæsilegt
nýtt einbýli á einni hæð ásamt
innbyggðum bílskúr. Húsið af-
hendist tilbúið til innréttinga að
innan, fullmálað og spartlað.
Að utan verður húsið fullmálað
og lóðin grófjöfnuð.

Sími 513 4300 • www.husid.is

Fr
um

Einbýli

Hófgerði – Kóp

Einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
sem er búið að innrétta sem 2ja herb íb. 
Hús. 125,5 fm - Bílskúr 40 fm
Herbergi 3
Stofur 2
Verð 46,7 m.

3ja herb.

Hlíðarhjalli - Kóp

Björt og góð íbúð á efstu hæð með sól-
ar suð- vestur svölum með mjög góðu
útsýni. Stærð: 82,9 fm
Herbergi: 3 
í göngufæri við skóla og leikskóla.
Verð 21,9 m.

3ja herb.

Reyrengi - 112 Rvk

Góð íbúð í litlu fjölbýli á jarðhæð með
sérinngangi. Sérstæði í opinni bíl-
geymslu.
Stærð: 84,1 fm
Herbergi 3
Verð 20,9 millj.

3ja herb.

Suðurbraut – Hfj

Mjög rúmgóð og falleg endaíbúð á jarð-
hæð með útgang suð-austur verönd 
Stærð: 90,7 fm
Herbergi: 3
Stutt í sundlaugina og verslun. 
Verð 20,7 m.

3ja herb.

Laufrimi - 112 Rvk

Sérlega falleg, rúmgóð og björt íbúð á
annari hæð  í fallegu fjölbýli.
Stærð: 101fm.
Herbergi: 3
Gott útsýni
Verð: 24,9 m.

2ja herb.

Reykás - 110 Rvk

Mjög falleg 2ja herbergja íbúð
Stærð: 70.0 fm
Herbergi: 2
Hellulagður garður. 
Verð 20,9 m.

Sérhæð

Lækjarvað - 110 Rvk

Glæsilegar sérhæðir í Norðlingaholti.
Íbúðirnar skilast fullbúin að utan. 
Stærð frá 122,6 fm
Að innan tilbúnar til innréttinga.
Verð frá 29,9 m.

Nýbyggingar

Laugarvegur - 101 Rvk

Glæsiíbúðir til afhendingar við kaup-
samning. . 
Stærðir frá 64,6-75,5 fm
Herbergi: 2ja og 3ja
Algjörlega endurgert hús
Verð: 28 m til 32,7 m.

Sérhæð

Álfhólsvegur – Kóp

Mjög vel skipulögð neðri sérhæð á jarð-
hæð í tvíbýli og með góðri séraðkomu 
Stærð: 82,8
Herbergi: 4
Sér bílastæði. 
Verð: 22,8 m.

Hæðir

Lindarvað - Norðlingaholti.

Einstaklega falleg efri sérhæð ásamt bíl-
skúr
Stærð: 162,3 fm 
Herbergi: 4
Bílskúr: já
Verð 42,9 m.

Hæðir

Frostafold - 112 Rvk

Góð neðri sérhæð í tveggja íbúða húsi. 
Stærð: 112,9 fm
Herbergi: 4
Bílskúrsréttur
Verð: 28,6 m.  

4ra til 7 herb.

Flúðasel - 109 Rvk

Mjög vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fjöl-
býli. 30,9 fm stæði í bílageymslu. 
Stærð: 134,90 fm
Herbergi: 4
Stutt í skóla og leikskóla
Verð 22,9 m. 

4ra til 7 herb.

Skógarár - 110 Rvk

Björt og rúmgóð íbúð á annar hæð í 3ja
hæða fjölbýli með bílskúrsrétti. 
Stærð: 107,7 fm
Herbergi: 4
Rólegur staður í Árbænum
Verð: 25,9 m.

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50 • Bláu húsin v/Faxafen • husid@husid.is
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NORÐURBAKKI 1 OG 3

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

 Vandaðar innréttingar frá InnX og tæki frá Miele

 Granítborðplötur

 Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna

 Sjónvarpsdyrasími

 Þakgarður

 Byggingaraðili: Atafl hf.

LÚXUSÍBÚÐIR Á SJÁVARLÓÐ  –  Opið hús frá kl. 17,00-19,00

ÞAÐ SEM FLESTIR ÓSKA SÉR…

…   góð og falleg hönnun • vönduð bygging • veðursæld • fallegt umhverfi
• gullfallegt útsýni • nálægð við náttúru • þjónusta við dyrnar  …

Allt þetta býður ATAFL nú í stórglæsilegum lúxusíbúðum í nýju bryggjuhverfi á 
Norðurbakka í Hafnarfirði. Hverfið liggur í hjarta bæjarins að fallegu rótgrónu 
svæði. Íbúðirnar eru á framúrskarandi útsýnisstað í skjóli fyrir norðanáttinni.

SÝNINGARÍBÚÐ OPIN Í DAG

14. APRÍL MILLI 17 OG 19
Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sími: 588 9090

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. Allt að 95% lán frá seljanda. 
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00. 

Fr
um

LANGABREKKA - LAUS STRAX 

Mjög björt og vel skipulögð 125,9 fm efri sérhæð ásamt 24,5 fm bílskúr, samtals 150,4
fm í fallegu og vel viðhöldnu tvíbýli. V. 38,9 m. 7359

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17.00-18.00

NJÁLSGATA 84, 1. HÆÐ - MIKIÐ UPPGERÐ 

Falleg og björt, rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja herb. 78,4 fm íbúð á 1.hæð, ásamt 7,2
fm geymslu í kjallara á þessum eftirsótta stað í 101 Reykjavík. Eikarparket og flísar á allri
íbúðinni. Nýuppgert baðherbergi og eldhús. Loftlistar í allri íbúðinni. V. 23,8 m. 7416

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁUDAG FRÁ KL. 17.00-18.00.

HÁTÚN 8 - SIGVALDABLOKK - GLÆSILEGT ÚTSÝNI 

Mjög glæsileg og vel skipulögð 75,4 fm íbúð á 6. hæð í húsi sem teiknað er af Sigvalda
Thordasyni. Íbúðin er öll uppgerð nýleg, gólfefni, innréttingar og tæki. Glæsilegt útsýni af
vestur svölum. Aðeins fjórar íbúðir á hæð. Íbúðin er með gluggum á þrjá vegu og gott út-
sýni til norðurs og vesturs. V. 22,9 m. 7441

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18.00-19.00.

Holtagerði - Kópavogur Einbýlis-
hús á góðum stað í Kópavogi. Húsið er
skráð 221 fm með bílskúr. Hús og bílskúr
er sambyggt og innangengt á milli. Húsið
er klætt með Steni. Húsið skiptist m.a. í
forstofu, hol, tvær stofur, fimm herbergi,
tvö baðherbergi og eldhús. Risloft er yfir
stórum hluta hússins. V. 60,0 m. 7434

Ljósvallagata 8 - laus strax Vel
skipulögð 3ja herb. 71,2 fm íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í Vestur-
bænum. Eignin skiptist m.a. í tvö svefnh.,
stofu., eldh., og baðherbergi. Nánari uppl
veitir Heiðar Birnir sölumaður í síma 824-
9092. V. 22,9 m. 7437

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ KL. 17.00-17.30. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

LJÓSALAND - ENDARAÐHÚS Á EINNI HÆÐ 

Nýkomið í sölu einstaklega gott 137 fm endaraðhús á einni hæð ásamt 24 fm
bílskúr. Samtals 160,6 fm. Húsið skiptist í anddyri, gesta snyrtingu, hol, bað-
herbergi, þrjú góð svefnherbergi, eldhús, þvottaherbergi, borðstofu og dag-
stofu. Húsið er sérlega vel hannað og er m.a. stór verönd í garði, arin, fallegt
baðherbergi og endurnýjað og fallegt eldhús. V. 58,0 m. 7449

BJALLAVAÐ 15 - LAUS STRAX  

3ja herb. stórglæsileg 96,4 fm fullbúin íbúð. Til afhendingar strax parketlögð. Íbúðin er
með sérinngangi af svölum og skiptist í forstofu, hol, tvö stór herbergi, þvottahús, bað-
herbergi, eldhús og stofu auk sérgeymslu í kjallara. Ísskápur og uppþvottavél fylgir. V.
27,5 m. 6159
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Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 

kl.9–18

Kár i  Ha l l dó rsson ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r

Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

Fr
um

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

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

GRINDAVÍK

ARNARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 108,2 fm EINBÝLI,
ásamt 38,5 fm BÍLSKÚR og ný ca:
4,0 fm forstofa eða samtals því
150,7 fm Verð 20,9 millj. 5249 

RAÐ- OG PARHÚS 

ERLUÁS - ENDARAÐHÚS
Endaraðhús 162,4 fm, þar af er bíl-
sk. 27,8 fm 4 svefnh. Stórar svalir
42,5 fm Verð 42,9 millj. 7350 

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

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

BAÐSVELLIR - Fallegt talsvert
endurnýjað einbýli á einni hæð,
ásamt bílskúr á mjög góðum stað í
útjaðri bæjarins. 4 svefnherbergi.
Verð 29,5 millj. 7525

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
mikið endurnýjað 160 fm raðhús á
2 hæðum, ásamt 25 fm innb. bíl-
skúr, samtals 185,2 fm 4 svefnher-
bergi. Verð 42,5 millj. 7496

LYNGMÓAR MEÐ BÍLSKÚR Fal-
leg 113 fm 4ra til 5 herb. ENDA-
ÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSK. í 6 íbúða
húsi. Verð 28,7 millj. 7250

NORÐURBAKKI - ENDI -
FULLB. Falleg endaíbúð á jarðh.
með sér verönd og garði. parket og
flísar. Glæsil. útsýni. LAUS STRAX.
Verð 27,9 millj. 7266

LAUT - NÝLEGT GLÆSILEGT
Nýtt og fallegt 122,7 fm einbýli,
ásamt 22,5 fm bílskúr, samtals
153,9 fmVandaðar innréttingar. Hiti
í gólfum. 4 herbergi. Verönd m.
heitum potti. Verð 35,5 millj. 6455

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

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

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

SUÐURHÓP 1- FYRIR 50
ÁRA OG ELDRI NÝLEG, SÉR-
LEGA FALLEG 123,9 fm 3ja herb.
ENDAÍB. Á 2. hæð, ásamt STÆÐI Í
BÍLAG. Verð 27,2 millj. 7500

EINBÝLI

LINDARBERG - 2 SAMÞ. ÍBÚÐ-
IR 255 fm 2ja íbúða parhús/tví-
býli. Efri hæðin 173,4 fm með bíl-
skúr. Neðri hæð 81 fm, ásamt 40
fm rými. Verð 74,0 millj.

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

VEGHÚSASTÍGUR - NÝ UPP-
GERT 123 fm sérhæð. Sérinn-
gangur. Hérna er allt nýtt, lagnir og
innréttingar. Verð 39,9 millj. 7503

3JA HERB. 

NORÐURBAKKI 5a - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Vorum að fá sér-
lega vandaða 113,8 fm 3ja herb.
ENDAÍB. á 4. hæð ásamt stæði í
bílag. Verð 34,3 millj. 7476

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

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm
BÍLSKÚR og 33,1 fm SKÁLI. Verð
38,2 millj. 4660

FJÓLUVELLIR Nýtt og fallegt
223,5 fm einbýlishús, þar af bílskúr
37,5 FM. Allt að 6 herbergi. Flott
gólfefni og innréttingar. Sérlega
flott og vandað hús. Verð 55,0
millj. 6202 

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 

4RA TIL 7 HERB. 

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ
Sérl. falleg og vönduð íbúð með
stórri afgirtri lóð. Uppþ.vél og íssk.
fylgja. Verð 27,5 millj. 7249

AKURVELLIR - LYFTUHÚS
Falleg og björt 91 fm íbúð á Völl-
unum í nýlegu lyftuhúsi. Gólfefni
eru flísar og parket. Stórar svalir.
Verð 22,4 millj. 7489 

2JA HERB. 

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Falleg 66,1 fm 2ja herb.
íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli. Park-
et og flísar. Verð 16,9 millj. 7438

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

LYNGBERG - SÉRLEGA FAL-
LEGT Fallegt mikið endurnýjað
132,4 fm einbýli á einni hæð,
ásamt tvöf. 53,2 fm bílskúr, sam-
tals 185,6 fm á góðum stað innst í
botnlanga. Verð 55,3 millj. 7434 

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

BREIÐVANGUR - GLÆSILEG
Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð,
ásamt bílskúr á 2. hæð í fjölbýli.
Nýl. innr. og tæki, granít á borðum,
parket og granít á gólfum. Arinn í
stofu. Verð 28,0 millj. 6575

DREKAVELLIR - jarðhæð
m/verönd Sérlega falleg og
rúmgóð íbúð á jarðhæð með sér
afgirtri verönd í litlu fjölb. Fallegar
flísar á gólfum, baðkar og sturta.
Verð 24,5 millj. 7440 

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

VOGAR

MÝRARGATA - LAUST
STRAX Fallegt einbýlishús á einni
hæð á góðum stað. 4 svefnher-
bergi. Verð 34,9 millj. 7428

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli
á einni hæð ásamt 30 fm bílskúr,
samtals 213,8 fm Skilast fullb. að
utan, rúml. fokh. að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351 

MÓABARÐ - FALLEGT ÚT-
SÝNI Fallegt 148 fm einbýli m/bíl-
skúr á rólegum og góðum útsýnis-
stað. Allt að 4 sv.herb. Verð 36,9
millj. 6870

KLUKKUBERG 107 fm íbúð á 2.
hæð, frábært útsýni, sér inngang-
ur, þrjú svefnh., parket og flísar á
gólfum. Verð 25,7 millj. 7377

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 

ATVINNUHÚSNÆÐI

GRANDATRÖÐ - LAUST
FLJÓTLEGA Nýlegt og glæsilegt
atv.húsn. (ENDABIL) á góðum
stað. Hæð 201,2 fm og milliloft
73,5 fm. Verð 49,5 millj. 7510

MMIÐDALUR Sérlega fallegt
189,8 fm einbýli á einni hæð,
ásamt 37,3 fm bílskúr, samtals
227,1 fm Afhendist fullbúin að ut-
an, tæplega tilbúið undir tréverk að
innan. Verð 29,5 7276 

NÝBYGGINGAR - ALLT AÐ 90% LÁN STRAX Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI

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

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað. Afhending í mars-apríl.
Verð frá 19,0 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. 6649

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúð-
ir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi. Verð frá 26,7 millj. 6928

KVISTAVELLIR 60-62 -
SKIPTI MÖGULEG - AFH. TIL-
BÚIN UNDIR MÁLNINGU
Glæsileg og vel skipul. 222 fm rað-
hús m/bílsk. 4-5 sv.herb. Afh. fullb.
að utan og tilb. til máln. að innan.
Rafmagn, pípulögn og smíðavinna
búin og komið að handlögnum
heimilisföður. Verð 40 millj. 6616

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

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

DREKAVELLIR 48-52 HFJ. Fal-
leg raðhús 189 fm skilast fullbúin að
utan og fokheld að innan. Góður 35
fm bílskúr. Verð frá 27,9 millj.  6411 

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

BYGGAKUR - GARÐABÆ 
Glæsileg raðhús í suður-
hlíðum Akralands í Garða-
bæ. Húsin eru fullbúin að
utan, lóð tyrfð, hellulögn
m/hita og tilbúin til innrétt-
inga að innan. Verð frá
52,7 millj. 7443

NÝTT

KVISTAVELLIR 44 - AFH. MAÍ - JÚNÍ 
Glæsilegar 2ja-4ra herb.
íbúðir og þrír bílskúrar í nýju
4. hæða lyftuhúsi. Granít í
borðum, gólfhiti, sérlega
vönduð tæki og innréttingar.
Afh. í maí-júní 2008. Verð
frá 18,9 millj. 7080

NAUSTAHLEIN - LAUS STRAX 

60 fm 2ja herb. RAÐHÚS
við Hrafnistu. Hægt er að
fá neyðarbjöllu. Verð 23,2
millj. 7519

HERJÓLFSGATA - GLÆSILEGT ÚTSÝNI 

Nýleg afar vönduð og
glæsileg 131 fm 3ja til 4ra
herb. Verð 46,9 millj.
7356

ERLUÁS – EINBÝLI Á 1 HÆÐ 

Fallegt 194 fm einbýli á
einni hæð með innb. bíl-
skúr. Góð staðsetning og
stórir pallar. Verð 62 millj.
7516

NÝTT

NÝTT
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Hjallavegur 5, Reykjanesbær
86 fm
3. herbergja
Fæst á 100% láni

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SVEINI ENOK Í SÍMA 848 3103

www.remax.is • Allar REMAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Fr
um Remax Bær • Malarhöfða 2 • Sími 512 3400

FASTEIGNASALAN Í BÆNUM
BærÞÓRUNN

Lögg. fasteignasali 
Sími 512 3400
tse@remax.is

SVEINN ENOK 
Sölufulltrúi

Sími 848 3103
sveinn@remax.is

Faxabraut 38, Reykjanesbær
71 fm
2. herbergja
12,9 mill Hagst.áhv. lán

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SVEINI ENOK Í SÍMA 848 3103

Birkiteigur 1, Reykjanesbær
86 fm, neðri hæð
3. herbergja, mikið endurnýjað
20,3 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SVEINI ENOK Í SÍMA 848 3103

Heiðarholt 26, Reykjanesbær
78 fm, önnur hæð
3. herbergja
14,3 mill, hagst. áhv. lán

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ SVEINI ENOK Í SÍMA 848 3103

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

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

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

FISK-HEILDVERSLUN
Til sölu af sértökum ástæðum, gróin heildsala í fiskmeti. Kjörið tækifæri fyr-
ir duglegan einstakling sem vill starfa sjálfstætt. Góðir tekjumöguleikar. Mikl-
ir stækkunarmöguleikar. Gott verð. 

SÓLBAÐSTOFA - 4 bekkir - GOTT VERÐ.
Til sölu sólbaðsstofa í verslunarmiðstöð. 4 ergoline bekkir allir með nýjum
perum. Allt nýstandsett og aðstaða því góð. Opið 11-23. 

SÉRVERSLUN Í SKARTI OG FYLGIHLUTUM
Til sölu sérverslun sem sérhæfir sig í allskonar tískuvöru og fylgihlutum, sér-
lega vel staðsett í glæsilegri verslunarmiðstöð

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

SAUMASTOFA - FATABREYTINGAR.
Til sölu saumastofa sem er mest í fatabreytingum fyrir einstaklinga og
verslanir. Er í góðu húsnæði í miðborginni. 9 vinnustöðvar. Mjög þekkt stofa.
Gott tækifæri.

AUSTURLENSKUR STAÐUR með Take away 
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækj-
um búin. Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Öflug
veisluþjónusta. Traustur meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA- BÍLALÚGA 
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar 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 bílastæði. Góður staður með vaxandi veltu. Mjög gott verð. 

BLÓMABÚÐ - EXPRESSÓBAR MEÐ LÉTTVÍNSLEYFI
Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Mikið úrval af gjafavöru. Er
í rúmgóðu húsnæði. Expressóbar með léttvínsleyfi. Frábært tækifæri.

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

VERSLUN MEÐ MIKLA VELTU GOTT TÆKIFÆRI
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða
afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýs-
ingar 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 í innréttingasmíði, tækjakostur
sniðin að því. Afhending strax. Gott tækifæri fyrir verktaka á fínu verði.

HEMLAVERKSTÆÐI Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði, á frábærum stað. Þjónustar jafnt stóra bíla
sem litla. Nægur tækjakostur fyrir tvö verkstæði. Topp Tækifæri 

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

VEFSÍÐUGERÐ - VEFSÍÐUGERÐ- VEFSÍÐUGERÐ.
Til sölu viðskiptasamband við erlenda aðila í gerð vefsíðna. Miklir tekju-
möguleikar. 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 vinnu-
stöðvar 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 líkamsmeð-
ferðum, s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar og hreinsunar.Auk
þess allri alhliða snyrtingu og naglaásetningu. Mjög góður aðbúnaður í rúm-
góðu húsnæði. Frábært tækifæri á mjög góðu verði.

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

Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.fyrirtaekjasala.is

Fr
um

www.domus.is

Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar 

Domus Blönduós  Þverbraut 1 - Sími 440 6170

Allar eignir auglýstar á www.domus.is ı www.mbl.is ı www.visir.is ı www.habil.is

Magnús Ólafsson
viðskiptastjóri

magnuso@domus.is

Rafþjónusta HP er gróið fyrirtæki á Blönduósi, sem annast alhliða raflagna- og rafviðgerða-
þjónustu. Heildarvelta fyrirtækisins á síðasta ári var um 40 millj. kr. og starfsmenn 3-4.

Félagið á eigið húsnæði, sem er 180 fm að stærð og hefur verið innréttað mjög vel fyrir 
þennan rekstur og lager tengdan starfseminni. Auk þessa á fyrirtækið ýmsan búnað og 
tæki vegna starfseminnar.

Tilvalið tækifæri fyrir rafvirkjameistara til að eignast eigin rekstur. Gott mannlíf er á 
Blönduósi, sem er mitt á milli Reykjavíkur og Akureyrar.

Gróið fyrirtæki til sölu

Tækifæri til eigin reksturs
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Hvað er betra en halla sér út af í 
þægilegum stól að loknum eril-
sömum degi? Verðlaunahönnuður-
inn Jochen Hoffmann hefur svarið 
við þeirri spurningu. Hann hefur 
búið til stól sem er í senn ruggu-
stóll og hægindastóll með skemli. 
Kjörinn til að auka leti eigandans. 
Stóllinn heitir Sving og er um einn 
metri að lengd sem ruggustóll en 
þegar hann teygir úr sér nær hann 
1,64 metrum. 

Sving-stóllinn er með grind úr 
krómuðu og máluðu steingráu 
stáli og hægt er að fá arma úr 
beyki. Áklæðið getur verið hvort 
sem er leður eða tau. Sving plus 
er svo náinn ættingi ruggustóls-
ins. Í báðum tilfellum er á ferð-
inni hönnun sem sameinar fagurt 
útlit og einstök þægindi. Unnt er 
að fá Sving-stólana gegnum versl-
unina Casa. - gun

Ekta letistóll í stofuna
● Jochen Hoffmann á heiðurinn að stól með skemmtilega 
eiginleika.

Hér sést hvernig Sving-stóllinn er í senn ruggustóll og hægindastóll. 

Fæst líka í rauðu. 

Jochen Hoffmann er sextíu og átta ára 
og höfundur margra dýrgripa. 

Sving plús er stílhreinn stóll.  

Halla Helgadóttir, fram-
kvæmdastjóri Hönnunarmið-
stöðvar Íslands, geymir ýmsa 
fallega muni heima í stofu. 

„Ég held að allt í kringum mann 
tengist því hvaða manneskju 
maður hefur að geyma. Persónu-
lega þykir mér erfitt að finna hús-
gögn sem mig langar að kaupa, 
þannig að ég skipti ekki mikið út. 
Ég læt frekar smíða það sem vant-
ar eða geri upp eitthvað gamalt,“ 
segir Halla Helgadóttir, sem tók á 
dögunum við stöðu framkvæmda-
stjóra Hönnunarmiðstöðvar Ís-
lands. Fram að því hafði hún starf-
að á auglýsingastofunni Fíton í 
átján ár og er einn eigenda henn-
ar.

Um stöðuna segir Halla: „Mér 
bauðst starfið og þótti það spenn-
andi og ákvað því að slá til. Ég 
geri ráð fyrir að það verði mjög 
fjölbreytt en helstu verkefnin eru 
að byggja upp ímynd íslenskrar 
hönnunar hérlendis og erlendis og 
koma á sterkara sambandi milli 
hönnunar og atvinnulífs. Mun 
Hönnunarmiðstöð meðal annars 
standa fyrir sýningum, viðburð-
um og fyrirlestrum, væntanlega 
í góðu samstarfi við aðra,“ segir 
Halla áður en talið berst aftur að 
heimilinu, sem er sannkallað ætt-
arsetur.

