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Í látlausum fataskáp í Skuggahum i

Regnbogi í fataskápnum

Hér stendur Anna Þorbjörg Jónasdóttir stolt við fataskápinn, sem vekur óneitanlega athygli og aðdáun þeirra sem á líta. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HANDVERKIÐ SÝNTLerkið í Hallormsstað-arskógi má nota í ýmsa fagra muni eins og nemendur í hússtjórnar-skólanum þar vita.
HEIMILI 2

PERSÓNULEGIR MUNIRErna Arnardóttir þrykkir skemmtilega frasa á ung-barnasamfellur og býr til púsluspil og músamottur úr persónulegum myndum.HEIMILI 3

myndavÉlar, mikiÐ Úrval

kynntu ÞÉr verÐin Á

fotoval.is

VEÐRIÐ Í DAG

GARÐARSHÓLMI 
EFTIR TVO DAGA

NÝJASTA BÓK 
HUGLEIKS

100 FYRSTU
EINTÖK FRÍ

Baldursnesi  6 
Akureyri

Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

Tilboð af 

völdum vörum í 

verslunum okkar.

Meðan birgðir endast.

Núna þarftu aðeins 
að sofa í 4 nætur 
þar til við opnum 

á Akureyri

ANNA ÞORBJÖRG JÓNASDÓTTIR

Litaraðar fötunum í 
fataskápnum sínum
heimili sumar

          Í MIÐJU BLAÐSINS

HÍBÝLI

Sumargardínurnar 
settar upp í eldhúsinu 
Sérblað um híbýli og eldhús

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

DNA í ævintýralega ferð 
til Póllands
Suzuki-skólinn sendi kammersveit 
í alþjóðlega keppni í fyrsta sinn.
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Listhúsinu LaugardalReykjavík
Sími: 581 2233
Dalsbraut 1
Akureyri
Sími 461 1150

Eftir að ég fékk mér IQ-CARE hef ég ekki fundið til í bakinu!
Sölvi Fannar ViðarssonFramkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar

Ég mæli hiklaust með

6 mán.
vaxtalausar raðgr.

HITI 23 STIG   Í dag verða suðlægar 
áttir, 3-10 m/s, stífastur vestan til. 
Bjartviðri á austurhelmingi landsins 
fram eftir degi en skýjað vestan til 
og sums staðar lítilsháttar væta. Hiti 
12-23 stig, hlýjast til landsins eystra.

VEÐUR 4
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SKOÐANAKÖNNUN Meirihluti Reyk-
víkinga, eða 58,5 prósent, vill að 
Reykjavíkurflugvöllur verði áfram 
í Vatnsmýrinni, samkvæmt nýrri 
skoðanakönnun. 41,5 prósent vilja 
að hann verði fluttur eitthvert 
annað. Mun meiri stuðningur er 
meðal kvenna en karla við að flug-
völlurinn verði þar sem hann er. 
64,1 prósent kvenna vill að flugvöll-
urinn verði þar sem hann er, en 52,9 
prósent karla. 

Ef litið er á svörin eftir stuðningi 
við stjórnmálaflokka er helsta 
stuðningsfólk þess að flugvöllurinn 
verði áfram í Vatnsmýrinni kjós-

endur Frjálslyndra og Framsóknar-
flokks. 71,4 prósent kjósenda 
Frjálslynda flokksins vilja ekki 
færa flugvöllinn og 69,2 prósent 
kjósenda Framsóknarflokksins. 
65,6 prósent þeirra sem ekki gefa 
upp stuðning við flokk vilja einnig 
að flugvöllurinn flytjist ekki og 
59,4 prósent kjósenda Sjálfstæðis-
flokksins. 

50,7 prósent kjósenda Samfylk-
ingar og 55,8 prósent kjósenda 
Vinstri grænna vilja hins vegar að 
flugvellinum verði fundinn annar 
staður. 

Af þeim sem sögðust vilja að 

flugvöllurinn yrði færður sögðust 
51,8 prósent vilja að flugvöllurinn 
flyttist á Keflavíkurflugvöll. 34,7 
prósent nefndu ekki neinn ákveð-
inn stað og 13,8 prósent vildu að 
flugvöllurinn yrði á Hólmsheiði. 2,8 
prósent vildu að flugvöllurinn yrði 
fluttur á aðra staði.  