„Afi og amma, Ólafur Ólafs-
son trúboði og Herborg Ólafsson, 
keyptu húsið árið 1938, en það þótti 

mjög stórt á þeim tíma. Þau voru 
sjö í fjölskyldunni og leigðu út allt 
húsið nema tvö herbergi, eldhús 
og bað. Það var fullt af fólki þegar 
mest var. Ég ólst síðan upp hér og 
bý nú í húsinu með fjölskyldunni 
minni, þannig að sonur minn er 
fjórði ættliður í því,“ segir hún. 

 - mmr

Hlýlegt og persónulegt

Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, í stofunni heima. Sófasettið fékk Halla frá afa sínum og 
ömmu, Guðmundi Gestssyni og Ingibjörgu Helgadóttir, sem keyptu það trúlega í Svíþjóð á fjórða áratug síðustu aldar.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Á hillu í stofunni standa fjölskyldu-
myndir teknar í brúðkaupsveislu Höllu 
og Ingva Þórs Elliðasonar síðasta sumar.

Kertastjaki sem Halla erfði eftir afa sinn 
og ömmu en að hennar sögn fengu 
barnabörnin öll einn hlut í arf sem teng-
ist hverjum og einum.

Hilla eftir Guðrúnu Lilju Gunnlaugs-
dóttur. 

Halla og Ingvi keyptu þetta fallega 
ljós í Danmörku og hengdu það upp í 
borðstofunni. Ljósið er eitt af því fáa sem 
Halla hefur keypt í stofuna ef frá er talin 
hilla eftir Guðrúnu Lilju Gunnlaugsdóttur.

Töfrandi, rómantískt, ógleymanlegt. Þetta eru allt 
saman lýsingarorð sem notuð hafa verið til að koma 
orðum að hönnun 
klassíska ljóssins Gar-
land eftir Tord Boont-
je, en það hentar vel í 
stofuna. Ljósið er gert 
úr málmvírum sem 
vafðir eru utan um 
peru, en hægt er að 
móta vírana nánast 
að vild. Til dæmis er 
hægt að tengja nokk-
ur ljós saman og búa 
til lýsandi blómahaf. 
Garland er hluti af var-
anlegu safni MoMA í 
New York og Victoria 
and Albert Museum í 
London.

● TÖFRANDI LOFTLJÓS
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Hvítir veggir og svört og silfruð 
húsgögn geta skapað mjög 
smekklega og stílhreina heild. 
Sumum finnst samt notalegra 
að sleppa sér í litagleðinni og 
blanda saman húsgögnum og 
öðrum innanstokksmunum úr 
öllum áttum. Oft er það með ólík-
indum hvaða litir geta farið vel 
saman og um að gera að prófa 
sig áfram. Áhrifin geta komið 
á óvart auk þess sem ólíkir litir 
eiga að hafa mismunandi áhrif 
á fólk. Á meðan grænn er talinn 
róandi og rauður talinn æsa upp 
ástríður hafa niðurstöður rann-
sókna bent til þess að appelsínu-
gulur litur í umhverfi barna geri 
þau greindari, hvað sem til er í 
því. - eö

Líflegar vistarverur
● Stofur þar sem öllu ægir saman í ýmsum litum geta verið hlýlegar og notalegar.

Grænn er talinn róandi litur.Ótrúlegustu litir fara vel saman.

Rauður litur er talinn vekja upp ástríðuþrungnar tilfinningar hjá fólki.

Ákveðið frelsi fylgir djörfu litavali. 

Gulur litur er tilvallinn til að lífga upp á stofuna og heimilið allt.
NORDIC PHOTOS/GETTY

R agnheiður Gröndal er þekkt fyrir sína fögru söngrödd og 

hefur með henni heillað marga. Milli þess sem Ragnheið-

ur kemur fram til að syngja finnst henni mikilvægt að slaka 

á og telur stofuna kjörna til þess. Álítur hún ekki síður 

mikilvægt að hafa mikið af blómum í stofunni. Grænn 

litur er auk þess í miklu uppáhaldi hjá Ragnheiði og 

meðal annars þess vegna álítur hún blóm mikið 

þarfaþing í stofuna. Þar að 

auki finnst henni græni lit-

urinn svo fallegur að hann 

lífgi upp á stofuna. Svo sé 

nauðsynlegt að hafa lifandi 

hluti í kringum sig.

  
 - mmr

Blóm bráðnauðsynleg
Söngkonan Ragnheiður Gröndal kýs að hafa mikið af blómum í stofunni.

● STOFUSTÁSS
Blómapottar geta verið algjört stofustáss ekki 

síður en blómin sjálf. Þannig getur fallega mynd-

skreyttur postulínspottur ljáð stofu rómantískan 

blæ í anda enskra hefðarsetra á meðan mósaík-

pottur er vís með að vekja upp suðræna stemn-

ingu. Fallega potta þarf síðan ekki alltaf að fylla 

með blómum heldur geta þeir staðið einir og sér 

þótt vissulegu hljótist hlýlegur blær af hvorutveggja. 
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AVERY
Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800

AVERY 
Spine support

(Queen size 153x203)

kr. 89.900

AVERY
Spine support

(King size 193x203)

kr. 129.800

AVERY
Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 68.900

AVERY 
Spine support

(Cal King size 183x213)

kr. 129.800

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem

eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknar-
samtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

RÝMINGARSALA!
AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR

Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
Vegna nýrrar vörulínu frá King Koil Comfort solution
verður rýmingarsala á öllum eldri gerðum næstu daga

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.
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Chuck Mack er hálfíslenskur hönn-
uður sem hlaut nýlega hin virtu Red 
Dot-verðlaun. Fyrirtæki á borð við 
Apple og BMW sækjast eftir verð-
laununum en sjaldgæft er að ein-
stakur hönnuður sendi vöru sína 
í keppnina. „Skilyrðin fyrir þátt-
töku eru að hluturinn sé tilbúinn 
til framleiðslu en ég er 
með eigið fram-
leiðslufyrirtæki 
í Bandaríkjunum 
svo ég gat tekið 
þátt,“ segir Chuck. 

Rúmlega 3.200 vörur voru sendar 
inn í keppnina í ár og hlaut Chuck 
verðlaun í flokki húsgagna fyrir 
borð sem hann hannaði. Sigurveg-
ari keppninnar hlýtur hvorki pen-
inga né styrki heldur þarf að borga 
fyrir þátttökuna. „Verðlaunin eru 
mjög dýrmætt markaðstæki. Red 
Dot er þekkt úti um allan heim og ef 

maður hlýtur verðlaunin þýðir það 
að alþjóðlegir dómarar hafa litið 

á verkið og stimplað það hágæða-
vöru.“ Borð Chucks þykir 

frumleg hönnun en það 
er gert úr sjálfbærum 

norður-amerískum viðar-
vörum og er sterkt. Hent-
ar það vel inn í stofuna og 
aðra hluta heimilisins. - mþþ

Hönnun á heimsmælikvarða
Hönnuðurinn Chuck Mack, sem er hálfur Íslendingur, hlaut hin virtu Red Dot-verð-
laun á dögunum. Hann hefur verið búsettur á Íslandi síðustu sex árin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

● Svefnsófar eru sniðug lausn þegar pláss er 
af skornum skammti. Nú er sumarið á næsta 
leiti og þá getur verið gott að eiga svefnsófa 
þegar dvalargesti ber að garði. Með svefn-
sófunum er hægt að búa vel um gestina og 
bjóða með einföldum máta upp á þægilegan 
svefnstað.

Koma að góðum notum

1. Månstad-sófinn frá IKEA  er í senn sófi og tvíbreitt 
rúm. Með einu handtaki er hægt að draga undan 
honum rúm og mynda þannig eina heild. Auka 
geymslupláss er í endaeiningunni á sófanum þar sem 
er upplagt að geyma sængur og kodda. Sófinn kostar 
64.900 krónur hjá IKEA.

3. Hjá Boconcept  er hægt að fá stórskemmti-
legan kubb sem hægt er toga í sundur og 
myndast þá svefnpláss fyrir einn. Samanbrot-
inn er kubburinn 70x70 sentimetrar. Hægt er 
að velja á milli mismunandi áklæða sem kosta 
frá ellefu þúsund krónum. Kubburinn kostar 
27.146 krónur.

2. Sly Supreme-svefnsófinn  er hannaður af 
danska hönnuðinum Per Weiss. Það er ein-
staklega einfalt og fljótlegt að breyta honum í 
tveggja manna rúm. Þegar sófinn er opnaður 
dregst setan fram og bakið fellur niður. Stærðin 
á sófanum er 140x200 sentimetrar þegar hann 
er útdreginn. Í honum eru pokagormar sem 
tryggja svefnþægindi, rúmfatageymsla er í 
sökkli. Sófinn er fáanlegur í svörtu og hvítu í 
Línunni á 99.800 krónur.

Verðlaunaborðið heitir 
Borð 29 og þykir frumleg 

hönnun. Fæturnir eru úr 
hlyni en borðplatan úr 

mörgum lögum af pappír og 
fenólkvoðu.

1

3

2





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



Staðarsund 7, Grindavík -NÝTT-
Um er að ræða 100 ferm atvinnu-
húsnæði, möguleiki er á 40 ferm.
8 metra há lofthæð upp í mænir.
Stór innkeyrsludyr. Húsnæðið af-
hendist svotil tilbúið til innréttinga
en fullbúið að utan með liggjandi
bárujárni. Gólfhitalagnir eru í
plötu. Innkeyrsludyrnar eru ekki
me mótor. Grófjafnað bílaplan.
Verð: án millilofts: 11.500.000,-
með millilofti: 12.500.000,-

Ásabraut 5 eh, Grindavík
Um er að ræða 86 ferm efrihæð í
tvíbýli. Eldhús, 2 svefnherb.
sjónvarpshol, súðargeymsla og
geymsluloft. Parket er á gólfi.
Allar neysluvatnslagnir eru nýjar
og skolp. Búið er að taka þess-
aíbúð mikið í gegn. Mjög stutt í
grunnskólann
Verð: 12.000.000,-

Glæsivellir 5, Grindavík
Stórglæsilegt 211,9 ferm einbýli-
hús ásamt bílskúr. Stór stofa,
stórt og bjart eldhús. 4 svefn-
herb. Stór bílskúr með hita og
rafmagni ásamt aukaherb. Harð-
viðarsólpallur með heitum potti.
Nýjar kaldavatnslagnir að hluta,
nýr forhitari. Sjón er sögu ríkari.
Verð: 41.000.000,-

Arnarhraun 15, Grindavík
Mjög fallegt 139 ferm parhús
ásamt bílskúr. 3 rúmgóð svefn-
herbergi. Kirsuberjainnréttingar
inn í eldhúsi og inn á baði. Ís-
skápur, frystiskápur og upp-
þvottavél sem selst með, tækin
eru öll úr burstuðu stáli. Rólegt
hverfi, stutt í skóla. Gott lán get-
ur fylgt með.
Verð: 27.500.000,-

Vesturhóp 26, Grindavík
Flott nýlegt 98 ferm parhús
ásamt 25,8 ferm bílskúr. 2 stór
svefnherb. Eikarparket og stein-
gráar flísar á gólfi. Eikarinnrétt-
ingar í eldhúsi, baðherbergi og í
skápum inn í svefnherb. Halogen
í lofti. Loft tekið upp í sperru.
Hellulagt plan með hitalögn.
Verð: 26.500.000,-

Baðsvellir 1, Grindavík
Mjög falleg 134 ferm einbýlishús
ásamt 34 ferm bílskúr. 4 svefn-
herb. 2 baðherb. sjónvarpshol.
Nýtt járn á þaki, nýjar neyslu-
vatnslagnir. Forhitari. Hiti í plani.
Sólpallur með heitum potti.
Verð 29.500.000,-

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

Sunnubraut 2, Grindavík
116,2 ferm. einbýlishús á tveim-
ur hæðum ásamt 39,6 ferm. bíl-
skúr/geymslu. Eignin skiptist í
stofu, eldhús, tvö baðherbergi,
geymslu. og þrjú svefnherbergi.
Nýtt skolp er útí götu og eru allar
neysluvatnslagnir nýjar. Nýtt raf-
magn. Nýlegur sólpallur. Gróður-
hús á lóðinni. Nýjir gluggar og ný
útidyrahurð á neðrihæð.
Verð: 21.900.000,-

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús
ásamt bílskúr. 4 svefnherb. Bað-
herberg. geymsla og þvottahús
er flísalagt. Parket á stofu og
borðstofu. Rúmgóður bílskúr. Að
utan er húsið í mjög góðu ásig-
komulagi og velvið haldið. Lóðin
er stór og velhirt, býður uppá
mikla möguleika. 
Verð: 22.800.000,-

Marargata 4, Grindavík
Fallegt 192,5 ferm einbýlishús
með bílskúr. 4 svefnherbergi.
Stór stofa og sjónvarpshol. Ný-
legur fohitari er í húsinu og þakk-
antur. Nýlegar neysluvatnslagnir
fyrir heita og kalda vatnið. Bíl-
skúrin er með hita og rafmagni
og einnig er aukaherbergi í bíl-
skúrnum. Verð: 28.200.000.-

Ásabraut 14, 0203, Grindavík
Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlis-
húsi með sérinngangi. Stofan og
eldhús í opnu rými. Eikarparket á
gólfum í 2 svefnherbergjum og
stofu. Svartar flísar á baðher-
bergi, geymslu og forstofu. Öll
ljós fylgja og ísskápur.
Verð: 18.700.000,- 

Mánagata 5, Grindavík
Um er að ræða164,9 ferm ein-
býlishús á þremur pöllum ásamt
bílskúr. Stór stofa, fjögur svefn-
herb. tvö baðherb. Þvotthús
með geymslulofti. Parket og flís-
ar á gólfum. Nýlegir gluggar. Frá-
bært útsýni yfir höfnina. 
Verð 24.000.000,-

Hvassahraun 7, Grindavík
Fínt hús fyrir laghenta. Um er að
ræða 136,7 ferm einbýlishús þar
af 26,3 ferm bílskúr. 3 svefnher-
bergi. Björt stofa, opið eldhús.
Flísar á gólfi nema í svefnher-
bergjum, þar er parket. Fín lóð
með palli. 
Verð: 23.800.000,- 

Staðarhraun 41, Grindavík
Flott 114 ferm raðhús ásamt
28,3 ferm bílskúr. 3 svefnherb.
Stofa og borðstofa. Ris tekið
upp. Nýlegt parket og flísar á
hluta. Einnig nýlegt neysluvatns-
lagnir að hluta. Nýlegur pallur
með nýjum heitum potti. Flottur
garður. 
Verð: 24.500.000,-

Vesturhóp 29, Grindavík
Einbýlishús ásamt bílskúr 205
ferm. í byggingu. Húsið er timb-
urhús klætt með báruáli. Skilast
fullbúið að  innan án gólfefna, en
búið verður að flísaleggja, bað,
forstofu og þvottahús.
Verð: 33.900.000,-

Fr
u

m
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Vörðusund 1, Grindavík - NÝTT-
Nýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrindar-
hús einangrað og klætt að innan.
Vegghæð 4,75 m Mænishæð
6,95 m Innkeyrsluhurð 4m há. Hiti
í gólfi, slípuð gólfplata. Lóð gróf-
jöfnuð ferm. 167,4
Verð: kr. 16.000.000,-

Fr
um

Dvergshöfði - 75 fm, 132 fm, 150 fm.
Til leigu frábærlega staðsett
á höfðanum blandað hús-
næði sem hægt er að leigja í
ýmsum stærðum. Sjálfstætt
um 75 fm eða 132 fm versl-
unar- og þjónusturými á 1.
hæð. Sérinngangur beint frá
götu. Skrifstofur og salerni.
Mjög góður sýningarsalur. Á

2. hæð, í "turni" hússins, um 150 fm, skiptist í 7 herb., eldhús, sal-
erni. Húsnæðið hefur verið standsett s.s. þak, gluggar ofl.

Eyrartröð, Hfj, 650 fm.
Til leigu mjög vel staðsett
samtals 650 fm atvinnuhús-
næði á Hvaleyrarholtinu í
Hafnarfirði. Ein stór inn-
keyrsluhurð. Lóðin er stór og
rúmgóð með mjög góðri að-
komu. Mikil lofthæð. Á milli-
gólfi sem telur um 150 fm,
eru skrifstofur, eldhús, sal-
erni. Iðnaðarhús. Húsnæðið
er laust og til afhendingar
strax.

Auðbrekka - húsnæði + tæki.
Til sölu 3.hæð hússins um
288,1 fm auk sameignar.
Húsnæðið er svo til einn
geimur og hefur verið nýtt
undir trésmíðaverkstæði um
langt skeið. Gluggar í suður
og norður og gott útssýni.
Húsnæðið þarfnast stands-
etningar og verðið miðað við

það. Endurnýja þarf glugga og gler. Frábært tækifæri fyrir verktaka
sem þurfa á verkstæði að halda, tækjakostur fyrir innréttingasmíði.
Innifalið í verðinu er vélbúnaður á staðnum.

Tunguháls 530 fm.
Til leigu iðnaðarhús-
næði með mikilli loft-
hæð og 2x stórum
innkeyrsluhurðum, um
endabil er að ræða.
Möguleiki er að skipta
húsnæðinu í smærri
einingar og fjölga inn-
keyrsluhurðum. Lóð
Malbikuð. Frábær
staðsetning og eftir-
sótt svæði.

Smiðjuvegur, Kóp.,  140 fm + verkst.
Til sölu atvinnuhúsnæði og
rekstur saman við Smiðju-
veg, Kópavogi. Húsnðið
103,7 fm að grunnfleti ásamt
um 40 fm milligólf (ósamþ).
Reksturinn er vel þekktur og
húsnæðið á eftirsóttu svæði.
Hringdu til okkar í síma 517
3500 og pantaðu skoðun
núna. Frábært tækifæri á frá-
bærum stað.

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.
Nýlegt og glæsilegt at-
vinnuhúsnæði að
grunnfl. 201 fm auk 70
fm milligólfs þar sem er
skrifst., kaffist. og eld-
hús, wc og rannsókn-
arst. Húsið er stál-

grindarhús með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegghæð
um 5,5 mtr og hurðarhæð  (innkeyrslu ) er tæpir 5 mtr og er inn-
keyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki
og gefur mikla ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir
framan húsið.  Mjög góð aðkoma að húsinu. Auðveld kaup.

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

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.

Við Urðarhvarf í Kópavogi samtals 4.848 fm skrifstofu- og versl-
unarhúsnæði, auk bílageymslu á 2 hæðum. Um er að ræða glæsi-
legt húsnæði á samtals 6 hæðum og gert ráð fyrir verslun og
þjónustu á 1. og 2. hæð hússins. Teikningar, byggingar- og skil-
alýsing á skrifstofu. Frágangur að óskum kaupanda/leigjanda.
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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!

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. Maka-
skipti/ódýrara.
Einbýlishúsalóðir -frábærlega staðsettar í Kópavogi um 10
talsins á rúmum 1 ha. við vatnið
Makaskipti - ódýrari eign óskast uppí samtals 3.330 fm
verslunar-, skrifts.húsn. - Kópavogi.
Byggingarréttur/framkvæmdir miðsvæðis í Reykjavík.
Byggingarréttur/framkvæmdir - rúmlega 2300 fm undir at-
vinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.
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Asparhvarf - Glæsieign
Um er að ræða 501,4m² einbýli í bygg-
ingu sem afhendist fullbúið. Húsið stend-
ur efst í lokaðri götu á besta stað með
góðu útsýni. Húsið skiptist í anddyri, 5
svefnh. 4 baðherb., gestasn., eldhús,
stofu, borðst., æfingasal/frístundarými,
sjónvarpsh., þv.hús, geymslu og bílskúr.

Grettisgata - Miðbær - Einbýli
Húsið skiptist í kjallara, hæð og ris.
samtals. 138 fm og 50 fm 2ja herb
hliðarbyggingu. Búið að endurnýja allt
húsið, bárujárn nýtt, gluggar og gler ný,
innréttingar nýjar. Eignarlóð.
Verð 49 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.

Álfhólsvegur - Útsýni
181 fm einbýlishús nýlega standsett með
möguleika á 2ja herb. íbúð í kjallara.
Íbúðin skiptist aðalhæð með forstofu,
samliggjandi borðstofu og stofu, svefn-
herbergi og eldhús, efri hæð með hjóna-
herbergi, barnaherbergi sjónvarpskrók,
leiksvæði og baðherbergi.

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

Kóngsbakki - 4ra herb
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2. barna-
herbergi, bað og þvottah. Íbúðin er upp-
runaleg og snyrtileg. Sér geymsla í kjall-
ara.
Verð 21.9 millj.

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.

Mjósund - Hafnarfjörður
109,9m2 íbúð á fyrstu hæð með kjallara.
Eignin skiptist í hæð með forstofu, stofu,
borðstofu og eldhúsi. Kjallari með sjón-
varpsrými, baðherbergi, herbergi og
þvottahúsi. Íbúðin er laus.
Verð 23.1 millj.

Hólsvegur - hæð með 22.3 fm bíl-
skúr
4ra herb. 78,9 fm hæð með sérinngangi.
Geymsluris yfir hæðinni ekki inn í fm
fjölda. 2 saml. stofur og 2 svefnh. Rót-
gróið hverfi í göngufæri við Laugardalinn. 
Verð 24.9 millj.

Auðbrekka - Leiga eða sala
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýlis-
húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eld-
hús, baðherbergi, hjónaherbergi, barna-
herbergi og geymslu (5,2m²) á jarðhæð.
Eldhús nýlega uppgert. 
Verð 22.5 millj.

Framnesvegur - einbýli
Fallegt 161,3 fm þrílyft einbýli í 107. Ris:
herb., bað, hol og geymsla. Miðhæð:
andd., svefnh., 2 saml. stofur og eldh.
Kjallari: 2 svefnh., bað, hol, geymsla,
þvottah, sjónvarpshol. 
Verð 57 millj.

Bergstaðastræti - til endurnýjunar
Tveggja hæða einbýlishús á hornlóð.
Húsið þarfnast talsverðrar viðgerðar.
Gluggar og gler virðist vera í góðu ásig-
komulagi. Tvö sér bílastæði eru á lóðinni. 

Grandavegur 86,9 fm - 60 ára og
eldri
Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjöl-
býli. Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í
kjallara. Öryggishnappar í íbúðinni.
Sjúkraþjálfari, hárgreiðslustofa, matur
o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj.

Tröllakór - 3ja herb.
108 fm 3ja herbergja í búð á 2. hæð í 4.
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmgóð-
um svefnh. Stórri stofu með suðursvöl-
um. Innangengt í bílageymslu. Öll eldhús
tæki fylgja með í kaupum. Vandaðar eik-
arinnr.
Verð 26.2 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. Þvotta-
hús á hæðinni. 
Verð 20,4 millj.

Hjallabraut - 4ra herb.
108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borð-
stofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefn-
herbergi og hjónaherbergi.
Verð 22.5 millj. 

Eignarlóðir undir heilsárshús
Erum með til sölu mjög vel staðsettar og
fallegar eignalóðir undir sumarbústaði í
Kerhrauni. Aðeins í u.þ.b. 1 klst. keyrslu
frá Reykjavík. Lóðirnar er frá 0.5 - 0.8 ha.
Vatn og rafmagn að lóðamörkum. Landið
er gróið og mikið víðsýni. Stutt í nálæga
þjónustu og golfvelli. Verð 2 millj.

Línakur - 4.herb.
Fallegar nýjar íbúðir. Allt tréverk í íbúðinni
er úr eik fyrir utan þvottah. er hvít innrétt.
Bað og þvottah. með flísum og gólfhita.
Allar innihurðir eru yfirfelldar. 
Verð frá 34.9 millj.

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

Skipalón 21 - Hafnarfirði.
3ja til 5 herb. íbúðir í nýju fjölbýlishúsi.
Íbúðirnar eru frá 98.7 fm að 130 fm.
Skilast tilb., eldhús með tækjum granít
borðplötu og ísskáp. Val er á háglans
sprautul. innrétt. eða eikarinnr. Þv.herb.
Stæði í bílskýli.

Unnarbraut – Setjarnarnesi
212.7 fm 3. hæða parhús. Efri hæð: For-
stofa, 2 baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh.
og sjónvarpshol. Í kjallara: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa. 
Verð: 63 millj.

Eiríksgata - 50,4 fm íbúð
Snotur falleg íbúð á 3.hæð. Íbúðin skipt-
ist í hol, eldhús, baðh., svefnh. og stofu.
Sameiginlegt þvottah. í kjallar. Gler og
rafmagn endurnýjað. 
Verð 17.7 millj. 

Kötluás - Tjarnir - Bláskógar-
byggð.
Ný og glæsileg 3 sumarhús. Húsin eru full-
búin með gólfefnum ásamt verönd og gert
ráð fyrir heitum potti. Húsin standa hátt
með miklu víðsýni. Mjög vönduð í alla
staði. 6 km frá Reykholti, Biskupstungum 
Verð 26 - 28,0 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.

Furugrund - 41 fm íbúð
41fm kjallaraíbúð í fjölbýli. Eignin skiptist
í: hol, stofu, bað, svefnh. Sameiginlegt
þvottah. og geymsla á hæðinni. 
Verð 13,5 millj.

Grundarstígur - 143 fm útsýnisíbúð
4ra herb. vel útbúin íbúð á 3 hæð. Mikið útsýni er yfir alla borgina. Innréttingar
og gólfefni er allt fyrsta flokks. Þvottaaðstaða í íbúð. Einkastæði fylgir.

Naustabryggja – jarðhæð 
120 fm 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í  bryggjuhverfinu með útsýni út Elliða-
voginn. Íbúðin er afhent tilbúin til innréttinga án gólfefna. 
Verð 25.9 millj.
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Stóreign kynnir:

Fr
um

Austurstræti 3 - atvinnuhúsnæði/íbúðir
Á jarðhæð hússins er rekinn veitingastaður/bar og hannyrða-
verslun. Gert er ráð fyrir tveimur íbúðum og skrifstofu á mið 
hæð. Þriðja hæðin skiptist í tvær íbúðir.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Óskum eftir 4 – 5.000 fm lagerhúsnæði 
á höfuðborgarsvæðinu fyrir stóran og traustan leigutaka.  

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Hjallabrekka 1 – 864 fm 
Stóreign hefur í sölu 864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í 
Kópavogi. Hæðinni er auðveldlega hægt að skipta upp í tvö rými, 
en er eitt rými í dag. Hæðin skiptist upp í bjartar og rúmgóðar 
skrifstofur, opin skrifstofurými, kennslustofur og aðgerðastofur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Langholtsvegur sala / leiga
Gott lager og skrifstofuhúsnæði á góðum stað, bjart og gott 
húsnæði þar sem búið er að taka allt í gegn að innan. Gott hús-
næði fyrir lítil fyrirtæki. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Lyngháls 7 - 2.532 fm
Stóreign hefur tekið í einkasölu eignina Lyngháls 7 Reykjvaík. 
Eignin er 2.532 fm, byggð úr steyptum einingum. Lóðin er 7.624 
fm að stærð og má því byggja meira á lóðinni. Húsið er að 
mestu á einni hæð. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7

Vesturvör - til sölu
1.768 fm. sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ 
Kópavogs. Húsið er stálgrindarhús með u.þ.b. 6 m lofthæð. 
Milliloft er í hluta hússins. Húsið er byggt árið 2001 með malbik-
uðum bílastæðum allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7

Kringlan 6-8 – vandaðar skrifstofur
231.5 fm skrifstofuhæð á 10 hæð í stóra turni Kringlunnar. Eignin 
skiptist í þrjár lokaðar skrifstofur, sérrými sem rúmar 10-12 
vinnustöðvar, milliloft sem rúmar 6-8 vinnustöðvar, móttöku, tvö 
salerni og rúmgott eldhús. Hæðin er innréttuð á vandaðan máta. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7

Vatnagarðar 16-18 – 1.287,2 fm atvinnu-
húsnæði
Um er að ræða helming eignarinnar þ.e. skrifstofur á efri hæð og 
verslun- eða lagerrými á neðri hæð. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Súðarvogur 7 – Góður leigusamningur
600 fm húsnæði á tveimur hæðum.  Búið er að innrétta í hús-
næðinu 5 íbúðir.  Komið er inn um sameinilegan inngang fyrir 
allar íbúðirnar í húsinu.  Sameign er flísalögð með náttúruflísum.  
Góður leigusamningur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.

Tindasel 3 – 399 fm atvinnuhúsnæði
Verslunar og /iðnaðarhúsnæði að Tindaseli 3. Mikið er af bílastæð-
um. Samkv. skráningu frá Fmr skiptist eignin í tvo eignarhluta, 
108 fm húsnæði með góðum innkeyrsludyrum og 391,5 fm versl-
unarplássi þar af er 63 fm í kjallara, þar er starfsmannaaðstaða. 
Möguleiki er á að skipta eigninni upp í allt að 4 innkeyrslubil. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Bæjarlind 6 – 695 fm verslunarrými
Vel staðsett verslunar og skrifstofuhúsnæði við Bæjarlind í 
Kópavogi. Góð lofthæð og miklir gluggar. Stæði beint fyrir utan 
dyrnar. Gott auglýsingagildi og mjög miðsvæðis. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

2.696 fm jarðhæð, verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði við Ögurhvarf í Kópavogi. 
Húsn. er á einni hæð og afh. með gluggum, útihurðum og opn-
anlegum fögum fullglerjuðum. Að innan afh. húsn. tilb. til inn-
réttinga. Mögul. að kaupa allt húsið. Lóð verður fullfrágengin. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

TIL LEIGU - 120 fm vinnustofa / skrif-
stofu húsnæði við Laugaveg
Allt nýlega tekið í gegn, steinteppi er á gólfum. Eldhúsinnrétting 
ásamt baðh. Hringstigi upp á góðar svalir. Þetta er afar gott húsn. 
Getur hentað fyrir ýmsan léttan rekstur eða sem vinnustofa og heim-
ili. Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.



Lágholt – 187,3 fm einbýli

Til sölu 187,3 fm einbýlishús á einni hæð með
stórum bílskúr við Lágholt 11 í Mosfellsbæ. Í hús-
inu 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. Eignin
er snyrtileg og vel viðhaldið, enda aðeins 2 eigend-
ur frá upphafi. 
Verð kr. 41,9 m.

Reykjamelur – 
151 fm einbýlishús

Vorum að fá í sölu mjög fallegt 125,6 fm einbýlis-
hús ásamt 25,0 fm innbyggðum bílskúr í litlum
botnlanga við Reykjamel í Mosfellsbæ. Húsið er
mjög hlýlegt með stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu,
tveimur svefnherbergjum, baðherbergi m/kari og
stóru þvottahúsi. Mjög stór timburverönd er um-
hverfis húsið með heitum potti, tveimur kofum og
skjólgirðingu. Bílaplan og gönguleið eru hellulögð.
Húsið er eitt það krúttlegasta sem sést hefur í
bænum. Verð 41,7 m.

Spóahöfði – 160,6 fm
endaraðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög glæsilegt
160,6 endaraðhús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Húsið er mjög vel skipulagt og glæsilega
hannað. Þrjú svefnh., gott eldhús m/borðkrók,
sjónv.hol, stór stofa/borðst., baðh. með stórri
sturtu. Hlynur og náttúrusteinn á gólfum og sér-
smíðaðar innrétti. úr hlyn, lýsing frá Lúmex. Stórt
hellulagt bílaplan og afgirt timburverönd í suðvest-
urgarði. Flott sundlaug, World Class, skóli og golf-
völlur í innan við 100 m fjarlægð. Verð kr. 46,8 m.

Engihjalli – 2ja herb. Kóp

*NÝTT Á SKRÁ* Til sölu 62,2 fm, 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 6. hæða lyftuhúsi við Engihjalla
25 í Kópavogi. Íbúðin skiptist í hol, rúmgóða stofu,
eldhús, gott svefnherbergi og baðherbergi m/bað-
kari.  Sameiginlegt þvottahús er á sömu hæð.
Íbúðin er vel skipulögð, opin og björt. Mjög mikið
útsýni er til suðvesturs.
Verð kr. 16,7 m.

Sveinsstaðir - einbýli

Vorum að fá í sölu mjög sérstaka eign við Sveins-
staði í Mosfellsbæ. Þetta er 104 fm einbýlishús
ásamt 31 fm bílskúr á 2.000 fm eignarlóð við skóg-
ivaxið 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.

Langitangi – 171 fm einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt
einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr
og stórri og gróinni lóð við Langatanga í Mosfells-
bæ.  Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum
flísum og granítborðplötu, baðherbergi nýlega
endurnýjað með stórum glersturtuklefa, fjögur
svefnherbergi, sjónvarpshol, þvottahús gestasal-
erni, stór stofa og borðstofa með arni og timbur-
verönd og skjólgóður garður. 
Verð 54,8 m.

Straumsalir
4ra herb - Kóp.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallega
120,3 fm endaíbúð á jarðhæð í sex íbúða fjölbýli á
fallegum útsýnisstað við Straumsali 3 í Kópavogi. Í
íbúðinni er stór stofa, fallegt eldhús, þrjú góð
svefnherbergi, baðherbergi m/kari og sturtuklefa
og sér þvottahús + geymsla í kjallara. Sérsmíðaðar
kirsuberjainnréttingar og parket og flísar á gólfum.
Verð 34,8 m.
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Hlégerði – Einbýli í Kóp.

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

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

Vel valið fyrir húsið þitt

NÝ GARÐHÚS
Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný garðhús sem eru enn sterkbyggðari 

en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34mm að þykkt og koma með tvöfaldri 

vatnslæsingu. Fyrsta sending kemur í apríl 2008 og erum við þegar farin að 

taka niður pantanir.

GESTAHÚS B    15-17m²

GARÐHÚS    6-9,7m²

SVEFNKOFI     9,7m² GESTAHÚS D    25 m²

Ei
nb

ýl
is

hú
s

Su
m

ar
hú

s

Pa
rh

ús

Ra
ðh

ús

G
ar

ðh
ýs

i

08
-0

04
0 

H
en

na
r h

át
ig

n

45 mm bjálki

34 mm bjálki

70 mm bjálki

45 mm bjálki
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Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

46,9 millj.
4
152,4 fm
1997
Frábært útsýni

112 Grafarvogur

Vættaborgir
Glæsilegt parhús með bílskúr á besta stað. Húsið er á tveimur 
hæðum og er allt hið vandaðasta, svalir á efri hæð, stór og 
fallegur sólpallur framan við húsið. Spöngin verslunarmiðstöð 
Grafarvogs í göngufæri, stutt í skóla og leikskóla.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

17,4 millj.
3
84,1 fm
1973
Laus fljótlega

111 Reykjavík

Gyðufell
Rúmgóð og falleg íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli. Tvö 
svefnherbergi, mjög rúmgóð stofa, eldhús með hvítri  innréttingu 
og góðum borðkrók. Hús og sameign nýlega endurnýjað. Stutt í 
skóla, leikskóla og alla almenna þjónustu. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

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

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Fyrsta hæð:
Efri hæðir:

Byggingarár
Annað

Atvinnuhúsn.
Íbúðir
2008
Nýbygging

101 Reykjavík

Ós II
Glæsileg eign, falleg sjávarlóð , skilgreind sem búgarðabyggð 
á 6.665 fm. eignalandi. Á landinu má byggja útihús sem hægt 
er að innrétta sem hesthús og geymslu allt að 200 fm. Stór og 
rúmg. bílskúr. Miklir möguleikar. Eign sem vert er að skoða.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

44 millj
6
233,7 fm
1982
Frábært útsýni

301 Akranes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

74,9 millj.
7
235,1 fm
2000
Einbýli

201 Kópavogur

Fjallalind
Glæsilegt 7 herbergja einbýlishús  með innbyggðum bílskúr á 
besta stað í Lindahverfinu  Húsið er á tveimur hæðum og er allt 
hið vandaðasta.  Svalir útfrá stofu á efri hæð. Glæsilegt útsýni. 
Stutt í alla almenna þjónustu. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

22,5 millj.
4
87 fm
2005
Stutt í skóla og 
leikskóla

221 Hafnarfjörður

Engjavellir
Gullfalleg vel skipulögð íbúð á 3. hæð með sérinngangi af 
svölum. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Allar innréttingar úr hvíttaðri 
eik. Húsið klætt að utan.  Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði 
Hauka. Sundlaug og líkamsrækt í byggingu í næsta nágrenni. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

71,9 millj.
6
220,6 fm
1998
Mikið útsýni

201 Kópavogur

Laxalind
Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr.  Húsið er á tveimur 
hæðum og er allt hið vandaðasta.  Innréttingar og skápar úr 
hlyn. Náttúrusteinn og parket á gólfum. Fallegur garður við 
húsið, hiti í bílaplani og stór sólpallur. Frábært útsýni. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

65 millj.
5
207,2 fm
2000
Laus við 
kaupsamning

201 Kópavogur

Háalind
Gullfallegt parhús  með innbyggðum bílskúr og stórglæsilegu 
útsýni. Húsið er á tveimur hæðum. Parket og flísar á gólfum. 
Arinn í stofu. Þrjú rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með 
fataherbergi. Stutt í alla almenna þjónustu. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100
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Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?

• Er núverandi húsnæði óhentugt?

•  Vantar ykkur stærra húsnæði
 eða nýjar höfuðstöðvar?

•  Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til    
 leigu og seljum ykkar húsnæði á     
 sama tíma.

Hafið samband 
og fáið nánari upplýsingar.

Stóreign
fremstir í atvinnufasteignum

Fr
um



SMÁAUGLÝSINGAR

BÍLAR &
FARARTÆKI

Verðtilboð - 700 þ. kr
NÝR CHRYSLER 300C 2008, 3.5L 
Sjálfskiptur, Leður, 18“ Álfelgur, Rafdrifin 
sæti, Aksturstölva, Navi Skjár, Verð 
4.890 þ. Frábært Tilboð 4.190 þ. Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 140239 S: 
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nýr Daihatsu Cuore. 1.0L. 69 hp., eyðsla 
4.4L./100km. Til afhendingar strax. 
Komdu í reynsluakstur í dag. www. 
X4.is

Nýr Daihatsu Sirion2. 1.0L. 69 hp., 
eyðsla 5.0L./100km. Fæst einnig 1.3L., 
4x4 og 1.5L. vél. Til afhendingar strax. 
Komdu í reynsluakstur í dag. www. 
X4.is

Nýr Daihatsu Trevis 1.0L. 59 hp., eyðsla 
4.8L./100km. Til afhendingar strax. 
Komdu í reynsluakstur í dag. www. 
X4.is

Nýr Daihatsu Materia 1.3L. 91 hp., eyðsla 
6.6L./100 km. Fæst einnig með 1.5L. vél 
og 4x4. Til afhendingar strax. Komdu í 
reynsluakstur í dag. www. X4.is

Nýr Daihatsu Terios 4x4 jepplingur. 1.5L. 
103 hp., eyðsla 7.5L./100km. Til afhend-
ingar strax. Komdu í reynsluakstur í dag. 
www. X4.is

Daihatsu eigendur athugið útvegum 
alla varahluti og aukahluti í gamla 
sem nýja Daihatsu bifreiðar.

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18

www.x4.is

Ford F 350 King Ranch 2008 ek. 3 þ.km 
(49“) öflugasti fjallabíll landsins, ítar-
legur breytingarlisti hjá bílasala, skipti 
möguleg.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

BMW 116I, árg. 2007, ek.9 þús.km. Bsk. 
6 gíra, hiti í sætum ofl. Verð 2840 þús.
kr. áhv. 2840 þús.kr. Fæst á Yfirtöku 
á láni!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Crysler Sebring LXI ‘95. 2,5L. Bensín, 
Ek. 140 þús. Verð 250 þús. Uppl. í s. 
864 7858.

Glæsilegur Ford Escape Limited V6. 
Nýs. júní 2006. Ekinn 18.000 mílur. 
Ssk., leður sæti, stigbretti, þakbogar, 
húddhlíf, vindhlifar á glugga. Kælitaska 
og tengi í farangursrími. Krókur, sumar 
og vetrardekk. Bíll frá Brimborg enn í 
ábyrgð! Verð 3.490.000 áhv. 2.930.000 
í ísl. Kr. afb. á mán. 54.285,00. Uppl. í 
síma 895 2000 eða 822 0102.

Fæst á yfirtöku ekkert 
út !!

Santa Fe II Disil ssk. 12.07. Yfirtaka 
nálægt uppítökuverði. Mikið af auka-
hlutum 19“ krókur ofl. S. 898 8228.

Húsbíll til sölu
Ford Transit árg. 1999, turbo dísel. 
Afturhjóladrifinn og á tvöföldum dekkj-
um. Sæti fyrir 6, svefnaðstaða fyrir 
6. Bíll með öllu, dráttarbeisli. Nýlega 
innfluttur. Verð kr. 2.950.000. Uppl. í 
s. 897 1063.

Húsbíll til sölu
M. Benz Sprinter 316 árg. 2004. 
Lágþekjubíll, ekinn ca 40 þús. km. 
Sjálfskiptur með öllu. Nýlega innfluttur. 
Verð kr. 6.500.000. Uppl. í s. 897 1063.

Hjólhýsi til sölu
LMC Dominant 520, ónotað, nýinn-
flutt með öllu. Nýlega innflutt. Verð kr. 
2.000.000. Uppl. í s. 897 1063.

Subaru Legacy outback ek. 114 þ. Sk.’09. 
Ssk. Ný dekk. Nýleg tímareim. Góður 
bíll. Tilboð 380 þ. Uppl. 659 3459.

Nissan Terrano II EXE 8.98 2.7 turbo 
diesel (eyðslugrannur)7 manna 5 d 5 g 
ek. 160þkm krókur topplúga þakbogar 
nýleg dekk nýsk. nýr startari, framrúða 
og púst. 3 eigend listi ca. 800þ - verðh 
550þ Skoða skipti á ódýrari. Albert 
821-0626

Til sölu Benz Sprinter 416 cdi árg 
‘02 ekinn 230.000. 4X4,hátt og lágt 
drif,læsingar fr og af,olíufíring og mið-
stöð í farangursrými,Ný skoðaður og ný 
dekk, kastarar fr.vsk bíll.Verð 2.850 með 
vsk.uppl.í síma 896-0593.

Toyota Land Cruiser 120 VX diesel nýskr 
5/2004 ekinn 88 þ km Dökk grár 
sjálfskiptur grátt leður 8 manna krókur 
topplúga filmur verð 5.000.000- bein 
kaup 4.400.000- upplí síma 842-6606

Lexus IS 250 Sport nýskr 10/2006 ekinn 
12 þ km sjálfskiptur leður 18“ álfelgur 
Lyklalaust aðgengi - Fjarlægðarskynjarar 
framan og aftan verð 5.450.000- bein 
kaup 4.700.000- upplí síma 8426606

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand 
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá 
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús, 
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo 
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá 
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús, 
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000. 
www.islandus.com

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

 250-499 þús.

Til sölu Subaru Impreza árg. ‘97, ekinn 
200.000 km. Nánast 1 eigandi, góður 
bíll. Verð 390.000. Sími:892 1559.

Corolla ‘98 station ekinn 170þ. ssk. 
naglad. fylgja. Verð 350þ. Uppl. 
8244475.

 500-999 þús.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk 
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið 
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu. 
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S. 
588 5300.

 2 milljónir +

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Skoda Octavia TDi diesel árg. 2006. 
Ekinn 80 þús. Dráttarkrókur og sumar-
dekk. Mjög vel með farinn. Ljósgrænn. 
Verð 2.3 m. Uppl. í síma 8995331.

 Bílar óskast

Sjálfskiptur smábíll óskast til kaups, 
staðgreiðsla, margt kemur til greina. 
uppl., 891 9220 eða netfang isfix@
mmedia.is

 Jeppar

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundr-
uði þúsunda í eldsneyti. 40% minna 
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð. 
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi 
eyðslufreka og mengandi benzín og 
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynslu-
akstur Reykjavík eða Akureyri í síma 
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID 
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford, 
Chevrolet og öðrum helstu framleið-
endum á www.islandus.com

Toyota Hilux DC 2.5 diesel. Árg 08/05. 
Ekinn 57 þús. Hús og gúmmíhúð á 
palli. Kastargrind + kastarar. Ljós og 
húddhlíf. Billebrid beisli. Þjónustubók. 
Verð 2.490. Uppl i s 848 0944

Toyota Land Cruiser 120 GX diesel nýskr 
5/2006 ekinn 46 þ km Gylltur sjálfskipt-
ur 33“ breyttur krókur filmur húddhlíf 
verð 5.950.000- bein kaup 5.350.000- 
upplí síma 842-6606

Hyundai Tucson 11.08.05 lux útgáfa 
með öllu. Vsk. bíll, sérútbúinn með 2 
sætum, ekkert mál að breyta til baka. 
Viðhaldið og þrifinn af fagmönnum. 
Ásett verð 3.190 fæst á 2.500 m/vsk. 
S:8972010

 Fornbílar

Ford Mustang 1973 blæjubíll alveg 
órygðaður 8 cyl , auto. Nýskoðaður simi 
896 0758

 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

Honda CBR 600 árgerð 1990. Lítur 
mjög vel út ekið 29 þ. Hjólið er í topp-
standi og mikið yfirfarið. Tilvalið hjól 
fyrir byrjendur. Verð 350.000 Sími 565 
1285 GSM 820 6470.

Suzuki GSXR 600K8, nýja hjólið frá 
Suzuki er komið. árgerð 2008, svart 
ekið 0 km. Selst á aðeins 1195 þúsund. 
Maggi 8962547.

Husqvarna SM450 supermoto. Kom á 
götuna 1/8 2007 ekið aðeins 200 km. 
Verð:1.050 þúsund. S:8678175

 Kerrur

Farangurskerra til sölu 
fyrir rútu eða jeppa.

Sterkbygg og rykþétt. Verð 200.000. 
Uppl. í síma 567 2288 frá 10-16.30 virka 
daga, og til hád. um helgar.

Sterkbyggð kerra, heit galv. Knot ndir-
vagn, opnanlegir gaflar, öflugar fest-
ingar, verð 450 þ. uppl 6613030 og á 
www.impex.is

 Hjólhýsi

Eitt glæsilegasta hjólhýsi landsins til 
sölu. 2006 29 fet. Verð 4 millj. Silverado 
pick up 2002 á 38“ Verð 3,5. Myndir á 
www.smurning.is Uppl í s. 6977853

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 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

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

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 

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn
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Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Er allt í ryki ? Tek að mér vorþrif í heima-
húsum, flutnuingsþrif og regluleg þrif í 
fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

Tek að mér ræstingar í heimahúsum, er 
vön og vandvirk. S. 857 8558.

 Garðyrkja

„Sólpallar og Hellulagnir“ Vanir menn, 
vönduð vinna! Upplýsingar veita 
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509 
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

1988 - 2008
Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um áherslu á vandaða vinnu og góða 
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel 
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega 
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum 
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, 
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar 
Best ehf. Sími 698 9334.

- Trjákurlun -
Tek að mér að kurla tré í görð-

um, sumarbústöðum. Einnig 
trjáklippingar & trjáfellingar. 

Umhverfisvæn þjónusta.
S. 865 5613.

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

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

Garðyrkja
Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og 
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 
698 1215.

 Bókhald

Lög & Lausn ehf.
Bókhald fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Góð og lipur þjónusta. S. 864 9687.

 Fjármál

Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun 
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í 
síma 517-3977

 Málarar

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

Sandspörslun - 
Málningarvinna

Getum bætt við okkur verkum í 
sandsparsli og málningarvinnu 

innanhúss. Erum einnig að 
skipuleggja útivinnu í vor og 
sumar. Gerum verðtilboð að 

kostnaðarlausu.
 Vönduð og ábyrg vinnubrögð. 