Hringt var í 600 Reykvíkinga 
laugardaginn 24. maí. Spurt var; Á 
að flytja Reykjavíkurflugvöll úr 
Vatnsmýrinni? 87,5 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar. Þeir 
sem svöruðu já við spurningunni 
voru svo spurðir; Hvert viltu að 
flugvöllurinn verði fluttur? - ss 

Flugið verði í Vatnsmýrinni 
58,5 prósent vilja að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram í Vatnsmýrinni, samkvæmt nýrri skoðanakönnun 
Fréttablaðsins. 41,5 prósent vilja hann burt. Af þeim vilja flestir að hann flytjist á Keflavíkurflugvöll.

Já

Nei

41,5%
58,5%

Skv. könnun Fréttablaðsins 24. maí

Á að flytja Reykjavíkur-
flugvöll úr Vatnsmýrinni?

Fyrsta íslenska 
myndbandið

Leoncie sendir frá 
sér myndband við 
lagið Enginn þrí-
kantur hér í dag.

FÓLK 30

Leitar í Íslend-
ingasögurnar
Þorvaldur Davíð 
hyggst vinna 
leikgerð upp úr 
Íslendingasögum í 
sumar.

FÓLK 30

FÓLK „Ég bý og vinn í Englandi, en 
ferðast mikið til annarra landa til 
að sinna áhugamálum mínum,“ 
segir Mick Munday, 53 ára gamall 
sendibílstjóri frá Winchester í 
Suður-Englandi. Mick kom til lands-
ins á laugardagskvöld í þeim til-
gangi að vera viðstaddur tónleika 
Bobs Dylan í Laugardalshöll í 
kvöld. Verður það í 201. skiptið sem 
hann ber Dylan augum á tónleik-
um.

Ísland er 27. landið sem Mick 
ferðast til í þessum tilgangi. „Ég 

hef elt Bob Dylan 
nánast út um allan 
heim, meðal ann-
ars til Japans, 
Ástralíu og vítt og 
breitt um Evrópu.“ 
Spurður um ástæð-
ur fyrir þeim mikla 
fjölda tónleika sem 
hann hefur sótt 
segir hann Dylan 

vera sígildan listamann sem muni 
lifa góðu lífi eftir hundrað ár. „Það 
er eina vitið að sjá hann eins oft og 

hægt er meðan hann er enn á lífi. 
Fyrstu Dylan-tónleikarnir sem ég 
sá voru í London fyrir þrjátíu árum 
og ég hef ekki enn fengið nóg.“ 

Mick hefur einu sinni komist í 
návígi við goðið sitt. Það var í Syr-
acuse í New York fyrir sjö árum. 

„Dylan var mjög indæll og spjall-
aði við okkur í dágóða stund. Hann 
er reyndar mun minni en mann 
órar fyrir, og ég ætlaði varla að 
trúa því hversu smávaxin hetjan 
mín er,“ segir Mick og hlær dátt. 
 - kg

Ísland er 27. landið sem Mick Munday heimsækir til að sjá Bob Dylan-tónleika:

Hefur séð Dylan 200 sinnum

MICK MUNDAY

KANADA, AP Michel Fournier, 64 
ára gamall franskur fallhlífar-
stökkvari, bjó sig í gær undir 
nýjustu mettilraun sína. Fyrir 
birtingu í dag mun hann svífa 
með helíumloftbelg frá bænum 
North Battleford í Kanada. 

Þegar belgurinn hefur borið 
hann upp að mörkum lofthjúps-
ins í um 40 kílómetra hæð mun 
hann síðan láta sig falla og 
„kafa“ í gegnum lofthjúpinn, 
hugsanlega á allt að hljóðhraða.  
Með uppátækinu vonast 
Fournier til að geta hjálpað 
framrás vísindanna og að slá 
um leið alls fjögur met í frjálsu 
falli.  - aa

Mettilraun í Kanada: 

Fallhlífarstökk 
úr 40 km hæð

OFURHUGI Michel Fournier sýnir 
fréttamönnum „geimfar“ sitt. 
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ÁFRAM VALUR! Stuðningsmenn Vals höfðu ærna ástæðu til að fagna í gærkvöldi þegar þeir unnu sigur á Fjölnismönnum, 2-1, í 
fyrsta leik liðsins á nýjum velli að Hlíðarenda. Valsmenn lentu manni undir en skoruðu sigurmarkið undir lok leiks.  Sjá síðu 24
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FH lagði KR
KR sótti ekki gull í 
greipar FH-liðsins 
frekar en fyrri 

daginn í gær.
ÍÞRÓTTIR 26
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ÚTI SEM INNI

FÓLK Dagur barnsins var haldinn í fyrsta skipti á 
Íslandi í gær undir yfirskriftinni Gleði og sam-
vera. Skemmtidagskrá var í Ráðhúsi Reykjavíkur í 
tilefni dagsins en hann er haldinn að ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar að tillögu Jóhönnu Sigurðardótt-
ur, félags- og tryggingamálaráðherra. 