AlltMálun ehf S. 699 6667 & 
555 6668

 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.

Flutningabíll á leið til Rvk frá Eskifirði 
í kringum 19.04. Hef laust pláss fyrir 
búslóð eða annan varning frá nágranna-
sveitum fer hvort sem er norður eða 
suður leiðina. Sanngjarnt verð. S. 820 
3880, Tómas.

 Húsaviðhald

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

Flísalögn og Múrverk
Vönduð og góð þjónusta. Mikil 

reynsla.
Stór sem smá verk.

Stofnmúr ehf.
Sími 616 2071, Grímur.

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.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
- gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

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

Trésmíði
Tek að mér allt almennt viðhald húsa, 
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

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

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

Er tölvan biluð? Alhliða tölvuþjónusta á 
góðu verði, 8 ára reynsla. Kem á stað-
inn, kv.Guðjón s. 868-0899

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

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

695 4303.

Englaljós til þín S. 908 
5050, Lára spámiðill

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.

 Múrarar

Get bætt við mig verkefnum t.d flísa-
lögn, múrverk úti og inni. Viðgerðir. 
Uppl. í s. 846 0995.

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,
og fagleg ráðgjöf.

Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

 Önnur þjónusta

Jarðvinna
Öll almenn gröfuþjónusta. 

Margra ára reynsla og topp-
þjónusta.

Stofnafl ehf. Sími 770 2910, 
Viggó & 616 2071, Grímur.

Gullfallegur Mercedez Benz dökkblár til 
leigu með bílstjóra um helgar & eftir kl. 
17 f. brúkaup og ýmis tilefni. Sanngjarnt 
verð. S. 899 0599.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Hágæða Hanak innréttingar til sölu. Fást 
á mjög góðu verði. Málningarvinna frítt 
með. S. 697 4008.

Til Sölu Led perur í númera og park-
ljós, passa líka í sum mælaborð,3 litir 
Hvítar,Bláar og Rauðar. Fleiri uppl í síma 
663-8214

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

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

Stubbastandar
Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss 
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði 
standar og á vegg. Standur ehf. Sími 
842 2535. stubbastandur@gmail.com

 Hljóðfæri

Falleg vel með farin harmonikka til sölu. 
Excelsior í tösku. verð 160.000. Uppl. 
846 5374/892 4041

 Sjónvarp

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

 Tölvur

 Til bygginga

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

Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m2. 2x4 
óheflað á 195 kr/m, H-20 I-bitar 1.135 
kr/m, allt verð með vsk. Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór

Undirsláttarbitar og stálstoðir til sölu. 
Uppl. s. 861 9730 & 897 0985.

 Verslun

Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055 
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
logey@logey.is
www.logey.is

Verð 20,406 með vsk

Verkfærataska 109 stk 

TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
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.

 Heilsuvörur

5-7 kíló á 9 dögum. Komdu þér af stað 
með hreinsiprógrami frá Aloe Vera. S. 
6978928

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- clean 9 - lifestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður 
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. Nánari 
uppl. inná 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- kúrinn er ótrúlega auðveldur. Léttist 
um 22 kg á 6 mánuðum. Dóra 869 
2024 www.dietkur.is

Léttu þér lífið. LR megrunar kúrinn. LR 
giktar kúrinn. Anna snyrtifr. S. 699 7379 
& 662 5599.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

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

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Icelandic for foreigners- Level I: 4 weeks 
Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 26/5, Level 
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
14/4, 14/7. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 29/4, 7/7. Level IV: 20 w; 
Sund 10-11:30 start 13/4. Ármúli 5 S. 
588 1169 www.icetrans.is/ice

 Flug

Hlaupastíls- námskeið, minna álag á 
fætur, liðamót og mjóbak www.smart-
motion.org

 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.

 Dýrahald

Stóru hundagerðin komin aftur. Lengd 
340 Breidd 200 Hæð 175 cm verð 
42,000 kr. www.liba.is

Gullfallegir Vizsluhvolpar til sölu. vizsla.
blog.is s. 6920279

HUNDASKÓLI HEIMSENDA HUNDA Nýtt 
grunnnámskeið hefst 28 apríl. www.
hundaskoli.net Sími 897 1992.

 Ýmislegt

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 
afgreiðslu strax. Mest ein-

angruðu pottar á markaðnum, 
lokað 24 tíma hreinsikerfi 

o.m.fl. Fimm ára ábyrgð. Frí 
heimsending hvert á land sem 
er. Sendum bæklinga samdæg-

urs. 13 ára reynsla á Íslandi. 
Eigum örfáa potta eftir á gamla 

genginu.
Opið alla daga frá 09 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is

 Ferðalög

TORREVIEJA - SPÁNN Til leigu - 49þús 
vikan www.fotki.com/elmelrose s:862 
1525

 Hestamennska

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
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.

187 fm einbýlishús til leigu í vestur-
bænum 101 Rvk. uppl. í s:893-2329 og 
868-6058.

4 herb íbúð 140 ferm. á 2 hæðum 
+bílskúr 25ferm. til leigu í 110 R. Íbúðin 
er laus 1.júní. Frekari upplýsingar í síma 
695-2865 -Langtímaleiga.

 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, 
fokhelt að innan. Sumarhus.com S. 
615 2500.

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar- / lagerhúsnæði, 
leiga og / eða sala:

Kistumelur, 116 Rvk, 60 fm 
dótakassi. Til sölu. Lækjarmelur, 
116 Rvk, 90 fm auk 30 fm milli-
gólf. Til sölu/leigu. Lækjarmelur, 

116 Rvk, 150 fm auk 75 milli-
gólf. Til sölu/leigu. Sjáum 

um útleigu og sölu á öllum 
tegundum og stærðum atvinnu-

húsnæðis.
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

Gott skrifstofuherbergi til leigu í Ármúla. 
Góð aðstaða, eldhús og snyrting. Allur 
sameiginlegur kostnaður innifalinn. 
Uppl. í síma 690 3650.

Bandarísk hjón (sálfæðingur og kennari) 
óska eftir að skipta á húsnæði í tvær, 
þrjár eða fjórir vikur í júni og júli, 2008. 
Þau bjóða lítið einbýlishús í einu besta 
hverfi Minneapolis í Minnisótafylki. Það 
stendur við tvö stór stöðuvötn með 
ótal útivistarmöguleikum. Í húsinu eru 
eldhús, bað, stór stofa og tvö rúmgóð 
svefnherbergi. Húsið er reyklaust og 
í því eru engin gæludýr. Vel gróinn 
garður er kringum húsið. Þau óska eftir 
íbúð eða húsi í Reykjavík þar sem ekki 
eru gæludýr vegna ofnæmis fyrir þeim. 
Meðmæli frá Íslendingum ef óskað er. 
Þeir sem hafa áhuga hafi samband við 
Rod Martel, Tölvufang: rodmartel@msn.
com Heimilisfang: 4012 Linden Hills 
Blvd. Minneapolis, Mn 55410-1246 USA 
Sími 00 1 612.928.0896

210 fm atvinnuhúsnæði til leigu við 
Skemmuveg, mikil lofthæð, Góðar inn-
keyrskudyr, laust, uppl í síma 898-0206

200m2 verslunarhúsnæði í Bæjarlind 
til leigu. Getur losnað fljótlega, s: 
8975505

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

svefnpokapláss 1000kr/dag í hafnarfirði 
uppl7705451

ATVINNA

 Atvinna í boði

Viltu vinna vaktavinnu? 
Viltu vinna með skóla ?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 

eftir duglegu fólki í vaktavinnu. 
Hentar vel með skóla, mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf. Dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

American style 
Nýbýlavegi

Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í sal 100% 
vaktavinnu í sal. Mjög góð íslensku-
kunnátta áskilin. Skemmtilegt vinnuum-
hverfi, samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Komdu að vinna fyrir rótgróinn 
vinnustað og sæktu um á american-
style.is

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.

Gullnesti Grafavogi
Óskar eftir íslenskumælandi 

starfsmanni í fullt starf.
Upplýsingar í síma 699 4100 

Jón Þór.

Garðabræður
Óskum eftir faglærðum eða 
vönum starfskröftum í garð-

yrkjuvinnu, hellulögn og palla-
smíði.

Upplýsingar í síma 898 3094, 
Ingvar. www.gardabraedur.is

Veitingahús
Starfskraftur óskast í 80% 

vinnu. 13 dagar frá kl. 12-19, 
7 daga frá 8-15. Vaktavinna. 

Unnið 20 daga í mánuði.
Uppl. í s. 843 9950.

Kvöld og helgarvinna
Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk 
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorð-
ið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500 
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is 
www.simstodin.is

Hvar eru smiðirnir?
Vantar smiðir, sveinn eða meistara til 
starfa. Vantar iðnaðarmenn sem kunna 
að lesa úr teikingum, taka rétt mál 
og nota þau. Góða íslensku kunnáttu 
krafist, enska kostur ekki skilda. Næg 
verkefni næstu 5 árin. Umsókn á www.
Leigulidar.is eða 517 3440

Sólpallar ehf
Óskar eftir samviskusömum og 
vandvirkum smiðum í skemmti-

leg verkefni.
Vinsamlegast sendið umsókn á 

solpallar@solpallar.is

Ölstofa Kormáks & 
Skjaldar

Vantar starfsfólk - Barþjóna - Fólk í 
eldhús - Dyraverði. Aldurstakmark 20 
ára. Uppl. í s. 899 4687.

Vantar þig aukavinnu ?
Okkur vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
vikunnar frá 18-22. Góð laun í boði fyrir 
gott fólk. Ath 30+ og íslenskumælandi. 
Upplýsingar í síma 699 0005 milli kl. 
12-20 mán-föst.

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir starfs-
krafti til afgreiðslustarfa. Sif / Helga 
gefur uppl. í síma 696 0939 & 699 
5423.

Rizzo Pizzeria.
Óskar eftir hressu og jákvæðu starfs-
fólki í afgreiðslu í fullt starf. Lifandi 
og skemmtilegur vinnustaður. Íslensku 
kunnáta skylirði. Umsóknir liggja fyrir á 
Rizzo Grensásvegi 10

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstætt starfandi trésmiður óskar eftir 
verkefnum. Stór og smá verk. S. 662 
6413.

Ég er 18 ára og óska eftir útkeyrslu eða 
lagerstarfi. hef unnið á lyftara. uppl. í 
síma 6938161 Gunnar

 Viðskiptatækifæri

Gefðu þér gjöf. Fjárfestu í 10 tímum í 
viku og hafðu +5 m. á ari eftir 2 ár. Einar 
s. 662 5599.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 
Opið allan sólarhringinn.

Pía að leita af þeim rétta. Ég 32 ára pía 
í leit að strák, með samband í huga. 
Alltaf til í að prófa eitthvað nýtt. Ert þú 
sá rétti? Hafðu samband, ég er notandi 
„Yndisleg4u“ á einkamal.is

MÁNUDAGUR  14. apríl 2008 17

Þitt söluteymi

Kík tu  á  www.e igna le i t . i s

Komum hreyfingu á hlutina
Kíktu  á  www.e igna le i t . i s

tÞitt sölutÞitt sö teymi

Skúli Örn Sigurðsson
Sölufulltrúi

Erna Karlsdóttir
Skjalavinnsla

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi

Vignir Már Garðarsson
Sölufulltrúi

Sigurður Samúelsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

Kristján Kristjánsson
Sölufulltrúi

Hringdu núna822 3702

Gunnar Valsson
Sölustjóri
520 9502
822 3702
gv@remax.is

Þegar
hægir
um þarf 
hraðari
hendur!

FASTEIGNIR
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timamot@frettabladid.is

MERKISATBURÐIR
1931 Alþingi er rofið og boðað 

til kosninga. Miklar deilur 
spinnast í kjölfarið.

1957 Neskirkja í Reykjavík vígð.
1962 Handritastofnun Íslands 

sem síðar fékk nafnið 
Árnastofnun er stofnuð. 

1963 Hrímfaxi, önnur af tveim-
ur Vicount-vélum Flug-
félags Íslands, ferst við 
Fornebu-flugvöll í Osló.

1973 Fyrsta hljómplata Iron 
Maiden, samnefnd hljóm-
sveitinni, kemur út í Bret-
landi.

1987 Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
á Keflavíkurflugvelli vígð.

1997 Þrír menn ráðast á starfs-
mann 10-11 við Suður-
landsbraut og hrifsa til sín 
tösku með sex milljónum 
króna en þeir nást sam-
dægurs.

Ráðhús Reykjavíkur var vígt þennan dag 1992 og 
tekið í notkun. Þá voru liðin nákvæmlega fjögur ár frá 
því fyrsta skóflustungan var tekin af Davíð Oddssyni, 
þáverandi borgarstjóra, sem var mikill áhugamaður 
um framkvæmdina. Bygging hússins kostaði miklar 
deilur, mótmæli og á fjórða milljarð króna. Arkitektar 
að ráðhúsinu eru þau Margrét Harðardóttir og Steve 
Christer, sem sigruðu í samkeppni um hönnun þess. 
Ekki voru allir jafn hrifnir af útliti hússins í upphafi. 
Það þótti heldur rislítið fyrir svo veigamikla stofnun 
og margir höfðu séð fyrir sér hátimbraðra hús. Það 
var ekki síst hið bogamyndaða þak sem varð fyrir 
gagnrýni. Það þótti minna um of á braggana sem 
byggðir voru á stríðsárunum og lítil upphefð þótti 
að. Sömuleiðis höfðu ýmsir áhyggjur af lífríki Tjarn-
arinnar. 
En nýja ráðhúsið leysti þann vanda borgarstjórnar að 
vera með starfsemi sína úti um allan bæ og vígsla 
þess var hátíðleg.

ÞETTA GERÐIST:  14. APRÍL 1992

Vígsla Ráðhúss Reykjavíkur

RÁÐHÚS REYKJAVÍKUR Ráðhúsið við Tjörnina er 
eitt af einstökum byggingum miðborgarinnar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Jón Egilsson
fyrrv. verslunarmaður, Hraunvangi 3, áður 
til heimilis að Ölduslóð 10, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju miðviku-
daginn 16. apríl kl. 11.00.

Egill Jónsson Kristjana Magnúsdóttir
Ásbjörn Jónsson Unnur S. Einarsdóttir
Viðar Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Agnes Árnadóttir
Kópavogsbraut 1b,

lést miðvikudaginn 9. apríl. Kveðjuathöfn fer fram 
frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 15. apríl kl. 15.00. 
Útförin fer fram frá Egilsstaðakirkju laugardaginn 
26. apríl kl. 14.00.

Amalía Þórhallsdóttir 
Ingibjörg Þórhallsdóttir 
Kristín S. Þórhallsdóttir 
Herdís Þórhallsdóttir Þorsteinn N. Ingvarsson 
Þórarinn Þórhallsson María R. Ólafsdóttir 
Lárus Þ. Þórhallsson Hildur E. J. Kolbeins 
Þórhildur Þórhallsdóttir Reynir Sturluson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Systir okkar,

María Indriðadóttir
Dvalarheimilinu, Dalbraut, áður til 
heimilis að Hátúni 8, Reykjavík, 

sem lést þriðjudaginn 8. apríl, verður jarðsungin frá 
Laugarneskirkju þriðjudaginn 15. apríl kl. 13.00. Blóm 
og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á líknarstofnanir.  

Sigurlaug Indriðadóttir
Páll Indriðason

Lagið Árin með hljómsveitinni Á móti 
sól hefur haldið sig á toppi íslenska 
vinsældalistans í vetur. Höfundur þess 
er hljómborðsleikari sveitarinnar, 
Heimir Eyvindsson, sem einmitt bætir 
við sig ári í dag og ekki bara ári heldur 
áratug. Hann er nefnilega fertugur. 

Til að halda upp á tímamótin er hann 
floginn ásamt konu sinni Sólrúnu Auði 
Katarínusdóttur til hinnar rómantísku 
borgar Barcelona en áður fékkst hann 
til að svara nokkrum spurningum for-
vitins fréttamanns. Sú fyrsta var hvort 
hann hefði samið hið vinsæla lag í til-
efni afmælisins? „Nei, ég átti nú ekki 
endilega við mín eigin ár heldur alveg 
eins einhverra annarra,“ svarar hann. 

Heimir býr í Hveragerði með fjöl-
skyldu sinni, konu og þremur börn-
um, og lýkur lofsorði á bæinn og bú-
setu þar. „Hér er mjög gott samfélag 
og ekki spillir að við erum hér þrír úr 
hljómsveitinni,“ segir hann og tekur 
undir athugasemd blaðamanns um að 
Hveragerði liggi vel við sól. „Við erum 
hér algerlega sólarmegin.“  

Aðeins eru sjö mánuðir frá því Heim-
ir flutti með fjölskylduna í Hveragerði. 
En hann er hagvanur þar frá fornu fari. 
„Ég var hér í skóla sem strákur því ég 
ólst upp í Ölfusinu,“ upplýsir hann. Nú 
vill blaðamaður vita bæjarnafnið og 
hvort þar hafi verið stundaður sveita-
búskapur. „Bærinn heitir Hátún og er 
rétt við Selfoss, reyndar í garðyrkju-
hverfi niður með Ölfusánni en mamma 
og pabbi voru að vinna í öðru. Faðir 
minn, Eyvindur Erlendsson, er leik-
stjóri og móðir mín Sjöfn Halldórsdótt-
ir er verslunarkona. Foreldrar mínir 
búa þarna ennþá og ég átti heima þar 
fyrstu tuttugu ár ævi minnar. Það var 
mjög gott. Þægilegt umhverfi og hæfi-
lega langt í næsta hús til að hægt væri 
að vera með hljómsveitargarg í bíl-
skúrnum. Alger paradís upp á það að 
gera.“ Skyldi hann aldrei hafa verið í 
hættu þarna á bökkum Ölfusár? „Jú, jú. 
Við krakkarnir óðum út í miðja á eins 
og kjánar þegar við vorum litlir. En 
það fór allt vel. Svo hrundi ég úr Ing-
ólfsfjallinu en lifði það af líka,“ rifjar 

hann upp og bætir við: „Nú er maður 
skíthræddur um börnin ef þau hreyfa 
sig eitthvað. Ég væri löngu kominn á 
hæli ef ég leyfði mínum krökkum að 
gera það sem ég fékk að gera.“ 

Þegar Heimir er rukkaður um frá-
sagnir úr skemmtanabransa nútímans 
verst hann allra frétta. „Ég er lítið í að 
segja sögur en ég get sagt þér hvað er 
á döfinni hjá hljómsveitinni því hún er 
á fullu að vinna í nýrri plötu. Það er 
sú áttunda í röðinni og kemur út fyrir 
næstu jól.“

Heimir er ekki bara tónlistarmaður 
heldur líka menntaður blómaskreyt-
ir. „Ég fór í gegnum Garðyrkjuskólann 
en vinn þó ekki við það fag heldur fæst 
við kennslu í Grunnskólanum í Hvera-
gerði og er í fjarnámi við Kennarahá-
skóla Íslands.“ Hann segir hljómsveit-
arvinnuna taka talsverðan tíma og nú 
er ekki vert að halda honum lengur á 
snakki því hann er að hendast til Kefla-
víkur að spila á skólaballi, daginn fyrir 
brottför til Barcelona. 

gun@frettabladid.is   

HEIMIR EYVINDSSON, HLJÓMBORÐSLEIKARI Á MÓTI SÓL:  FERTUGUR Í DAG

Ávallt sólarmegin í lífinu

HLJÓMBORÐSLEIKARI OG BLÓMASKREYTIR Heimir og félagar hans úr hljómsveitinni eru alltaf á móti sól. Þessa dagana eru þeir að vinna að 
nýrri plötu sem kemur út fyrir jól. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kvennasögusafnið leitar eftir nöfnum stúlkna sem voru á 
myndum er fylgdu Teofani-sígarettum á árunum 1929 og 
1930. Safnið á allmargar ómerktar myndir og biður les-
endur Fréttablaðsins um aðstoð. Ef einhver ber kennsl á 
stúlkurnar á myndunum er hann beðinn að hafa samband 
við Kvennasögusafnið í síma 525-5779 eða í tölvupósti á 
netfangið audurs@bok.hi.is

Þekkir einhver 
þessar stúlkur?

SIMONE DE BEAUVOIR LÉST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1986.

Heiminum hefur alltaf verið 
stjórnað af karlmönnum og 

þær skýringar sem gefn-
ar hafa verið á því standast 

engin rök. 

Simone de Beauvoir var fædd 
9. janúar 1908. Hún var fransk-

ur rithöfundur og heimspek-
ingur. Þekktust er hún fyrir 

fræðirit sitt Le Deuxième Sexe 
(Hitt kynið) frá 1949 sem er 
talið hafa lagt grunninn að 

samtímafemínisma því þar er 
að finna ítarlega athugun og 

greiningu á kúgun kvenna. 

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengda-
faðir, afi og langafi, 

Hólmar Finnbogason 
Frostafold 44, Reykjavík, 

sem lést sunnudaginn 6. apríl síðastliðinn, verður 
jarðsunginn frá Fossvogskirkju mánudaginn 14. apríl 
kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Minningarsjóð hjúkrunarþjónustu Karítas, s: 551-5606 
(klukkan 9-12).

Karitas Magný Guðmundsdóttir
Íris Hildigunn Hólmarsdóttir Gerald Leonard 
Rut Hólmarsdóttir Morten Wenneberg
Halla Björk Hólmarsdóttir Ríkharður Örn 
 Ríkharðsson 
Jóna Brynja Hólmarsdóttir  
Heimir Örn Hólmarsson Þórunn Karolína   
 Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Svo virðist sem það sé í 
tísku hjá unga fólkinu 
um þessar mundir að 

stunda vefsíður sem 
styrkja félagsleg tengsl. 

Flestir stunda þessar 
síður grimmt einmitt 
þegar þeir eiga að vera að 

gera eitthvað viðurkenndara við 
tímann sinn, til dæmis að vinna eða 
læra. Þeir sem eyða deginum á Fac-
ebook í vinnunni eru í raun að gera 
það sama og maður sér pörupilta 
gera í teiknimyndasögum; skálk-
arnir fela skrípóblað inni í skóla-
bók. 

Þetta er svo sem vel skiljanlegt 
þar sem flestum, ef ekki öllum, leið-
ist mikið í vinnunni og skólanum. 
Ekki endilega vegna þess að vinnan 

eða skólinn séu í sjálfu sér leiðin-
leg, heldur vegna þess að aðlaðandi 
valkostir missa aðdráttaraflið þegar 
þeir eru skylda. Þannig verður 
meira að segja draumastarfið að 
kvöð fyrr en síðar. Því tökum við 
augljóslega öllum leiðum fagnandi 
til þess að gefa heilanum smá frí frá 
skyldustörfum. En hver sá sem 
heimsótt hefur veiðilönd veraldar-
vefjarins einhvern tímann á undan-
förnum fimm árum eða svo hlýtur 
þó að spyrja sig hvers vegna fólk 
velur sér að sólunda tíma sínum og 
annarra á félagstengslasíðum. Þær 
eru alveg ótrúlega leiðinlegar miðað 
við margt annað sem hægt er að 
gera á netinu. Vissulega bjóða þær 
upp á möguleikann á því að grafast 
fyrir um hvar hrekkjusvínið úr 

barnaskóla er nú niður komið, en sá 
galli er á gjöf njarðar að hrekkju-
svínið gæti verið betur sett í lífinu 
en maður sjálfur. Sú vitneskja 
vekur hjá manni ósjálfráð hneyksl-
unar- og reiðiviðbrögð sem geta 
enst dögum saman. Hvers vegna að 
sóa tímanum á síðu sem getur kram-
ið úr manni þann litla neista lífs-
gleði sem líf hins vinnandi manns 
hefur leyft manni að halda í, þegar 
maður gæti fremur skemmt sér við 
ópersónulegt léttmeti? Til að mynda 
leyfir ástundun einfaldra tölvu-
leikja á borð við Jewel Quest manni 
að stefna að takmarki og veita 
manni sæluhroll þegar takmarkinu 
er náð. Reyndar er líka hægt að 
stefna að takmarki í vinnu eða námi, 
en það er annað mál.

STUÐ MILLI STRÍÐA Tímanum sóað varlega
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR VINNUR AÐ TAKMARKI.

■ 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

Er það ég eða 
er mjög kalt?

Hjálp

Bank
Bank

Bank

10 - 11 - 17 - 18 - 24 - 30. apríl 
kl 20.00 alla daga

ALLAR SÍÐUSTU 
SÝNINGAR

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is
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Vantar þig 
aukapening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu fólki 
til að bera út blöð milli  6 og 7 á morgnana. Um er 
að ræða holla og hressandi útiveru, annars vegar á 
virkum dögum og hins vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu þig og 
fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt að 
sækja um á www.posthusid.is

– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt 
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar. 
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að 
uppbyggingu á fjölbreyttum 
og skemmtilegum vettvangi.

Ókei, við 
skulum vera 
hreinskilnir. 

Er eitthvert vit 
í að horfa á 
aðrar íþróttir 
en fótbolta?

Til langs 
tíma? Nei, 
en sumar 

íþróttir hafa 
vissulega 

sjarmerandi 
þætti.

Eins og 
íshokkí. 
Þar er jú 

rangstæða.

Já. En hvar 
pökkurinn er 
lengst af er 

ómögulegt að 
vita.

Skíðastökk er 
flott. Það krefst 
hugrekkis að 

fljúga 200 
metra á tveimur 

spýtum!

Algjörlega. 
Það mega 
þeir eiga! 

Það er 
næstum því 
boltaíþrótt. 

Og 
bobb sleð-

arnir sleppa 
nú alveg.

Jújú. Maður skilur 
þegar þeir eru einir í 
sleðunum. En þegar 

þeir eru margir 
liggja þeir ofaná 
hverjum öðrum. 

Bobbbobb.

Gætir þú séð það 
fyrir þér að vera 

fluga og lifa fullkom-
lega tilbreytingar-

lausu lífi?

Mamma þín spurði mig að 
því sama þegar ég hringdi 
og vakti þig um hádegið.

Hefurðu séð einhverja 
hvali Mjási?

Bara þennan gamla 
gráa við ströndina.

Þetta er nú 
bara bátur.

Já, mér fannst 
þetta eitthvað 

skrýtið.

Geisp! Ókei, þú 
ert meira 
útkeyrð 
en ég.

Og gleymdu 
því ekki!GEISP!!
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 Aðalfundur Landic Property hf. verður haldinn þriðjudaginn 22. apríl 
 2008 kl. 16.00 á Hótel Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík. 

DAGSKRÁ:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2007.
2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2007 ásamt skýrslu endurskoðanda 
 lagður fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar félagsins á reikningsárinu.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna. 
6. Stjórnarkjör.
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.
8. Tillögur um að eftirfarandi breytingar verði gerðar á samþykktum 
 félagsins:

 Breyting á grein 2.1. þannig að aðalfundur félagsins hækki heimild stjórnar til lántöku og 
 útgáfu skuldabréfa með breytirétti úr 1.383.116.455 kr. í 1.956.968.155 (eða samsvarandi fjárhæð 
 í evrum taki stjórnin ákvörðun um að nýta sér framangreinda heimild til að skrá hlutafé félagsins 
 í evrum) til að mæta kaupum á hlutum í fasteignafélögum og -sjóðum og skuldbindingum þeim 
 tengdum samkvæmt kaupsamningi, dags. 13. febrúar 2008. Muni breytirétturinn verða virkur 
 skv. eftirfarandi: Frá 13. febrúar 2010 um allt að 533.255.477 kr. á genginu 15,4350, frá 13. 
 febrúar 2011 um allt að 497.904.275 kr. til viðbótar á genginu 16,2068, frá 13. febrúar  2012 um 
 allt að 474.194.548 kr. til viðbótar á genginu 17,0171 og frá 13. febrúar 2013 um allt að 
 451.613.855 kr. til viðbótar á genginu 17,8679. Lagt er til að hluthafar falli frá forgangsrétti sínum 
 til áskriftar að hinu nýja hlutafé. Heimild þessi skuli gilda fram til 13. febrúar 2013, en falla þá 
 niður að því leyti sem hún hafi ekki verið nýtt.
9. Tillögur um endurnýjaða heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins um allt að 750.000.000 
 kr. til að mæta greiðslum við frekari fjárfestingar, og til að mæta kaupréttarsamningum.
10. Tillögur um endurnýjaða heimild stjórnar til að hækka hlutafé félagsins um allt að 1.430.000.000 
 kr. með áskrift nýrra hluta vegna fyrirhugaðs útboðs og skráningar félagsins í kauphöll.
11. Tillögur um endurnýjaða heimild félagsins til að kaupa eigin hluti.
12. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

 Dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á skrifstofu 
 félagsins, hluthöfum til sýnis, viku fyrir aðalfund. 

 Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 15:00. 

 Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs rennur út fimm virkum dögum fyrir upphaf aðalfundar. 

 Sérstaklega er bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í stjórn félagsins skulu tilkynna 
 það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir 
 einir eru kjörgengir sem þannig hafa gefið kost á sér. Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal 
 gefa, auk nafns hluthafa, kennitölu og heimilisfangs, upplýsingar um aðalstarf, önnur 
 stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu. Þá skal einnig upplýsa um hagsmuna-
 tengsl við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira 
 en 10% hlut í félaginu. 

 Upplýsingar um framboð til stjórnar félagsins eru aðgengilegar hluthöfum á skrifstofu félagsins 
 eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund félagsins. 

 Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu vera komnar í hendur stjórnarinnar eigi 
 síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. 

 Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa umboð, þurfa að gera það skriflega.

Stjórn Landic Property hf.

AÐALFUNDUR
LANDIC PROPERTY HF.

Fyrrverandi OC-stjarnan Mischa 
Barton hefur verið dæmd á þriggja 
ára skilorð, án eftirlits yfirvalda. 
Dómsátt náðist í málinu því Mischa 
játaði að hafa ekið undir áhrifum 
áfengis. Leikkonunni, sem var 
handtekin fyrir ölvunarakstur í 
desember síðastliðnum, var einnig 
gert að sitja þriggja mánaða 
fræðslunámskeið um áfengisneyslu 
ásamt því að greiða tvö þúsund 
Bandaríkjadali í sekt. Hluti af dóm-
sáttinni fólst í því að litið yrði fram-
hjá þeirri staðreynd við ákvörðun 
refsingarinnar að hún hafi verið 
gripin með maríjúana og einnig að 
hún hafi keyrt án ökuréttinda. 

Mischa var ekki viðstödd upp-
kvaðninguna en sendi frá sér yfir-
lýsingu í kjölfar hennar þar sem 
hún sagðist gera sér grein fyrir 
alvarleika málsins og taka fulla 
ábyrgð á eigin gjörðum. 

Mischa Barton á skilorð

MISCHA BARTON Fékk þriggja ára skil-
orðsbundinn dóm. 

Þrátt fyrir að velflestir samstarfsmenn George 
Clooney stundi golf eða hraðskreiða bíla er leikarinn 
lítið gefinn fyrir slíkt, því nú hefur hann upplýst að 
fátt kveiki meira í honum en hin sérstæða íþrótt 
krulla, eða curling. Clooney kynntist þessari íþrótt 
þegar hann var í Kanada að leika í kvikmyndinni 
The Perfect Storm en þá stóðu yfir vetrarólympíu-
leikarnir í Salt Lake City.

Clooney skildi lítið í því að þessi íþrótt skyldi vera 
í sjónvarpinu daginn út og inn en eftir þriggja 
mánaða maraþon reyndist erfitt fyrir nærstadda að 
ná leikaranum út af hótelherherberginu. „Ég var 
farinn að öskra á sjónvarpið og velta fyrir mér 
hinum og þessum tæknilegu atriðum,“ sagði 
Clooney.

Clooney elskar krullu

Í KRULLU George Clooney er forfallinn 
krulluaðdáandi.

Hópur innan brasílísku lögregl-
unnar sem er kallaður Sérsveitin 
eða Tropa de Elite þarfnast nýs 
leiðtoga þegar fráfarandi leiðtogi 
er á barmi taugaáfalls vegna 
barnsburðar eiginkonu sinnar.

Það eru ekki margar kvikmynd-
ir sem hafa setið jafn fast í mér 
síðustu misseri eins og City of God 
eða Cidade de Deus síðan hún 
kom, sá og sigraði á kvikmyndaár-
inu 2003. Brasílísk kvikmynda-
gerð hefur verið að sækja í sig 
veðrið síðastliðin ár með sterkum 
og vönduðum myndum á borð við 
Cidade de Deus, Tropa de Elite og 
Manda Bala sem hafa gert það 
gott um allan heim á kvikmynda-
hátíðum.

Tropa de Elite er meðal annars 
skrifuð af fyrrverandi sérsveitar-
mönnum innan brasilísku lögregl-
unnar og er leikstýrt af José Padil-
ha, en þetta er hans önnur mynd í 
fullri lengd. Í myndinni er sýnd í 
raunverulegu ljósi sú spilling og 
stjórnleysi sem tröllreið brasil-
ísku lögreglunni á tíunda áratugn-
um. Hrátt útlit myndarinnar er 
óaðfinnanlegt og helst hægt að 
líkja því við stemninguna úr þátt-
unum The Shield. Hasaratriðin 
eru afar vel gerð og fer ekki á 
milli mála að eitthvað af hrotta-
skapnum í myndinni er sótt í maf-
íumyndir Scorseses og The Sopr-
anos. Eftir hlé gerði smá 
stefnuleysi vart við sig en það 
varði ekki lengi.

Öll aðalhlutverkin eru leyst vel 
af hendi og þá sérstaklega Wagner 

Moura í hlutverki fráfallandi kapt-
einsins Nascimento. Nýgræðing-
urinn André Ramiro fer með hlut-
verk hins samviskusama Matias 
og sýnir einnig mjög góðan leik.

Tropa de Elite sver sig í ætt við 
Cidade de Deus; hrá og drungaleg 
frásagnaraðferð myndarinnar er 
mjög nákvæm og trúverðug. 
Groddaleg hasaratriði standa upp 
úr og vandaður leikur er í fyrir-
rúmi. 
 Vignir Jón Vignisson - Topp5.is

Spilltar löggur

KVIKMYNDIR
Tropa de Elite
Leikstjóri: José Pailha. Aðal-
hlutverk: Wagner Moura, André 
Ramiro.
Sýnd á Bíódögum Græna ljóssins.

★★★★
Trúverðug mynd í ætt við City of God 
um spillingu og stjórnleysi brasilísku 
lögreglunnar á tíunda áratugnum.

Britney Spears varð 
fyrir því óláni að 
klessa Mercedes 
Benz-bíl sinn seint á 
laugardagskvöldinu á 
Ventura-hraðbraut-
inni í Kaliforníu. 
Spears keyrði aftan á 
Nissan-bifreið sem 
hafði staðnæmst með 
þeim afleiðingum að 
sú bifreið fór aftan á 
annan bíl. Ekki urðu 
þó miklar skemmdir 
á ökutækjunum og 
eftir skýrslutöku var 
öllum leyft að fara.

Spears virðist loks-
ins, loksins vera að ná 
áttum í tilveru sinni 
eftir fremur ótrúlega 
rússíbanareið með til-
heyrandi dvöl á geð-
spítölum, meðferðar-
heimilum og 
sjúkrahúsum. Britn-
ey hefur loks fengið 
að hitta syni sína tvo 
eftir langa fjarveru 
og allt virðist stefna í 
að söngkonan geti 
lifað eðlilegu lífi 
næstu vikur og mánuði, eða þangað til eitthvað annað kemur í ljós.

Britney klessir 
Benzinn

ALLT Í GÓÐU Þrátt fyrir að hafa klesst Benzinn sinn 
virðist Britney vera að ná áttum eftir erfitt ár.
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SUPERHERO MOVIE kl. 6 - 8 - 10
VANTAGE POINT kl. 8 
THE ORPHANAGE kl. 6 
THE EYE   kl. 10

7
16
16
16

21 kl. 5.20 - 8 - 10.35
21LÚXUS   kl. 5.20 - 8 - 10.35
SUPERHERO MOVIE kl. 4 - 6 - 8 - 10
DEFINATELY  MAYBE kl. 5.30 - 8 
VANTAGE POINT kl. 8 - 10.10
SHUTTER   kl. 10.30
HORTON kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

5%

5%
 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

S.V. - MBL.
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7
16
10
12
7

21 kl. 6 - 9
SUPERHERO MOVIE kl. 6 - 8 - 10
DOOMSDAY kl. 8 - 10.20
THE OTHER BOYLEN GIRL kl. 5.30
THE KITE RUNNER kl. 10
BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8

5%

SÍMI 551 9000

16
16

16

14
7
10

THE AIR I BREATHE kl.6
TROPA DE ELITE kl. 5.30 - 8 ENSKUR  TEXTI

THE KING OF KONG kl. 6 ÍSLENSKUR TEXTI

SAND AND SORROW (MYNDVARPI) kl. 6 ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL

THE BAND´S VISIT kl. 8 ENSKUR TEXTI

BELLA  kl. 8 ENSKUR TEXTI

THE AGE OF IGNORANCE kl. 8 ENSKUR TEXTI

CARAMEL  kl. 10 ENSKUR TEXTI

LAKE OF FIRE (MYNDVARPI) kl. 10 ENSKUR TEXTI

WAR/DANCE (MYNDVARPI) kl. 10 ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL

BEAUFORT kl. 10.20 ENSKUR TEXTISÍMI 530 1919

GRÆNA LJÓSSINSBÍÓDAGAR REGNBOGINN
11. - 30. APRÍL

3 VIKUR
12 KVIKMYNDIR

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

Mögnuð mynd byggð á Mögnuð mynd byggð á
sönnum atburðum um sönnum atburðum um
hóp nemenda sem hóp nemenda sem
sérhæfðu sig í að læra sérhæfðu sig í að læra
og telja í spilið 21 með og telja í spilið 21 með
það markmið að það markmið að
hreinsa spilavítin í hreinsa spilavítin í
Vegas!Vegas!

Frábær gamanmynd þar sem gert er grín af Frábær gamanmynd þar sem gert er grín af
ofurhetjumyndir samtímans, myndum eins og ofurhetjumyndir samtímans, myndum eins og
Spider-Man, Fantastic Four, X-Men og Batman!Spider-Man, Fantastic Four, X-Men og Batman!

Frábær gamanmynd þar sem gert er grín af 
ofurhetjumyndir samtímans, myndum eins og 
Spider-Man, Fantastic Four, X-Men og Batman!

Mögnuð mynd byggð á 
sönnum atburðum um 
hóp nemenda sem 
sérhæfðu sig í að læra 
og telja í spilið 21 með 
það markmið að 
hreinsa spilavítin í 
Vegas!

2 VIKUR 2 VIKUR
Á TOPPNUM Í USA!Á TOPPNUM Í USA!

2 VIKUR 
Á TOPPNUM Í USA!

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

SHINE A LIGHT kl. 8 - 10:30 12

LARS AND THE REAL GIRL kl. 8 L

SHUTTER kl. 10:10 16

VANTAGE POINT kl. 8 - 10:10 16

STÓRA PLANIÐ kl. 8 10

THE EYE kl. 10:10 10

21 kl.   8 - 10 12

FOOL´S GOLD kl.   8 7

STÓRA PLANIÐ kl.  10 10

SHINE A LIGHT                kl. 5:30D - 8D - (10:30D POWER) L

SHINE A LIGHT kl. 5:30-(8 uppselt)- 10:30 VIP
RUINS kl. 6 - 8 - 10:10 16

FOOL´S GOLD kl. 5:40 - 8 - 10:30 7

DOOMSDAY kl. 10:30 16

10.000 BC kl. 8 - 10:30 12

THE BUCKET LIST kl. 8 7

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL kl. 6 L

STEP UP 2 kl. 5:40 7

STÓRA PLANIÐ kl. 6D - 8D - 10D 10

SHINE A LIGHT kl. 5:30D - 8D - 10:30D L

FOOL´S GOLD kl. 8 - 10:20 7

JUNO kl. 6 7

DIGITAL

DIGITAL
DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE RUINS - POWER kl. 8 og 10 16
DEFINITELY, MAYBE kl. 5.45, 8 og 10.15 L
THE EYE kl. 8 og 10 16
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 6 7
HORTON - ÍSLENSKT TAL kl. 6 L
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Ársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 
verður haldinn mánudaginn 14. apríl 2008 
kl. 17 í Hvammi á Grand Hótel. 

Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg ársfundarstörf.
2. Önnur mál.

Sjóðfélagar og lífeyrisþegar sjóðsins eiga rétt til 
setu á ársfundinum. Fundargögn verða afhent 
á fundarstað.

Reykjavík, 9. mars 2008
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Ársfundur 2008

Tvær af mestu rokkhetjum 
Manchester-borgar og Bret-
lands eru að sögn breskra 
fjölmiðla að leggja á ráðin 
um glæsilega endurkomu. 
Brennivín og eiturlyf verða 
víðs fjarri.

Ólátabelgirnir og bræðurnir Noel 
og Liam Gallagher úr Oasis eru 
samkvæmt sunnudagsblaði The 
Mirror í samningaviðræðum við 
AEG-fyrirtækið sem á O2-vöru-
merkið. Talið er að þeir félagar 
muni blása til mikils tónleika-
ferðalags seinna á þessu ári í sam-
starfi við fyrirtækið og að fyrstu 
tónleikarnir verði í Árþúsunda-
byggingunni í London, en hljóm-
sveitir á borð við Spice Girls, Led 
Zeppelin og Prince hafa haldið þar 
tónleika með góðum árangri. Sam-
kvæmt The Mirror er fastlega 
gert ráð fyrir að Gallagher-bræð-
urnir muni græða hátt í fimmtán 
milljónir punda á þeim tónleikum, 
sem samsvarar tveimur milljörð-
um íslenskra króna. Í kjölfarið 
ætla þeir bræður til bæði Kanada 
og Bandaríkjanna til að fylgja 
eftir nýrri plötu sinni. 
Oasis-bræðurnir skutust upp á 
stjörnuhimininn seint á tíunda 
áratug síðustu aldar. Bretarnir 
höfðu ekki upplifað annan eins 
ferskleika í hráu rokki síðan The 
Rolling Stones var og hét. Stríðsá-
standið milli hljómsveitarinnar og 
Blur sá síðan til þess að þeir voru 

á forsíðum dagblaðanna upp á 
hvern einasta dag og ekki versn-
aði veislan þegar Liam og Robbie 
Williams hótuðu hvor öðrum bar-
smíðum. En síðan það moldviðri 
gekk yfir hefur lítið heyrst til Gal-
lagher-bræðra og þeir helst kom-
ist í fréttirnar fyrir að ná að halda 

sér réttum megin við strikið. 
Aðdáendur hljómsveitarinnar 
geta því tekið gleði sína á ný þrátt 
fyrir að þeir búi yfir þeirri vitn-
eskju að tónleikaferðalög sveitar-
innar út fyrir landsteinana hafi 
yfirleitt endað með slagsmálum 
og almennum leiðindum. - fgg

Oasis vaknar til lífsins

SNÚA AFTUR Oasis-bræður eru væntanlegir aftur í sviðsljósið en þeir hyggjast fara í 
tónleikaferðalag um Bretland, Bandaríkin og Kanada.

Rás 2 hefur undanfarnar vikur staðið fyrir glæsileg-
um rokktónleikum um allt Ísland með mörgum af 
fremstu rokkhljómsveitum Íslands. Hringferðinni 
lauk um helgina á Nasa þar sem sveitirnar gáfu allt í 
botn á síðustu metrunum. Á ýmsu hefur gengið á 

ferðalaginu og þannig varð trommuleikari Dr. 
Spock, Arnar Þór Gíslason, fyrir vægu raflosti á 
Eskifirði en komst lifandi af, án þess að sæist mikið 
á honum. 

Rás 2 lokaði hringnum

ÞÉTT Hljómsveitin Jan Mayen hefur 
eignast marga aðdáendur á ferð Rásar 2 
um hringinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Í STUÐI Jan Mayen fór á kostum á Nasa.LÉK VIÐ HVURN SINN FINGUR Lay Low 
fór á kostum á hljómborðinu hjá Benny 
Crespo‘s Gang.
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Gran Turismo 5: Prologue er fors-
mekkurinn á GT 5 sem á að koma 
út á næsta ári fyrir Playstation 3. 
Leikurinn er dálítið sérstakur fyrir 
þær sakir að hann stígur línuna á 
milli þess að vera sýnishorn eða 
full útgáfa. Hann er einhvers stað-
ar mitt á milli og þess vegna erfitt 
að vita hvernig á að eiga við hann.

Leikurinn inniheldur sex brautir 
sem er hægt að spila bæði venju-
lega eða speglaðar. Í leiknum eru 
síðan um sjötíu bílar sem er hægt 
að keppa á. Leikurinn, sem skartar 
fullri háskerpuupplausn og sextíu 
römmum á sekúndu, lítur meiri-
háttar vel út og nýtur sín vel í 
stóru háskerpu sjónvarpstæki. Í 
hljóðdeildinni svíkur leikurinn 
ekki heldur; skartar 7.1 hljóðrás-
um og hæfir vel í heimabíóið.

GT-leikirnir hafa ávallt gengið 
út á raunveruleika og að þér finn-
ist þú upplifa raunveruleikann 
þegar þú keyrir um brautir leiks-
ins. Stór munur er á milli þess að 
keyra um á WV Golf GT eða Ford 
Mustang, hver bíll hefur sína eigin 
tilfinningu í akstri. Fyrir gírhaus-
ana er hægt að eyða talsverðum 
tíma í að fínstilla bílinn, fjöðrun-
ina og annað, og fyrir hina er hægt 
að leyfa leiknum að velja fyrir 
sig.

Þegar þú ert búinn að eyða 
góðum tíma í að klára allar keppn-
ir og ná öllum prófum sem er hægt 
að ná bíður eftir þér netspilun og 
er það í fyrsta sinn sem GT-serían 
skartar því. Sextán leikmenn geta 
spilað í einu saman í keppnum á 

netinu. Leikurinn er með skemmti-
legan hlut sem kallast GT TV og er 
þar hægt að horfa á háskerpu 
myndbrot um bíla og annað því 
tengt og síðar verður hægt að 
horfa á bresku Top Gear-þættina í 
gegnum þetta. Hönnuðir leiksins 
hafa lofað viðbótum sem verða 
gefnar út á næstu mánuðum, eins 
og fleiri brautum og bílum, og mun 
það líklega auka endingu leiksins.

Spurningin er, er leikurinn þess 
virði að kaupa? Er verið að kaupa 
sýnishorn eða eitthvað meira? 
Svarið er að leikurinn fer línuna 
mitt á milli og er vel þess virði að 
kíkja á fyrir bílaáhugamenn og 
mun stytta þeim stundirnar þang-
að til Gran Turismo 5 kemur út að 
ári. Ekki sakar að leikurinn er á 
lægra verði. Sveinn A. Gunnarsson

Frábær upphitun

TÖLVULEIKIR
Gran Turismo 5: Prologue
Playstation 3
Pegi: 3+

★★★★
Forsmekkur að því sem koma skal.

Þegar Eurobandið stígur á svið í 
Belgrad 22. maí næstkomandi 
verður enskan áberandi vinsælasta 
tungumálið hjá flytjendum í okkar 
hópi. Af þeim nítján þjóðum sem 
þar etja kappi hafa þrettán valið að 
flytja lag sitt á ensku, en sex ætla 
að halda í þjóðareinkennin. 