Í Ráðhúsinu voru verðlaun veitt fyrir vinnings-
tillögur að stefi og merki dagsins en ráðherra vildi 
að börn og ungmenni gætu merkt sér daginn. Hátt 
á annað hundrað tillögur að merki barst og um 
tugur tillagna að stefi. Bryndís Jóna Hilmarsdóttir, 
nemandi í þriðja bekk í Grundarskóla, átti vinn-
ingstillöguna að merki dagsins en hún teiknaði 
líflega mynd af krökkum og sól. Kristín Hrönn 
Jónsdóttir, nemandi við Menntaskólann við Sund, 
samdi vinningsstefið, sem hún sagði sumarlegt og 
höfða til allra aldurshópa. 

Dorrit Moussaieff forsetafrú var viðstödd 
athöfnina í Ráðhúsinu en hún var verndari dagsins. 

Víða um land var dagurinn haldinn hátíðlegur og 
fólki boðið frítt í sund og á söfn. Sameinuðu 
þjóðirnar hafa tileinkað börnum 20. nóvember á 
hverju ári allt frá árinu 1945. Íslenska ríkisstjórn-

in valdi deginum tíma að vori með hækkandi sól. 
Dagur barnsins fellur á 24. maí að ári.  - rat

Dagur barnsins haldinn í fyrsta skipti á Íslandi:

Gleði og samvera í Ráðhúsinu

GLEÐI OG SAMVERA Jóhanna Sigurðardóttir, félags- og trygg-
ingamálaráðherra, fylgist með skemmtiatriðum í Ráðhúsinu 
ásamt Dorrit Moussaieff forsetafrú, verndara dagsins, og Urði 
Matthíasdóttur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sigurjón, spilarðu bob?

„Nú komstu mér í bobba.“

Sigurjón Þór Friðþjófsson sem fer á sína 
39. Bob Dylan-tónleika í Laugardalshöll í 
kvöld segist ekki hafa leikið tónlist með 
átrúnaðargoðinu undanfarið til að vera 
ferskur þegar stóra stundin rennur upp.

KÍNA, AP Einn harðasti eftirskjálft-
inn sem riðið hefur yfir hamfara-
svæðið í Mið-Kína þar sem áætlað 
er að yfir 80.000 manns hafi farist 
skaut eftirlifendum skelk í bringu 
í gær. Einn maður lét lífið og 
hundruð slösuðust af völdum 
skjálftans í gær. 

Skjálftinn mældist 5,8 að styrk-
leika og er sá öflugasti frá því 
hamfaraskjálftinn sjálfur reið 
yfir Setsúan-hérað hinn 12. maí. 
Alls 71.000 hús, sem staðið höfðu 
af sér stóra skjálftann, hrundu í 
gær. 

Kínversk stjórnvöld staðfestu 
annars í gær að opinber fjöldi lát-
inna af völdum hamfaraskjálftans 

væri kominn í 62.664. Wen Jiabao 
forsætisráðherra hefur sagt að 
búast megi við því að yfir 80.000 
hafi farist, enda er enn hátt í 
24.000 manna saknað. 

Milljónir eftirlifenda eru heim-
ilislausir og sumir þeirra eiga nú 
á hættu að verða fórnarlömb flóða 
þar sem jarðskriður hafa stíflað 
ár. Vatnið sem þannig hefur safn-
ast upp í lónum getur síðan brotið 
sér leið í gegnum skriðurnar og 
valdið skaðræðisflóðum neðan við 
þær. Fjöldi hermanna er nú að 
vinna að því að bægja þessari 
hættu frá, meðal annars með því 
að sprengja skriður sem hafa 
myndað slík stíflulón.   - aa

STÍFLULÓN Gríðarmikið vatn hefur safn-
ast í stíflulón innan við jarðskriður, hér í 
Beichuan-sýslu í Setsúan.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stíflulón af völdum jarðskriðna veldur nýrri ógn á jarðskjálftasvæðinu í Mið-Kína: 

Harður eftirskjálfti veldur tjóni

EFNAHAGSMÁL Ríkisstjórnin mun 
nú í byrjun vikunnar leggja fram 
frumvarp á Alþingi um heimild til 
að taka stórt erlent lán til að auka 
gjaldeyrisforða 
Seðlabankans. 
Þetta kom fram í 
máli Geirs H. 
Haarde forsæt-
isráðherra í 
Silfri Egils í gær. 
Geir segist hafa 
orð formanna 
stjórnarandstöð-
unnar fyrir því 
að þeir muni 
greiða fyrir því að frumvarpið 
verði samþykkt.