Tyrkneska lagið verður flutt á 
þeirra ástkæra og ylhýra, þegar 
rokksveitin Mor ve Ötesi (Fjólu-
blár og meira) hristir upp í áhorf-
endum með laginu Deli. Albanía 
heldur sig einnig við eigið tungu-
mál í laginu Zemren e lame peng, 
þar sem það þótti of erfitt að snara 

textanum yfir á ensku. Frá Sviss 
kemur Paolo Meneguzzi, sem er af 
ítölsku ætterni þó að hann sé fædd-
ur í landi osts og vasahnífa. Hann 
syngur lagið Era Stupendo og það á 
ítölsku. Lagið Romanca, frá Króa-
tíu, verður að öllum líkindum flutt 
á króatísku, þó að fjölmargar aðrar 
útgáfur af því hafi hingað til verið 
teknar upp, þar á meðal á ensku og 
rússnesku. Fulltrúi Kýpur syngur 
um Femme Fatale á grísku, og hin 
portúgalska Vania syngur Senhora 
do mar á sinni tungu, eins og Portú-
galir hafa gjarnan gert. 

Enskan efst á vinsældalista

SVISS Á ÍTÖLSKU Paolo Meneguzzi er af 
ítölskum ættum og mun flytja framlag 
Sviss, Era Stupendo, á ítölsku í Belgrad 
í maí. 

Lightspeed Champion er einmenn-
ingsverkefni Devonte Hynes úr 
hinni sálugu indí-pönksveit Test 
Icicle en með þessu nýja verkefni 
stígur Hynes stórt og mikið hlið-
arspor frá tónlist hennar. Best er 
að lýsa tónlist Lightspeed Champ-
ion sem bresku útgáfunni af 
Bright Eyes. Það er svo sem ekki 
leiðum að líkjast, enda flaug 
Hynes alla leið til Omaha í 
Nebraska, heimabæ Conors 
Oberst í Bright Eyes, til að taka 
upp plötuna sem hér er til umfjöll-
unar. Um upptökustjórn sá Mike 
Mogis, einnig meðlimur í Bright 
Eyes, og þess vegna er ekki að 
ósekju að nafn Bright Eyes skjóti 
fljótt upp kollinum þegar Falling 
off the Lavender Bridge snýst um 
geislann.

Að eigin sögn er umfjöllunar-
efni Hynes á plötunni tvískipt, 
annars vegar fáum við að heyra 
sögur úr draumum hans og hins 
vegar sannar sögur úr lífshlaupi 
hans. Reyndar er erfitt að átta sig 
á því hvort textar Hynes séu ein-
lægir ástartextar, háðsglósur til 
samtímans eða einfaldlega klúð-
urslegt þvaður. Af þeim sökum 
verður Hynes oft kjánalegur í frá-
sögn sinni og ótrúverðugur. I feel 
the nigga eyes staring/Makes me 
want to rip off my skin/Sketchy 
motherfuckers/Take me to the 
great heights...

En Hynes á sína spretti og nýtur 
sín oft fullkomlega. I Could Have 
Done This Myself er til dæmis 

brosleg og kaldhæðnisleg saga um 
aðra kynlífsreynslu Hynes (hann 
man víst ekki eftir fyrsta skipt-
inu). Ekki má heldur líta framhjá 
tíu mínútna sagnabálkinum Mid-
night Surprise sem er með besta 
alternative-country sem nokkur 
Breti hefur sent frá sér. Hynes 
hefur þetta greinilega í sér en 
hann þarf einfaldlega að móta list-
sköpun sína betur.

Steinþór Helgi Arnsteinsson

Í tilfinningatjóni

TÓNLIST
Falling off the Lavender Bridge
Lightspeed Champion

★★★
Fyrrverandi meðlimur hinnar háværu 
Test Icicles skellir sér í sveitatónlist-
argalla, leitar á slóðir Bright Eyes og 
endar með prýðilegan grip um raun-
veruleikann í draumunum sínum.

39 DAGAR TIL STEFNU

Hópur afrískra tónlistarmanna 
hefur ákveðið að heiðra írsku 
rokkgoðin í U2 með því að gefa 
út þeirra helstu lög á safnplötu, 
en Bono og félagar hafa verið 
fremstir í flokki poppara sem 
hafa barist fyrir bættum hag 
Afríku. 

Lögin verða að sjálfsögðu í 
afrískri umgjörð og mun platan 
heita In the Name of Love: Afri-
ca Celebrates U2. Upptökustjór-
arnir Shaun Amos og Paul Heck 
segja að þeir vonist til að platan 
eigi eftir vekja enn frekari 
athygli á afrískri tónlist á Vest-
urlöndum. „Við vonumst til að 
diskurinn veki fólk til umhugs-
unar um afríska menningu og 
verði til þess að alþjóðasamfé-

lagið kynni sér málefni heims-
álfunnar betur.“ 

U2 heiðraðir í Afríku

FÁ HEIÐURSPLÖTU Afrískir tónlistar-
menn ætla að heiðra U2 með plötu en 
þar verða þeirra helstu lög í afrískum 
búningum.



24  14. apríl 2008  MÁNUDAGUR

sport@frettabla-

Tryggvi Guðmundsson og félagar í FH sækja KR-inga heim í 
Lengjubikarnum í kvöld en leikurinn fer fram á gervigrasinu í 
KR og hefst klukkan 17.30. 
„Þetta er úrslitaleikur í þessum riðli þótt bæði lið séu komin 
áfram en þetta er líka alltaf spurning um heiðurinn. Leikir 
FH og KR eru stórleikir og það er alltaf gaman að spila 
við KR-inga,“ segir Tryggvi Guðmundsson, sem hefur 
verið sjóðheitur í Lengjubikarnum og skorað 10 mörk 
í 4 leikjum. 
„Þetta hefur verið að gerast mikið í kringum mig 
í síðustu leikjum og ég er búinn að eiga mikinn 
þátt í sóknaraðgerðum okkar en það er ekkert 
hókus pókus í gangi. Ég fer ekki að breyta einhverju 
þegar ég orðinn 33 ára. Þetta hefur atvikast svona. 
Þetta er gott fyrir sjálfstraustið. Við höfum verið að 
skora fullt af mörkum og fá mikið af færum. Ég hef verið að 
nýta þau og vonandi held ég því áfram,” segir Tryggvi.
Tryggvi á enn fimm mörk í að jafna markamet Þróttarans Sör-
ens Hermansen frá árinu 2003 en aðeins fimm aðrir leikmenn 

hafa náð að skora yfir tíu mörk í deildarbikar karla síðan hann var 
settur á laggirnar 1996. Tryggvi skoraði 11 mörk í honum vorið 1997 
og var því fyrsti leikmaðurinn til að brjóta tíu marka múrinn í annað 

sinn.
Vorið hefur samt ekki verið eintómur dans á rósum. „Ég varð 

fyrir smá hnjaski áður en við fórum til Portúgal og er ekki 
búinn að vera alveg hundrað prósent síðustu vikuna. 
Ég fékk olnboga í rifbeinin og þau eru öll bólgin og 
marin. Ég er allur að koma til og vonandi heldur 
þessi tölfræði áfram í Lengjubikarnum,“ segir Tryggvi, 
sem er spenntur fyrir sumrinu og ánægður með 
nýju þjálfarana.

Bæði lið hafa unnið alla fjóra leiki sína; FH er með 
markatöluna 19-3 en KR er með markatöluna 14-4.
„Við förum í alla leiki til að vinna þá hvort sem þeir eru í nóv-

ember, desember, febrúar eða maí. Það er hugsunarháttur 
sigurvegara að fara í alla leiki til vinna þá sama hversu 
mikilvægir þeir eru,“ segir Tryggvi en FH getur unnið deild-
arbikarinn þriðja árið í röð og í fimmta sinn á sjö árum.

FH-INGURINN TRYGGVI GUÐMUNDSSON: BÚINN AÐ SKORA 10 MÖRK Í 4 LEIKJUM Í LENGJUBIKARNUM

Það er ekkert hókus pókus í gangi

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar eru 
áfram upp við vegg í úrslitakeppni 
Iceland Express deildar karla 
þrátt fyrir glæsilegan 19 stiga 
sigur á Snæfelli í Röstinni í 
Grindavík á laugardaginn. 

Þeir þurfa að vinna í Stykkis-
hólmi í kvöld annars eru þeir 
komnir í sumafrí. Snæfellingum 
hefur aftur á móti gengið illa gegn 
liðum sem eru upp við vegg og 
aðeins unnið 1 af síðustu 4 leikjum 
sínum í þeirri stöðu. Liðin mætast 
í fjórða leik undanúrslitaeinvígis 
síns klukkan 20.00 í kvöld.

Þegar tölfræði þriggja sigur-
leikja Grindavíkur í úrslitakeppn-
inni er borin saman við tölfræði 
tapleikjanna kemur það í ljós að 
það eru íslensku leikmennirnir í 
liðinu sem eru að ráða úrslitum 
því þeirra framlag er mun hærra í 
sigrinum en framlag útlending-
anna er aftur á móti lægra í leikj-
unum sem Grindavíkurliðið hefur 
unnið til þessa. 

Íslendingarnir fjórir sem eru í 
stærstu hlutverkunum í liðinu eru 
með 32,0 hærra framlag í sigur-
leikjunum en í tapleikjunum en á 
sama tíma lækkar framlag erlendu 
leikmannanna þriggja um 13,3 
framlagsstig. Það munar mestu á 
bakvörðunum Helga Jónasi Guð-
finnssyni og Þorleifi Ólafssyni. 

Helgi Jónas er með 13,0 fleiri 

framlagsstig í sigurleikjunum en 
Þorleifur hækkar sig um 11,0 
framlagsstig. Helgi Jónas hefur 
skorað 13,0 stig, gefið 6,0 stoð-
sendingar og hitt úr 54,5 prósent 
þriggja stiga skota sinna í sigrun-
um þremur en í tapleikjunum 
er hann með aðeins  3,3 stig, 
2,7 stoðsendingar og hefur 
bara hitt úr 2 af 10 
þriggja stiga skotum 
sínum. Þorleifur 
hefur skorað 
21,3 stig og 
hitt úr 58,7 
prósent 
skota sinna í 
sigurleikjun-
um en í tapleikjunum 
hefur aðeins hitt úr 
30,2 prósent skota 
sinna og skorað 
10,7 stig í leik. 

Páll Axel 
Vilbergs-
son er 
hærri í 
stig- um 
(23,7 á móti 
14,3), frá- köstum (5,0 - 4,0) og 
stoðsendingum (1,0 - 0,3) í sigur-
leikjunum auk þess sem hann 
hefur hitt 6 prósent betur úr 
þriggja stiga skotum sínum, 42,9 
prósent á móti 36,8 prósent. Það er 
minnstur munur á Páli Kristins-

syni sem er samt með 5,7 
prósent hærri skotnýtingu í 
sigurleikjunum.

Það skiptir líka Grindavíkurlið-
inu mestu máli að danski leik-
stjórnandinn Adama Darboe spili 
upp félaga sína því eini tölfræði-
þátturinn sem hækkar hjá honum 
í sigurleikjunum eru stoðsending-
arnar sem fara úr 4,7 upp í 8,7 í 
leik. Adama er þannig að taka 20 

færri skot í sigurleikjun-
um heldur en í tapleikjun-

um. Hann er líka með 
10,3 færri stig, 16,7 
prósent lélegri 
þriggja stiga skotn-
ýtingu og 5,7 færri 
framlagsstig í leikj-

unum sem hafa unn-
ist.

Snæfell fékk tvö 
tækifæri til þess að 
slá KR-inga út úr 
undanúrslitunum 
í úrslitakeppn-
inni í fyrra eftir 
að hafa komist 
2-1 yfir en mis-
tókst. KR vann 
tvo síðustu 
leikina þar á 
meðal leik 

fjögur með 
24 stig-
um í 

Hólminum. Snæfell 
mistókst einnig að slá Grind-

víkinga út á laugardaginn og eru 
því komnir í sömu stöðu og fyrir 
ári síðan, fá tækifæri á heimavelli 
til þess að komast í lokaúrslitin en 
tap þýðir oddaleikur á útivelli. Nú 
er að sjá hvort Snæfellingar hafi 
lært af reynslunni eða hvort að 
þeim vanti „drápseðlið“ til þess að 
klára einvígin sín. ooj@frettabladid.is

Íslendingarnir gera gæfumuninn
Til að sleppa við sumarfrí þarf Grindavík að vinna sinn fyrsta útisigur í úrslitakeppninni í Stykkishólmi í 

kvöld. Snæfell hefur tapað 3 af síðustu 4 leikjum þar sem liðið hefur getað slegið lið út úr úrslitakeppninni.

MIKILVÆGIR Frá vinstri: Þorleifur 
ÓIafsson, Páll Axel Vilbergsson 
og Helgi Jónas Guðfinnsson. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÍSLENDINGARNIR
Framlag í leik í sigurleikjum  75,7
Þorleifur Ólafsson  22,7
Páll Axel Vilbergsson  20,7
Helgi Jónas Guðfinnsson  18,3
Páll Kristinsson  14,0
Framlag í leik í tapleikjum  43,7
Páll Axel Vilbergsson  13,3
Páll Kristinsson  13,3
Þorleifur Ólagfsson  11,7
Helgi Jónas Guðfinnsson  5,3
Mismunur  +32,0

ÚTLENDINGARNIR 
Framlag í leik í sigurleikjum  37,3
Adama Darboe  19,7
Jamaal Williams  13,7
Igor Beljanski  4,0
Framlag í leik í tapleikjum  50,7
Adama Darboe  25,3
Jamaal Williams  17,3
Igor Beljanski  8,0
Mismunur  -13,3

FÆRRI SKOT Í SIGRUNUM Daninn Adama 
Darboe hjá Grindavík. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

> Vignir markahæstur Íslendinga

Vignir Svavarsson og félagar í Skjern rétt misstu af því 
að komast í úrslitakeppnina í dönsku úrvalsdeildinni í 
handbolta en það dugði liðinu ekki að vinna sinn leik 
í lokaumferðinni vegna óhagstæðra úrslita í öðrum 
leikjum. Það verða Íslendingaliðin FCK Håndbold, Århus 
GF og GOG Svendborg sem spila í úrslita-
keppninni ásamt Bjerringbro-Silkeborg. 
Vignir skoraði langflest mörk af íslensku 
leikmönnunum í vetur eða 123 í 25 leikj-
um, sem gera 4,9 mörk í leik. Snorri 
Steinn Guðjónsson hjá GOG var 
annar Íslendinga með 104 mörk og 
félagi hans Ásgeir Örn Hallgrímsson 
skoraði 85.

HANDBOLTI Akureyri vann sætan 
sigur á HK á heimavelli sínum í 
gær, 26-25, í leik sem skipti litlu 
máli fyrir Íslandsmótið. Akureyr-
ingar höfðu undirtökin í fyrri hálf-
leik en hefðu átt að leiða með 
stærri mun eftir hann. Staðan var 
13-11 eftir fyrri hálfleik þar sem 
Sveinbjörn Pétursson, 19 ára gam-
all markmaður Akureyrar, fór á 
kostum og varði 17 skot, 61 pró-
sent skota sem fóru á rammann.

Akureyri leiddi svo lengst af í 
síðari hálfleik en gekk ekki að 
hrista baráttuglaða HK-inga af 
sér. Sókn gestanna var mjög stirð 
og munaði þar mestu um. Svein-
björn varði mjög vel, 26 skot en 
markmenn HK samtals 13.

Mikil spenna var undir 
lokin en Jónatan Magnús-
son skoraði þrjú mikilvæg 
mörk á lokasprettinum og 
Akureyri fagnaði tveimur 
stigum, úrslitin 26-25.

„Við vildum vinna leikinn 
og hafa gaman að þessu. Það 
tókst, við fögnuðum saman og 
áhorfendur voru frábær-
ir. Við börðumst vel 
og mér  fannst við 
vera komnir með 
þetta undir 
lokin. Bubbi 

var frábær í markinu og við hefð-
um kannski átt að nýta það betur. 
Þetta var óþarflega tæpt,“ sagði 
Akureyringurinn Einar Logi Frið-
jónsson.

Bæði lið kvörtuðu sáran yfir 
dómurum leiksins. „Að mínu mati 
féllu nokkur vafaatriði í dómgæsl-
unni þeirra megin, sérstaklega 
undir lokin. Heilt yfir hallaði þó 
líklega ekki á okkur í leiknum, 
maður tekur kannski meira eftir 
því sem dæmt er á móti okkur,“ 
sagði Einar en HK-ingar voru 
einnig ósáttir með dómgæsluna á 
tíðum.

Gunnar Magnússon, þjálfari 
HK, horfði upp á Hauka lyfta 

Íslandsmeistaratitilinum á 
laugardag og viður-

kenndi að það hafi 
verið nokkuð erfitt að 
peppa menn upp í leik-
inn í gær. „Já, erfitt og 
ekki erfitt. Við ætlum 
að berjast fyrir þessu 
öðru sæti og mér fannst 
ekkert vanta upp á bar-

áttuna í dag þrátt 
fyrir að gæðin 

hefðu mátt 
vera 

meiri. 
En ég 
er 

ánægður með baráttuna í báðum 
liðum, þau ætluðu greinilega að 
selja sig dýrt og þetta var flottur 
leikur,“ sagði Gunnar.

Skotnýtingin fór eðlilega illa í 
þjálfarann. „Eigum við ekki að 
segja að nýtingin hafi skilið á milli 
í dag. Ég hef ekki töluna á dauða-
færum og vítum sem fara forgörð-
um hjá okkur, það var dýrt. Það er 
erfitt að spila hér fyrir norðan og 
til að taka tvö stig hefðum við 
þurft að nýta færin betur og eins 
að stoppa þá þegar þeir keyrðu 
hratt á okkur,“ sagði Gunnar.  - hþh

Akureyri vann HK með einu marki í N1-deild karla í handbolta fyrir norðan í gær:

Þetta var óþarflega tæpt

FRÁBÆR Í 
MARKINU 
Sveinbjörn 
Pétursson.

Mörk Akureyrar: Jónatan Magnússon 9/5 (11), 
Einar Logi Friðjónsson 6 (10), Hörður Fannar 
Sigþórsson 5 (11), Goran Gusic 2 (3), Magnús 
Stefánsson 2 (7), Rúnar Sigtryggsson 1 (1), Andri 
Snær Stefánsson 1 (3).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 26 (51) 51%.
Hraðaupphlaup: 5 (Andri, Hörður 2, Einar, 
Rúnar )
Fiskuð víti: 5 (Hörður 2, Magnús, Andri, Heiðar)
Utan vallar: 12 mínútur
Mörk HK: Ragnar Hjaltested 6/4 (12), Ólafur 
Bjarki Ragnarsson 6 (13/1), Brynjar Freyr 
Valsteinsson 3 (4), Sergey Petraytis 3 (6), Tomas 
Eitutis 3 (12), Bjarki Már Gunnarsson 2 (7), 
Gunnar Steinn Jónsson 2/1 (8/1).
Varin skot: Björn Ingi Friðþjófsson 10 (24) 42%, 
Egidijus Petkevicius 3 (15) 20%. 
Hraðaupphlaup: 1 (Ragnar)
Fiskuð víti: 8 (Petravtis 3, Gunnar 2, Eitutis, 
Bjarki, Brynjar). Utan vallar: 6 mínútur

AKUREYRI-HK 26-25
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KÖRFUBOLTI Keflvíkingar eru búnir 
að gera það sem enginn hefur gert 
áður: Þeir eru komnir í oddaleik í 
undanúrslitaeinvígi sínu gegn ÍR 
þrátt fyrir að hafa lent 2-0 undir. 

Keflvíkingar hafa unnið tvo síð-
ustu leiki afar sannfærandi með 
33 og 18 stiga mun og fá nú odda-
leikinn á heimavelli í Sláturhúsinu 
á miðvikudaginn. Keflavík vann 
fjórða leikinn, 79-97, í Seljaskólan-
um í gær þar sem þeir komust 
mest 27 stigum yfir þótt að þeir 
hafi lent 15-4 undir og ekki skorað 
í rúmar fimm mínútur í upphafi 
leiks.

„Við Keflvíkingar höfum skrif-
aði svolítið af körfuboltasögunni 
og ætlum að halda því áfram,“ 
sagði Sigurður Ingimundarson, 
þjálfari Keflavíkur, eftir leikinn. 

Í stöðunni 15-4 fyrir ÍR og þegar 
Keflavíkurliðið var ekki búið að 
skora í tæpar fimm mínútur setti 
Sigurður Ingimundarson hinn 19 
ára gamla Þröst Leó Jóhannsson 
inn á völlinn.

„Ég hugsaði bara um að koma 
þessu í gang, koma með baráttu og 
reyna að láta eitthvað gerast,“ 
sagði Þröstur en Keflavík vann 
síðustu 3 mínútur fyrsta leikhlut-
ans 16-2 og var komið þremur stig-
um yfir, 17-20, í lok hans. „Það er 
langskemmtilegast að koma inn á í 
svona leikjum og kannski má segja 
það að ég njóti mín þegar spennan 
er mest,“ sagði Þröstur sem fékk 
aðeins að spila í 3 mínútur í fyrstu 
tveimur leikjunum en hefur verið 
með 30 stig og 13 fráköst á 33 mín-
útum í síðustu tveimur leikjum. 

„Við vorum ekki með hausinn í 
lagi til þess að byrja með en svo 
horfðum við á þetta og sáum að 
við vorum ekki búnir að vera 
nægilega stoltir af sjálfum okkur. 
Við þurfum að fá aðeins meiri 
hroka í okkur og það hefur sýnt 
sig að það virkaði. Það er nóg eftir, 
við þurfum að vinna einn leik í 
viðbót og svo ætlum við að fara 

alla leið,“ sagði Þröstur sem var 
með 19 stig og 7 fráköst í gær og 
Keflavík vann leikinn 65-40 þær 
20 mínútur sem hann spilaði. 

„Þröstur er gríðarlega góður 
leikmaður en hann er í gríðarlegri 
baráttu við góða menn. Hann 
hefur verið að spila frábærlega í 
tveimur síðustu leikjum og það er 
klárt að liðið er betra með menn 
eins og hann svona góða. Hann 
kveikti í liðinu í dag sem sinni bar-
áttu. Hann er mikill keppnismað-
ur og svoleiðis menn skila alltaf 
einhverju inn á völlinn,” sagði Sig-
urður þjálfari um Þröst.

Keflavíkurliðið hefur heldur 

betur sýnt það í síðustu tveimur 
leikjum að í liðinu býr hjarta sig-
urvegarans. Þjálfarinn Sigurður 
Ingimundarson er sammála því. 
„Þetta eru strákar sem hafa gert 
meira en margir aðrir í íþróttum 
og menn skyldu síst vanmeta 
kraftinn í þeim. Menn vöknuðu af 
værum blundi. Menn áttuðu sig 
bara á því að það var ekki okkur 
sæmandi að vera að spila eins og 
við gerðum í fyrstu tveimur leikj-
unum. Það þurfti að kveikja aðeins 
í þeim en þeir eru með það á hreinu 
núna,“ sagði Sigurður og bætti 
við: 

„Ég þurfti ekkert að gera fyrir 

þennan leik því strákarnir eru 
alveg með það á hreinu hvað er í 
gangi. Við erum ennþá pollrólegir 
en eitt er víst, við ætlum að gera 
okkur klára fyrir næsta leik. Við 
höfum tekið þetta sem einn leik 
fyrir í einu en núna ætlum við að 
vera nokkuð vissir um það að við 
séum tilbúnir í næsta leik,“ sagði 
Sigurður. 

Hann hefur fengið risaframlag 
frá Tommy Johnson af bekknum í 
síðustu tveimur leikjum en hann 
einsamall hefur skorað 50 stig á 
móti 24 frá öllum varamönnum 
ÍR-inga. En hefur Tommy unnið 
sér sæti í byrjunarliðinu? „Það er 
ekkert víst því það er aldrei að 
vita hverju ég tek upp á,“ sagði 
Sigurður í léttum tón. 

Nate Brown og Sveinbjörn Cla-
essen voru manna líflegastir hjá 
ÍR-ingum sem hafa látið slá sig út 
af laginu í síðustu leikjum. Mestu 
munar um að Hreggviður Magn-
ússon hefur aðeins skorað 17 stig í 
þessum tveimur leikjum þar af 13 
þeirra í svokölluðum rusltíma 
þegar leikurinn er tapaður. 

Tommy Johnson og Þröstur Leó 
Jóhannsson voru frábærir í liði 
Keflavíkur en eins léku þeir Sig-
urður Gunnar Þorsteinsson, Gunn-
ar Einarsson og Arnar Freyr Jóns-
son stórt hlutverk í sigrinum en 
Bobby Walker og Magnús Þór 
Gunnarsson voru væntanlega að 
spara sig fyrir oddaleikinn. 

 ooj@frettabladid.is

Þröstur kveikti í Keflavíkurliðinu
Leikur ÍR-inga hefur hrunið gegn grimmum Keflvíkingum í síðustu tveimur leikjum og deildarmeistararn-

ir hafa endurskrifað körfuboltasöguna með því að jafna í 2-2 eftir að hafa unnið stóra sigra í röð. 

50 STIG Í SÍÐUSTU TVEIMUR LEIKJUM
Tommy Johnson hjá Keflavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVEKKELSI Sveinbjörn Claessen var ekki 
sáttur við dómarana í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MAÐUR KVÖLDSINS Þröstur Leó Jóhannsson, hin 19 ára gamla hetja Keflavíkur, í 
Hellinum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KÖRFUBOLTI ÍR-ingar hafa tapað 
síðustu tveimur leikjum stórt en 
það er þó engin uppgjöf í þeirra 
herbúðum. 

„Þetta er búið að vera erfitt hjá 
okkur í undanförnum tveimur 
leikjum út af einni ástæðu og það 
er út af því að við höfum ekki 
spilað okkar leikskipulag. Þeir 
eru búnir að ná því markmiði að 
setja okkur út úr því. Við 
spiluðum vel í upphafi leiks og 
vorum þá inn í okkar leikskipu-
lagi en misstum þá síðan gjör-
samlega frá okkur í seinni 
hálfleik,” sagði Hreggviður eftir 
leikinn í gær. Hreggviður skoraði 
8 af 11 stigum sínum eftir að ÍR 
var komið 25 stigum undir og 
hefur aðeins náð 15 skotum á 
körfuna í síðustu tveimur 
leikjum. Hann er ekki á því að 
þetta sé hrunið hjá ÍR þrátt fyrir 
tvö slæm töp.

„Við eigum harma að hefna 
eftir undanfarna tvo leiki. Staðan 
er 2-2 og það getur allt gerst. 
Bæði lið eru búin að sýna það að 
þau kunna að spila körfubolta og 
nú er þetta einvígi komið alla leið 
í úrslitaleik. Það er mikil spenna 
og bara gaman að því,“ segir 
Hreggviður og fram undan er 
oddaleikur á miðvikudaginn. 

„Það verður allt gefið í 
oddaleikinn. Blóð, sviti og tár 
verða skilin eftir á vellinum. 
Hvorugt liðið vill fara í sumarfrí 
og það ætti að vera yndislegur 
kokkteill,” sagði Hreggviður eftir 
leikinn í gær. - óój

Hreggviður Magnússon hjá ÍR:

Hafa sett okk-
ur út úr okkar 
leikskipulagi

TVÖ AF 11 STIGUM ÍR-ingurinn Hreggvið-
ur Magnússon í leiknum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Iceland Express-deild karla
ÍR-Keflavík  79-97 (39-48)
Stig ÍR: Nate Brown 17 (11 stoðs., 9 frák.), Svein
björn Claessen 14, Tahirou Sani 14, Hreggviður 
Magnússon 11, Eiríkur Önundarson 9, Ólafur 
Jónas Sigurðsson 5, Steinar Arason 3, Ómar 
Sævarsson 2, Davíð Þór Fritzson 2, Þorsteinn 
Húnfjörð 2.
Stig Keflavíkur: Tommy Johnson 28 (4 stoðs., 3 
stolnir, 29 mínútur), Þröstur Leó Jóhannsson 19 
(7 frák., 20 mín.), Bobby Walker 16 (4 stoðs.), 
Gunnar Einarsson 9, Sigurður Gunnar Þorsteins
son 9 (7 frák., 4 stoðs.), Arnar Freyr Jónsson 8 (8 
stoðs.), Jón Norðdal Hafsteinsson 4, Magnús Þór 
Gunnarsson 4. Staðan er 2-2 í einvíginu

ÚRSLITIN Í GÆR
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Verkstjórar hjá opinberum aðilum hittast, bæjarverkstjórar, 
vegagerðarverkstjórar og verkstjórar hjá Orkuveitunni 

Verkstjórasamband Íslands  boðar til fundar 

Ábyrgð og hugsanleg 
skaðabótaskylda stjórnenda 

Breytingar á reglum um 
merkingar við framkvæmdir 

Verkstjórasamband Íslands boðar til 
fræðslufundar miðvikudaginn 16. apríl 
2008 kl. 13:30 -17 í sal Orkuveitu Reykja-
víkur Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 

F R Æ Ð S L U F U N D U R  

Verkstjórar sem sinna svipuðum verkefnum víða 
um land, hittast,  fræðast og blanda geði.  

Öryggi á vinnustað 

Kristmann Larson frá VÍS 

Friðjón Axfjörð Árnason frá 
Vinnueftirlitinu

Ingvi Árnason  frá Vegagerðinni 

Fundurinn er í ráðstefnusal í 
höfuðstöðvum Orkuveitu 
Reykjavíkur Bæjarhálsi 1. 
Gengið inn um aðaldyr.

Dagseting 16.04.’08 

Klukkan 13:30—17:00

Skráning s: 553 5040 

Skráning í tölvupósti: 
kristin@vssi.is

Al lt  undir  góðr i  stjórn 

Staðsetning 

Stjórnendur og samskiptin 

Nýjasta tækni og léttar veit-
ingar

Kynning á verkstýringu - Verk-
efnastýringu Orkuveitunnar. 
Nýtt kerfi og aðferðir  

Jóhann Ingi Gunnarsson 
sálfræðingur og þjálfari 

A Wendel Tangarhöfða 1 110 Reykjavík 
býður til  móttöku 

Fundagjald er   
kr. 1.000.-  
kaffi er innifalið í 
gjaldinu. 

Auglýsingasími

– Mest lesið

Enska úrvalsdeildin
LIVERPOOL-BLACKBURN 3-1
1-0 Steven Gerrard (60.), 2-0 Fernando Torres 
(82.), 3-0 Andri Voronin (90.), 3-1 Roque Santa 
Cruz (92.), 3-1 Roque Santa Cruz (93.).
MANCHESTER UNITED-ARSENAL 2-1
0-1 Emmanuel Adebayor (48.), 1-1 Cristiano 
Ronaldo (54.), 2-1 Owen Hargreaves (72.)
STAÐA EFSTU LIÐA:
Man. United 34 25 5 4 72-18 80
Chelsea 33 22 8 3 58-23 74
Arsenal 34 20 11 3 64-29 71
Liverpool 34 18 12 4 60-26 66
Everton 34 18 7 9 50-28 61
Portsmouth 34 16 9 9 47-33 57
Aston Villa 34 15 10 9 62-44 55
Man. City 34 14 10 10 39-40 52
Blackburn  34 13 12 9 44-42 51
West Ham  34 12 8 14 35-41 44
Tottenham  34 10 11 13 63-57 41

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Steven Gerrard, fyrir-
liði Liverpool, skoraði fyrsta 
mark Liverpool og lagði síðan 
það næsta fyrir Fernando Torres 
í 3-1 sigri Liverpool á Blackburn 
Rovers á Anfield í gær. 

Þessir tveir hafa náð einstak-
lega vel saman í vetur og saman 
hafa þeir skorað 51 mark, Torres 
hefur skorað 30 og þetta var 21. 
mark fyrirliðans. Andriy Voronin 
skoraði þriðja markið áður en 
Roque Santa Cruz minnkaði mun-
inn. 

Með þessum sigri náði Liver-
pool fimm stiga forskoti á 
nágranna sína í Everton í barátt-
unni um fjórða sætið sem gefur 
sæti í Meistaradeild Evrópu á 
næsta tímabili.

Gerrard gagnrýndi sjálfur 
frammistöðu sína í sigrinum á 
Arsenal í Meistaradeildinni í vik-
unni en það var ekki hægt að 
kvarta yfir frammistöðu hans í 
gær og þá síður yfir markinu sem 
hann skoraði á mjög smekklegan 
hátt eftir að hafa „klobbað“ einn 
varnarmann Blackburn um leið 
og hann stakk sér inn í vítateig-
inn þar sem hann lagði boltann í 
netið. Þetta var viðeigandi enda 

var hann að spila sinn 300. úrvals-
deildarleik.

„Ég er mjög stoltur af því að 
hafa náð að spila svona marga 
leiki. Þetta var frábær dagur, 
liðið spilaði mjög vel og einu von-
brigðin voru að fá á sig mark í 

lokin,“ sagði Gerrard eftir leik-
inn. Hann er ánægður með Tor-
res. „Það er ótrúlegt að ná því að 
skora 30 mörk á sínu fyrsta tíma-
bili en ég er viss um að hann eigi 
eftir nokkur mörk til viðbótar,“ 
sagði Gerrard og bætti við: „Það 
var mikilvægt að ná þessu upp í 
fimm stig, þetta verður eltingar-
leikur en við höfum fulla trú á 
því að við munum taka fjórða 
sætið.“

Liverpool var búið að vera 
mikið í fréttunum vegna deilna 
eigandans Tom Hicks og fram-
kvæmdastjórans Rick Parry. 
Gerrard viðukenndi vonbrigði 
sín með þetta fjölmiðlamál. „Við 
erum knattspyrnufélagið Liver-
pool og erum betri en þetta. Við 
leikmennirnir þurfum aftur á 
móti að einbeita okkur að mikil-
vægari málum,“ sagði Gerrard 
að lokum.

Torres endurskrifaði Liver-
pool-söguna í gær með því að 
vera fyrsti maðurinn til þess að 
skora í sjö deildarleikjum í röð á 
Anfield. Markið skoraði hann 
með skalla eftir fyrirgjöf Gerr-
ards þegar átta mínútur voru til 
leiksloka. - óój

Fernando Torres skoraði sitt þrítugasta mark í vetur í 3-1 sigri á Blackburn:

Liverpool er komið í góð mál

300. LEIKURINN Steven Gerrard, 
fyirrliði Liverpool, lék vel í tímamóta-
leiknum. NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Manchester United náði 
sex stiga forskoti á toppi ensku 
úrvalsdeildarinnar og eyddi öllum 
titilvonum Arsenal með því að 
vinna leik liðanna 2-1 á Old Traff-
ord í gær. 

Owen Hargreaves skoraði sig-
urmarkið með glæsilegur skoti 
beint úr aukaspyrnu þegar allir 
voru að bíða eftir því að Cristiano 
Ronaldo tæki aukaspyrnuna. 

Ronaldo hafði áður jafnaði leik-
inn úr vítaspyrnu eftir að Emm-
anuel Adebayor hafi komið Arsen-
al í 1-0 á að því virtist ólöglegan 
hátt. Emmanuel Adebayor notaði 
þá hendina en fram að því hafði 
Tógómaðurinn farið illa með hvert 
tækifærið á fætur öðru og fyrir 
vikið nýtti Arsenal ekki yfirburði 
sína í fyrri hálfleiknum. 

„Þeir voru vissulega óheppnir 
að fá ekkert út úr leiknum. Það 
væri ekki hægt að fá meira út úr 
þessu Arsenal-liði en það sem þeir 
sýndu í dag en við náðum samt að 
vinna. Gæðin í þessum leik voru 
einstök og það verður ekki spilað-
ur betri leikur á þessu ári,“ sagði 
Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United, eftir leikinn. 

Ferguson talaði um að lykillinn 
að sigrinum hafi verið þegar hann 
setti þá Anderson and Carlos 
Tevez inn á þegar Arsenal var 
komið yfir í leiknum. „Ég varð að 
gera eitthvað þegar Arsenal komst 
yfir og við vorum frábærir eftir 
að þeir komu inn á. Wayne (Roon-
ey) hefði getað skorað þrennu,“ 
sagði Ferguson og framundan eru 
leikir gegn Blackburn og gegn 
Chelsea á Stamford Bridge 16. 
apríl. „Ef við vinnum þessa tvo 
leiki þá erum við meirarar. Við 
komumst í gegn taugastrekkjandi 

dag í dag. Þetta var risaleikur og 
við fórum í gegnum hann,“ sagði 
Ferguson að lokum.

Tapið gerði titilvonir Arsenal að 
engu sem þýðir að þriðja tímabilið 
í röð þurfa Arsene Wenger og 
lærisveinar hans að sætta sig að 
vinna ekki einn einasta titil. Það 
virðist ekki vera langt síðan en 
það var eins og heimur Arsenal-
mann hrundi þegar Brasilíumað-
urinn Eduardo fótbrotnaði í 2-2 
jafnteflisleik gegn Birmingham 
23, febrúar síðastliðinn. Arsenal 

var með fimm stiga forskot á 
toppnum fyrir leikinn en hefur 
síðan aðeins unnið einn leik og 
bara náði í átta stig út úr átta leikj-
um. Það hafa þrettán lið í deildinni 
náð betri árangir á þessum tíma 
og topplið Manchester United 
hefur náð í 22 af 24 mögulegum 
stigum frá 23. febrúar eða 14 fleiri 
en Arsenal.

Þótt að Emmanuel Adebayor 
hafi skorað í gær þá virðist hann 
hafa orðið fyrir slæmum áhrifum 
af óförum Edurado því þetta var 

fyrsta markið hans í þessum átta 
leikjunum en fyrir leikinn hafði 
hann skorað 19 mörk þar af 9 
þeirra í sjö leikjum þar á undan. 

„Okkur finnst að það muni ekki 
miklu á okkur, United og Chelsea 
hvað varðar tæknilega getu og 
gæði fótboltans og því er mjög 
erfitt að sætta sig við það að við 
vinnum ekki titilinn. Ég vil vinna 
titla og er mjög leiður yfir því að 
við getum ekki gert það á þessu 
tímabili. Við munum halda áfram 
að spila okkar leik og gera það 
bara enn betur og þá munu bikar-
arnir fara að skila sér,“ sagði 
Wenger eftir leikinn og bætti við. 

„Sjálfstraustið í liðinu hefur 
minnkað í kjölfar hvera áfallsins á 
fætur öðru en liðsandinn hefur 
engu að síður verið frábær allan 
tímann. Í heildina er ég mjög stolt-
ur af frammistöðu míns liðs í dag 
því við þurfum að sína mikinn 
styrk eftir Liverpool-leikinn sem 
og við gerðum,“ sagði Wenger sem 
taldi aldrei hefði átt að dæma 
aukaspyrnuna sem Hargreaves 
skoraði sigurmarkið úr. 

„Mér fannst Gilberto ekki 
snerta Evra,“ sagði Wenger en 
Patrick Evra fékk aukaspyrnuna á 
Gilberto.  ooj@frettabladid.is

Glæsilegt sigurmark úr óvæntri átt
Arsenal hefur aðeins fengið átta stig út úr átta leikjum síðan Eduardo fótbrotnaði 23. febrúar. United hefur 

náð í 22 af 24 mögulegum stigum á sama tíma og er með sex stiga forskot eftir 2-1 sigur í leik liðanna í gær.

SIGURMARKIÐ Það biðu allir eftir að Cristiano Ronaldo 
tæki spyrnuna en Owen Hargreaves kom öllum á óvart. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

KALT FAÐMLAG Stjór-
arnir Arsene Wenger og 
Alex Ferguson þakka 
hvor öðrum fyrir leikinn 
en það er ekki mjög 
hlýtt á milli þeirra. 
 NORDICPHOTOS/AFP

TITILLINN Í SEILINGARFJARLÆGÐ Leikmenn Manchester United fagna sigurmarki 
Owen Hargreaves.  NORDICPHOTOS/AFP



Líttu inn á www.pitstop.is ~ Tilboð ~ Upplýsingar ~ Dekk ~ Felgur ~ Fróðleikur ~ Og fleira

Við notum Shell Helix smurolíurVörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

Pitstop – góð vara, frábært verð og framúrskarandi þjónusta!

Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Þjónustubíll
Sími: 568 2035 & 898 3031

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

Betri kostur, bæði fyrir 
budduna og umhverfið!
� Minni eldsneytisnotkun

� Óvenjugóð ending

� Meira öryggi

NÝTT

Allar gerðir dekkja
á ennþá betra verði!
Dekk undir:
� Fólksbíla
� Jeppa
� Mótorhjól
� Sendibíla
� Vörubíla
� Rútur
� Vinnuvélar
� Traktora
� Hólhýsi
� Kerrur
o.s.frv., o.s.frv.
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EKKI MISSA AF
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▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2

07.00 Justice League Unlimited
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Kalli kanína og félagar
08.10 Oprah  (What Happened To The 
Mom Who Shopped Her Family Broke?)

08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.35 La Fea Más Bella
10.35 Extreme Makeover. HE  (21:32)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours  (Nágrannar)

13.10 Numbers  ( 10:24)

13.55 Monsieur N  Dramatísk kvikmynd 
um síðustu daga Napoleons á St. Helenu.

16.00 Háheimar
16.23 Leðurblökumaðurinn
16.48 BeyBlade
17.13 Tracey McBean
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours  (Nágrannar)

18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir

18.55 Ísland í dag og íþróttir  Svan-
hildur Hólm ritstjóri, Inga Lind Karlsdótt-
ir, Sölvi Tryggvason og Þorfinnur Ómars-
son fara yfir helstu tíðindi dagsins úr pólitík-
inni, menningunni og mannlífinu. Ítarlegur 
íþróttapakki og veðurfréttir.

19.30 The Simpsons  (15:22)

19.55 Friends  (5:24)  (Vinir 7)

20.20 American Idol  (28:42) 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 kepnninn-
ar 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  (29:42)

22.50 American Idol  (30:42)

23.35 The Battle of Shaker Heights
00.50 Shark  (5:16)

01.35 Thief  (2:6)

02.20 Numbers  (10:24)

03.05 Monsieur N
05.10 The Simpsons  (15:22)

05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

07.00 Man. Utd. - Arsenal
16.05 Birmingham - Everton
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.

18.50 Chelsea - Wigan  (Enska úrvals-
deildin) Bein útsending frá leik Chelsea og 
Wigan í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Ensku mörkin
22.00 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.30 Chelsea - Wigan
00.10 Man. Utd. - Arsenal

07.00 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Murcia)

15.40 Augusta Masters 2008  Útsending 
frá lokadegi Augusta Masters mótsins í golfi.

19.50 Iceland Expressdeildin 2008 
 Bein útsending frá leik í úrslitakeppni Ice-
land Express deildarinnar í körfubolta.

21.35 Þýski handboltinn  Öll helstu til-
þrifin úr þýska handboltanum þar sem allir 
okkar bestu leikmenn spila.

22.15 Spænsku mörkin  Öll mörkin 
frá síðustu umferð í spænska boltanum. 
Íþróttafréttamenn kryfja öll umdeildustu at-
vikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

23.00 Inside Sport  Frábær þáttur frá BBC 
þar sem rætt er við heimsfræga íþrótta-
menn úr öllum áttum og aðra þá sem 
tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.

23.25 World Supercross GP  (Texas Sta-
dium, Irving, Texas) Sýnt frá World Superc-
ross GP sem haldið var á Texas Stadium.

00.20 Iceland Expressdeildin 2008  Út-
sending frá leik í Iceland Express-deildinni í 
körfubolta.

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
15.20 Vörutorg
16.20 Professional Poker Tour  (e)

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 Svalbarði  (e)

20.10 One Tree Hill  (10:18) Banda-
rísk unglingasería þar sem húmor, dramat-
ík og bullandi rómantík fara saman. Draug-
ar fortíðar ásækja Brooke þegar hún fer 
með Owen til New York. Alvarlegir brest-
ir eru komnir í hjónaband Nathans og Haley 
og stórt útgáfufyrirtæki sýnir áhuga á tónlist 
Miu. Nathan og Lucas eru viðstaddir þegar 
pabbi þeirra sækist eftir reynslulausn.

21.00 Jericho  (3:7) Bandarísk þáttaröð 
um íbúa í Bandarískum smábæ sem ein-
angraðist frá umheiminum eftir kjarnorku-
árásir á bandarískar borgir. Banvænn vírus 
stráfellir íbúa í nálægum bæjum en út-
sendarar ríkisstjórnarinnar vilja ekki veita 
bæjarbúum bólusetningu. Jake safnar liði og 
reynir að bjarga íbúum Jericho.

21.50 C.S.I.  (7:17) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar Las Vegas borg-
ar. Unglingsstúlku er hrint út um glugga og 
Sara stendur á krossgötum í lífi sínu eftir að 
gamalt mál sækir á huga hennar.

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

23.25 Brotherhood  (e)

00.15 C.S.I.
01.05 Vörutorg
02.05 Óstöðvandi tónlist

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana  (26:26)

17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Herramenn
18.30 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-
um
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.20 Hrúturinn Hreinn (16:40) 
 (Shaun the Sheep) Sprengfyndinn hreyfi-
myndaflokkur fyrir alla fjölskylduna. Nánari 
upplýsingar um flokkinn er að finna á vefs-
lóðinni http://www.shaunthesheep.com/.

20.30 Lífsháski - Hið liðna, það sem 
er og hið ókomna  Upprifjun úr Lífsháska-
þáttunum til þessa.

21.15 Lífsháski  (Lost) Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið  Í þættinum verður farið yfir 
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem 
erlenda.

22.45 Hvarf  (7:8) (Cape Wrath) Breskur 
spennuflokkur með úrvalsleikurum.

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

06.00 Alfie
08.00 Lackawanna Blues
10.00 Shattered Glass
12.00 Fat Albert
14.00 Lackawanna Blues
16.00 Shattered Glass
18.00 Fat Albert

20.00 Alfie  Þessi rómantíska gaman-
mynd með Jude Law er endurgerð sam-
nefndrar sögufrægrar myndar frá 7. áratug 
síðustu aldar með Michael Caine í sama 
hlutverki.

22.00 Enemy Mine
00.00 Pieces of April
02.00 Jagged Edge
04.00 Enemy Mine

20.20 Shaun the Sheep  
 SJÓNVARPIÐ

20.10 One Tree Hill   
 SKJÁR EINN

20.00 Alfie   STÖÐ 2 BÍÓ

18.55 Ísland í dag   STÖÐ 2 

18.50 Chelsea-Wigan   
 STÖÐ 2 SPORT 2

> William Petersen
Petersen hefur upplifað sínar hæðir 
og lægðir í kvikmyndabransanum. 
Þannig nagar hann sig væntanlega 
enn í handarbökin fyrir að hafa 
hafnað hlutverkum í Platoon, Heat 
og Goodfellas. Petersen sér þó 
væntanlega ekki eftir 
hlutverki sínu í þáttun-
um C.S.I. sem Skjár einn 
sýnir í kvöld eins og 
aðra mánudaga.

▼

Fyrrverandi sálfræðikennari minn sagði mér ein-
hverju sinni að vegna ofdrykkju sinnar gæti hann 
ekki hlustað á kirkjutónlist eða kóra. Hann hefur 
ekki smakkað áfengi árum saman og bað ég hann 
því um að útskýra mál sitt. „Ég verð svo hrikalega 
þunnur ef ég hlusta á þessa tónlist,“ var útskýringin 
sem ég fékk. Ég hváði.   
Kom upp úr dúrnum að hann hafði búið í foreldra-
húsum allt fram á fertugsaldur og undantekningar-
laust verið ræstur klukkan ellefu á sunnudagsmorgnum til að borða 
lambalærið með foreldrum sínum. Klukkutíma löng guðsþjónusta á 
gömlu gufunni var forrétturinn, steikin var aðalrétturinn og Royal-
karamellubúðingur með rjóma í eftirmat. Ég spurði þá hvort hann 
borðaði lambalæri og búðing og ekki stóð á svari. „Nei, ef ég borða 
lambakjöt eða Royal-búðing þá langar mig alveg óstjórnlega mikið í 
brennivín. Ég læt þetta því allt vera.“
Sáli, eins og hann var kallaður, setti ansi margt í samhengi fyrir mig. 

Ég skildi það bara ekki fyrr en löngu seinna.
Ægivaldið sem fjölmiðlar hafa yfir okkur flestum 
er gömul saga og ný. Birtingarmyndirnar eru 
síðan margar og ólíkar. Ég fæ til dæmis yfirleitt 
óstjórnlega löngun í allt matarkyns sem birtist 
á sjónvarpsskjá. Ég sá til dæmis ekki alls fyrir 
löngu heimildarmynd um brúðkaup í grænlenska 
þorpinu Ittoqqortoormiit. Ég slefaði yfir glóðuðu 
hreindýrakjötinu sem var í aðalrétt og einnig síld-

arréttum og grilluðu selkjöti. En ég hef af því áhyggjur að ég sé jafn-
vel verr settur en Sáli því mig dauðlangaði til að smakka grautsoðna 
haftyrðla sem höfðu verið sultaðir í selspiki í rúmt ár. Ég er reyndar 
alveg viss um að ég þurfi að leita mér aðstoðar því mig dauðlangaði 
til að sleikja grútarblautt andlitið á tannlausum grænlenskum gamal-
mennum sem voru að graðga í sig kasúldna sjófuglinn. 
Kannski ætti ég að hringja í Sála og biðja hann um aðstoð. Hann 
hefur greinilega skilning á málinu.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON ER SÍSVANGUR YFIR SJÓNVARPINU

Brennivín og karamellubúðingur með rjóma



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

kl. 20.00 Mér finnst...  Spjallþáttur í um-
sjón Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdís-
ar Olsen. Kvenréttindi, stelsýki, kertaljós og 
kynferðisofbeldi eru meðal umræðuefna 
þáttarins. Gestir eru Elísabet Jökulsdóttir og 
Björk Jakobsdóttir ásamt leynigesti.

kl. 21.00 Mæður og dætur  Steinunn 
Anna Gunnlaugsdóttir veltir fyrir sér sam-
bandi mæðgna ásamt gestum sínum.

kl. 21.30  Jón Kristinn  Umsjónarmaður er 
Jón Kristinn Snæhólm.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

Emmy-verðlaunaþátturinn 
Idol Gives Back er árlegur 
viðburður í kringum Ameri-
can Idol þar sem safnað er 
fé til fjölda góðgerðasam-
taka, s.s. Children Defense 
Fund, The Global Fund, 
Make It Right, Malaria No 
More, Save the Children 
og fleiri. Í þetta sinn verður 
viðburðurinn stærri og 
glæsilegri en nokkru sinni. 
Meðal þeirra átta kepp-
enda sem standa eftir 
koma fram stórstjörnur eins og Robin Williams, Celine Dion, Forest Whita-
ker, Billy Crystal, Kiefer Sutherland, Bono, Brad Pitt, Reese Witherspoon, 
Miley Cyrus, Mariah Carey, Annie Lennox, Maroon 5 og margir fleiri.

STÖÐ 2 KL. 20.20

American Idol – Idol Gives Back

10.00 Rapport 10.05 Agenda 11.00 Sportspegeln 
12.00 Bara en trumpetare 13.30 Andra Avenyn 
14.00 Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 
Ramp 15.30 Mega 16.00 Bolibompa 16.10 Valpen 
Kasper 16.15 Rorri Racerbil 16.30 Lata Lucy 
16.35 Jane och draken 17.00 Bobster 17.30 
Rapport med A-ekonomi 18.00 Andra Avenyn 
18.30 Häxdansen 19.15 Med vänlig hälsning 
19.30 Kobra 20.00 Fördärvet 21.00 Rapport 21.10 
Kulturnyheterna 21.25 Glasklart 22.25 Brottskod: 
Försvunnen 23.10 Sändningar från SVT24 

06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
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 Orð kvöldsins
22.15 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Falcon Beach
17.45 Wildfire  (4:13) Þriðja þáttaröðin 
um hana Kris sem var í byrjun send nauðug 
á búgarð í sveit en þar féll hún fyrir hesta-
mennskunni og þá sérstaklega kappreiðar-
hestinum Wildfire.

18.30 The Class  (2:19)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Falcon Beach
20.45 Wildfire  (4:13)

21.30 The Class  (2:19) The Class er 
bráðskemmtilegu nýr gamanþáttur úr 
smiðju þeirra sem framleiddu Friends og 
Mad About You. 

22.00 Pushing Daisies  (9:9) 

22.45 Cold Case  (12:23)

23.30 Big Shots  (6:11)

00.10 Curb Your Enthusiasm ( 2:10)

00.35 Entourage  (1:20)

01.00 American Dad  (7:23)

01.25 Comedy Inc.  (10:22)

01.50 Kenny vs. Spenny 2  (2:13)

02.20 Sjáðu
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 Camilla 
Plum i hagen 10.40 Grosvold 11.25 Åpen himm-
el: Hverdagsengler i Afrika 11.55 Jan i naturen: 
Isfuglen 12.10 Med hjartet på rette staden 13.00 
Newton 13.30 Kim Possible 13.55 Frosk til midd-
ag 14.05 H2O 14.30 Supermusikk 15.00 NRK 
nyheter 15.10 Oddasat - Nyheter på samisk 15.25 
Tid for tegn 15.40 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 
15.55 Nyheter på tegnspråk 15.59 Barne-tv 16.00 
Mine venner Tigergutt og Brumm 16.25 Bali 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Puls 
17.55 Faktor: Den siste gjetaren 18.25 Redaksjon 
EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.30 Gynekologen i Askim 20.30 Store Studio 
21.00 Kveldsnytt 21.15 Columbo 22.50 Nytt på 
nytt 23.20 Kulturnytt 23.30 Sport Jukeboks 1.00 
Country jukeboks 

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 
21 Søndag 10.50 Socialistisk Folkeparti 11.20 
Aftenshowet 11.50 OBS 11.55 Saras køkken 12.20 
Søren Ryge - Ketty og Jens Børre 12.50 Nyheder 
på tegnsprog 13.00 DR Update - nyheder og 
vejr 13.10 Dawson’s Creek 13.50 Family Guy 
14.15 SKUM TV 14.30 Den lyserøde Panter 14.35 
Naruto 15.00 Troldspejlet 15.15 Robotboy 15.30 
Tigerdyret og Plys 16.00 Aftenshowet 16.30 TV 
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret 
17.30 Supernabo 18.00 Vores planet 19.00 TV 
Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 
Kriminalkommissær Clare Blake: Virus 21.10 
Truslen fra dybet 21.50 OBS 21.55 Seinfeld 22.20 
Smagsdommerne 

Ný þáttaröð af þessari mögnuðu 
sjónvarpsþáttaröð. Strandaglóparnir 
hafa sterklega á tilfinningunni að stutt 
sé í að þeim verði bjargað. Fólkið veit 
hins vegar ekki hvort það á að trúa 
síðustu skilaboðum Charlies; að þeir 
sem segist vera komnir til að bjarga 
þeim séu aðrir en þeir virðast vera.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Lost
Sjónvarpið kl. 21.15

���������	��
���������������	���
���������������
���
�
�
����������	������������
�����������
�����������
����
���
���
�	���� �
�����
�!�	���	�"�����
����"������"���������
����
�����������
�
���������	���	��

#�$
����%�	���$��&���	���'(����
�	�
����"��)��
�*++,
#�$
����-���	����(����	��.�����'(�����"��)��
�*++/
0(�&������12����3�
��������
�#�$
����%�	���$� ����������	
�����	��������

0�	�����	�
�(�
�	��
�"�����4��5
�6���,��4��7+8�&������!�
(!���//+�9+++��4��:�;�//+�9+7+��4��<<<�0(�����4��0(=0(���

�������	��
���
���


%
2
.
(
�
>
&
 
�'
(
�?

�0
(
�
�
0
2
1
+
8

��������	������	���
���

#�����������	�"����
�@6����	��������������	���
��������	��
������
��	���	

������	���������"
����
����"������ �
������������
���
���������������

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

��A���������
���!��!��		�

0�	�����	�
�(�
�	��
�"���"���
��
������ 
��	������� ������@�A	�������@
A�	

������B��"���6	���
���
�
�!���	���	���
�����:�
�
������"���
���
���!��
����"�����
��

!�"���6	���
��
���
����������		�����	�����#�$
����%�	���$��12������
�����


@������	��
�"����	��1�����	�

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

��C�����
����
���������!�������������
��

��2�����
�����������	����
�!���A���
������B�


��#�
����������
���	������	�


��'		�������
��	�	��
����	

��-��	��	������	��
�		��%�	���$��12����2D

�����������������������������

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

E:0F.G�5HG0212 >&:'
I&C2J2&�.&>'1'1.2&02F(1'&



30  14. apríl 2008  MÁNUDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. þvogl 6. í röð 8. leyfi 9. hljóma 11. 
hvort 12. gljáun 14. gáleysi 16. sjó 
17. einkar 18. hætta 20. samtök 21. 
uppspretta.

LÓÐRÉTT
1. hrjúf 3. frá 4. rugla 5. tilvist 7. 
lítilræði 10. temja 13. líða vel 15. 
kaupbætir 16. sunna 19. ónefndur.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. babl, 6. rs, 8. frí, 9. óma, 
11. ef, 12. fágun, 14. vangá, 16. sæ, 
17. all, 18. ógn, 20. aa, 21. lind. 

LÓÐRÉTT: 1. gróf, 3. af, 4. brengla, 5. 
líf, 7. smávægi, 10. aga, 13. una, 15. 
álag, 16. sól, 19. nn. 

LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Það eru þrjú lög sem ég heyri 
mest þegar ég er í vinnunni. 
Ave Maria auðvitað og svo Allt 
eins og blómstrið eina. Svo 
virðist Sultans of Swing með 
Dire Straits alltaf vera spilað 
á Bylgjunni þegar við erum á 
útfararbílnum.“

Frímann Andrésson útfararstjóri.

„Þau bara bentu á mig og sögðu: „Yes, it is she“,“ segir 
pylsusalinn María Einarsdóttir á Bæjarins beztu. 
María – sem aldrei er kölluð annað en Maja – var á 
dögunum í sakleysi sínu að afgreiða þegar hún varð 
vör við að nokkrir erlendir ferðamenn voru að benda á 
hana. Við nánari eftirgrennslan kom á daginn að þessir 
sömu ferðamenn höfðu séð Maju á sjónvarpsstöðinni 
Travel Channel en fjallað var um Bæjarins beztu á 
þeirri stöð í nóvember á síðasta ári. „Já, það kom í ljós 
að þetta voru ferðamenn frá Belgíu sem höfðu séð 
umfjöllun um staðinn og komu spes til landsins til að 
fá sér pylsu,“ segir Maja, sem lenti í tveimur álíka 
uppákomum með stuttu millibili. 

Undanfarin misseri hefur það orðið æ algengara að 
pylsuvagninn Bæjarins beztu birtist í erlendum 
fjölmiðlum. Fyrir tveimur árum var hann til að mynda 
valinn næstbesti matsöluturn í Evrópu af breska 
blaðinu The Guardian. Þá hafa nokkrir erlendir 
sjónvarpsþættir fjallað um þennan litla fjölsótta pylsu-
vagn. Þessi mikla jákvæða umfjöllun sem staðurinn 
hefur fengið ytra virðist heldur en ekki skila sér í 
auknum komum erlendra ferðamanna – og stórstjarna. 
Skemmst er að minnast þess þegar Bill Clinton skellti 
sér á eina með sinnepi, einnig voru meðlimir Metallica 
fastagestir hjá Maju. Fyrir nokkru var svo sem Maja 
væri mætt inn í heimsfrægan glæpaþátt. „Já, ég hafði 
verið að horfa á CSI daginn áður og svo kemur allt í 
einu einn leikarinn úr þáttunum og fær sér pylsu hjá 
mér. Hann heitir Eric eitthvað, þessi ungi sem er alltaf 
á rannsóknarstofunni,“ segir Maja og á þar við 
leikarann Eric Szmanda sem fer með hlutverk Greg 
Sanders í sakamálaþáttunum CSI sem sýndir eru á 
Skjá einum. 

Maja hefur unnið á Bæjarins beztu í 33 ár. „Það er 
samt algengur misskilningur að ég eigi Bæjarins 
beztu. Ég á ekkert í þessu, ég bara vinn hérna,“ segir 

Maja. En ætli Maju hafi grunað þegar hún hóf störf á 
Bæjarins beztu fyrir 33 árum að hún ætti eftir að 
verða heimsfrægur pylsusali? „Nei, manni datt það nú 
lítið í hug,“ segir Maja hlæjandi. Hún segist þó ekki 
fara hjá sér þegar fólk utan úr heimi 
þekki hana úr sjónvarpi. „Nei, 
blessaður vertu, maður er orðinn 
vanur þessu,“ segir hún og brosir.  

Maja segist alltaf kunna jafn vel 
við starf pylsusalans. „Ég er fyrst og 
fremst með frábæra vinnuveitendur. 
Maður hittir líka svo mikið af 
fólki og margir fastakúnnar 
koma daglega,“ segir Maja og 
bendir á að allir fái sömu 
afgreiðslu, hvort sem það er 
Bill Clinton, Valli úr vestur-
bænum eða Fríða úr Fellunum. 
„Eini munurinn er sá að ég 
þekki Clinton og þá með nafni.“

 soli@frettabladid.is

MAJA Á BÆJARINS BEZTU: FÉKK HEIMSÓKN FRÁ BELGÍU

Maja á Bæjarins beztu 
orðin fræg um allan heim

ERIC SZMANDA Mætti á Bæjarins 
beztu þegar Maja var nýbúin að 
horfa á hann í CSI.

„Það hefur aldrei staðið til að 
bandið hans Bubba yrði eitthvert 
sveitaballaband, það er mikill 
misskilningur. Við skoðum þessi 
mál þegar sigurvegarinn hefur 
verið krýndur,“ segir Páll Eyj-
ólfsson. Að undanförnu hafa átt 
sér stað miklar vangaveltur um 
hver framtíð Bandsins hans 
Bubba og ekki síst sigurvegara 
þáttanna sé. Í auglýsingunni 
kemur fram að sigurvegarinn 
hljóti þrjár milljónir í reiðufé, 
plötu- og umboðssamning. Og 
ekki síst; stöðu í Bandinu hans 
Bubba. Páll segir þetta allt vera í 
skoðun og ráðist að sjálfsögðu af 
því hver standi uppi sem sigur-
vegari. „Að sjálfsögðu mun band-
ið koma fram með sigurvegaran-
um í einhver skipti en hvort það 
verði eitt, tvö eða fleiri á eftir að 

ræða um enda sigurvegarinn 
ekki kominn í ljós,“ bætir Páll 
við.

Hann bendir jafnframt á að 
meðlimirnir í Bandinu hans 
Bubba séu eflaust í samtals tíu 
hljómsveitum og því sé það mikil 
skipulagningarvinna að koma 
þeim saman fyrir eitt kvöld. „Við 
ætlum okkur hins vegar að fara í 
mikla landvinnninga með sigur-
vegaranum,“ bætir Páll við. 
Úrslitin verða kunngjörð á föstu-
daginn í næstu viku og þá kemur 
í ljós hver það er sem heillaði 
land og þjóð hvað mest. - fgg

Bandið hans Bubba ekki á sveitaböll

ÓRÁÐIN FRAMTÍÐ Sigurvegarinn í 
Bandinu hans Bubba fær þrjár milljónir 

og plötu- og umboðssamning. Hvort 
bandið fylgir með kemur síðan í ljós.

„Þetta yrði algjör toppur, 28 búr í 
hæsta gæðaflokki,“ segir Sigríð-
ur Heiðberg, formaður Kattholts, 
en á vefsíðu dýrahótelsins er nú 
hafin söfnun fyrir nýjum og 
glæsilegum búrum fyrir íbúa 
þess. Að sögn Sigríðar er um 
kostnaðarsama breytingu að ræða 
sem kæmi þó öllum kattavinum 
til góða. „Við verðum að fylgjast 
vel með og vera í fararbroddi 
fyrir dýrin okkar,“ segir Sigríður. 
„Við verðum hreinlega að gera 
þetta,“ bætir hún við.

Að sögn Sigríðar yrði þetta 
algjör bylting fyrir þau í Katt-
holti. Dýrin fengju mun betri 
aðstöðu inni í búrunum en áður 
þekkist, meðal annars sérdall 
fyrir mat og séraðstöðu til að sofa 

í. „Ég vona svo sannarlega að 
þetta verði að raunveruleika,“ 
segir Sigríður en kostnaðurinn 
við þetta er talinn vera 2,6 millj-
ónir.

Formaðurinn segir að katta- og 
dýravinir hafi tekið vel í þessa 
söfnun. Þeim sem vilja leggja 
málefninu lið er bent á heimasíðu 
Kattholts en annars er reiknings-
númerið 0113-26-314425 og kenni-
talan 550378-0199. - fgg

Safnað fyrir svítum í Kattholt

MAJA Er líklegast 
frægasti pylsusali 

í heimi.

BETRI AÐSTAÐA Sigríður hyggst 
panta búrin 28 og hefur hafið 
söfnun á heimasíðu Kattholts, 

kattholt.is.

Árshátíð Glitnis var haldin með 
pomp og prakt í Laugardalshöllinni á 
laugardagskvöldið. Kreppunni marg-
frægu var haldið fyrir utan veggi 
hallarinnar því innan 
þeirra skemmtu 
starfsmennirnir sér 
konunglega. Sirkus-
hópur hélt fólki við 
efnið á meðan 
það gæddi 
sér á dýrindis 
veitingum 
en það var 
sjálfur sjónvarpsmaðurinn úr Sigtinu, 
Frímann Gunnarsson, sem sá um 
að stjórna herlegheitunum þar sem 
hann þeystist um salinn á rafknúnu 
tvíhjóli.

Senuþjófur kvöldsins var hins vegar 
hljómsveitin The Supreme þar sem 
allir sveitarmeðlimir voru starfsmenn 
Glitnis. Þakið ætlaði hreinlega að 
rifna þegar sveitin hafði lokið sér af 

en fyrir henni fór knatt-
spyrnuhetjan og marka-
hrókurinn Guðmundur 
Torfason. Guðmundur er 

ansi liðtækur gítar-
leikari og engu 
síðri söngvari og 
höfðu menn á 
orði að þarna 
væri kominn 

„öruggari“ starfsvettvangur fyrir Guð-
mund í ljósi efnahagsumræðunnar. 
Meðal annarra sveitarmeðlima var 
Almar Guðmundsson en hann er 
einmitt bróðir gamla rokkhundsins 
Sigmars Guðmundssonar.

Hafi menn haldið að Bubbi væri 
búinn að selja sálu sína til stór-
fyrirtækja þá hefur hljómsveitin 
Merzedes Club sýnt það og sannað 
að það er hægt að ganga enn lengra 
í markaðsvæðingu sinni. Síminn 
ætlar sér augljóslega að nýta hvert 
kílógramm af sveitarmeðlimum og á 
heimasíðu fyrirtækisins er hægt að 
tromma með laginu Meira frelsi. Ef 
þátttakendur hitta á rétta trommu 
byrja þeir Partý-Hanz, Gillz og 
Gaz-Man að hnykla 
vöðvana, netverj-
um til mismikillar 
skemmtunar. -fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1 Notkun hennar getur varð-
að við  lög og skemmt bílvélar.

 2 Maine Coon.

3   Ögmundur Jónasson, 
þingmaður Vinstri grænna.

MEÐ CLINTON Maja og 
Clinton náðu vel saman.
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HJÓLASUMARIÐ
ER KOMIÐ HJÁ OKKUR

Hafðu samband við sölumann og fáðu 

sendan nýjan mótorhjólabækling eða

náðu í hann á netinu á www.honda.is
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Allt frá árinu 1947 þegar Honda kom með sitt fyrsta mótorhjól á markað hefur keppnisandi 
og draumar án takmarka einkennt fyrirtækið. Þessi hugsjón hefur gert Honda að einu virtasta 
fyrirtæki í mótorheiminum í dag. 

Honda CB 600F Hornet hjólið á í raun aðeins 
nafnið sameiginlegt með fyrirrennurum
sínum en hugmyndafræðin hefur þó hald-
ist óbreytt frá því það kom á markað árið 
1998. „Streetfi ghter“ hugmyndafræðin skín 
í gegnum hönnunina með tvöföldum aðal-
ljósum, sportlegu mælaborði með stórum 

snúningsmæli sem er staðsettur í miðju og 
stafrænum hraðamæli og síðast en ekki síst 
kröftugu útblásturskerfi . Hornet sker sig úr í 
fl okknum þar sem ekkert annað hjól er með 
sömu eiginleika og það. Þetta hjól er jafn 
hentugt í borginni sem og á sveitavegum. 

CB 600F Hornet

UMBOÐSAÐILAR:



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 14. apríl, 
105. dagur ársins.

5.58 13.28 20.59
5.36 13.13 20.51

Leyfið bönkunum að koma til 
mín og bannið þeim það ekki! 

Að vandlega athuguðu máli og haf-
andi ráðgast við fjölskyldu mína 
hef ég ákveðið að bjóðast til að 
losa þjóðina á einu bretti við 
vandamálið sem hangir yfir okkur 
öllum. Bankavandamálið. Vaxta-
vandamálið. Seðlabankavanda-
málið. Allir bankar sem erfiði og 
þunga eru hlaðnir geta komið til 
mín og ég mun kaupa þá og stað-
greiða og eigendur þeirra geta 
gengið til móts við nýja tíma glað-
ir og áhyggjulausir. Staðgreiðslu-
verð fyrir stykkið getur numið allt 
að einni evru, sem er stabíll og 
góður gjaldmiðll og ekki síðri en 
íslenska krónan.

ÉG LÝSI MIG hér með reiðubúinn 
að kaupa alla íslensku bankana, 
jafnvel Seðlabankann líka þrátt 
fyrir að ástandið á þeim bæ sé eins 
og allir vita. Fyrir hvern banka er 
ég reiðubúinn að greiða út í hönd 
allt að eina evru. Í kaupunum 
fylgja allar skuldir bankanna sem 
löglega er til stofnað og allar eign-
ir þeirra, þar með talin leynihólf, 
leynireikningar hérlendis og 
erlendis, listaverkasöfn, hluta-
bréfasöfn og annað fé fast og 
laust.

ÞAR SEM ég hef ekki áhuga á að 
sóa nema sem allra minnstum 
hluta af lífi mínu sem kapítalisti 
er fyrirætlun mín sú að gefa 
íslensku þjóðinni aftur það sem 
var með rangindum, svindli, ref-
skap og pólitískri spillingu frá 
henni tekið. Af fyrri reynslu 
treysti ég ekki stjórnmálamönn-
um til að sjá um að einkavæða 
bankana að nýju og því ætla ég 
sjálfur að sjá um einkavæðinguna. 
Það ætla ég að gera með því að 
senda hverju mannsbarni sem á 
lögheimili sitt á Íslandi eitt hluta-
bréf í hverjum banka og verða 
hlutirnir jafnmargir og íbúatala 
landsins gefur tilefni til.

ÞETTA TILBOÐ stendur til mið-
nættis í nótt. Þeir bankar sem ekki 
taka þessu tilboði skulu ekki voga 
sér að fara fram á að skattpening-
ar mínir verði nýttir til að bjarga 
þeim úr þeim ógöngum sem 
„alþjóðlegur skortur á lánsfjár-
magni“ hefur leitt þá í – ekki 
„græðgi og skeytingarleysi um 
almannaheill“ eins og margir 
halda. Seðlabankanum ætla ég að 
pakka saman í vasatölvu sem pípir 
þegar breyta þarf vöxtunum. 
Svörtuloftum verður breytt í rann-
sóknarstofnun fyrir stórmennsku-
brjálæði.

Leyfið 
bönkunum að 
koma til mín