Lagaheimild þarf til að Seðla-
bankinn geti tekið erlent gjaldeyr-
islán. Geir sagði Seðlabankann 
hafa unnið að undirbúningi lántök-
unnar fyrir hönd ríkisins alllengi 
og að hann ætti jafnvel von á því 
að frumvarpið yrði lagt fram í dag 
eða í kvöld. - sh

Gjaldeyrisforðinn aukinn:

Frumvarp um 
lántökuheimild

GEIR H. HAARDE

NEYTENDAMÁL  „Við höfum trú á 
því að sátt náist um reglurnar. Ef 
allt annað þrýtur verður gripið til 
löggjafar,“ segir Gísli Tryggva-
son, talsmaður neytenda. Emb-
ætti Tryggva og umboðsmanns 
barna hafa í þrjú ár unnið að verk-
efninu neytendavernd barna, sem 
snýr að markaðssókn sem beinist 
að börnum og ungu fólki. Embætt-
in munu funda með hagsmunaað-
ilum á morgun, þar sem reynt 
verður að ná almennri sátt um 
þennan málaflokk. Í kjölfarið 
verða svo reglurnar kynntar 
almenningi.

„Við höfum fundað stíft með 
hagsmunaaðilum og fundið fyrir 
miklum vilja flestra til að koma 
þessum reglum í farveg. Í tilfelli 

sem þessu, þar sem leiðbeinandi 
reglur eiga að koma í stað löggjaf-
ar, er ekki ásættanlegt að fallast á 
lægsta samnefnara sem allir geta 
verið sammála um. Því þurfa allir 
aðilar að gefa eitthvað eftir til að 
ásættanleg niðurstaða náist,“ 
segir Gísli. Hann segir mörg for-
dæmi þess að leiðbeinandi reglum 
sé fylgt til hlítar, meðal annars 
nýlegar reglur um starfshætti 
fyrirtækja í Kauphöllinni og regl-
ur um neytendamál á hinum Norð-
urlöndunum.

Reglurnar munu meðal annars 
kveða á um fullkomið gagnsæi 
auglýsinga sem beint er að börn-
um og ungu fólki, og að spilakass-
ar verði ekki leyfðir í verslunum 
skólahverfa. Einnig verður í regl-

unum að finna ákvæði þess efnis 
að unglingum undir átján ára ætti 
ekki að standa til boða að fá debet-
kort sem ekki eru síhringikort. 
Margrét María Sigurðardóttir, 
umboðsmaður barna, segir marg-
ar reglnanna vera áréttingu á við-
teknum venjum, eða nokkurs 
konar staðfestingu á reglum sem 
hvergi eru skráðar. Þó sé líka að 
finna þar nýjungar. „Markaður-
inn finnur sífellt nýjar leiðir og 
við reynum að sjá fyrir vandamál 
sem upp geta komið. Við fengum 
markaðsaðila í lið með okkur til 
að minnka líkurnar á að reynt sé 
að fara í kringum reglurnar, eins 
og hefur gerst í bjórauglýsingum 
hérlendis,“ segir María.

 kjartan@frettabladid.is

Spilakössum verði út-
hýst úr skólahverfum
Leiðbeinandi tillögur um neytendavernd barna gera meðal annars ráð fyrir að 
spilakassar muni hverfa úr verslunum í skólahverfum. Einnig kveður á um að 
unglingar undir átján ára aldri fái aðeins debetkort sem eru síhringikort.

BURT MEÐ SPILAKASSANA Leiðbeinandi reglur um neytendavernd barna gera meðal annars ráð fyrir að spilakössum verði úthýst 
úr verslunum í skólahverfum. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

RÚSSLAND, AP Sigur Rússa í 
Eurovision um helgina bættist í 
safn nýlegra titla þeirra í hinum 
ýmsu keppnisíþróttum. 

Dmítrí Medvedev forseti 
hringdi í söngvarann Dima Bilan 
og óskaði honum til hamingju. 
Vladimír Pútín forsætisráðherra 
sendi honum símskeyti og sagði 
úrslitin „enn einn mikilvægan 
sigur fyrir allt Rússland“. 

„Rússar eru bestir, við vinnum 
alla – í körfubolta, fótbolta, 
íshokkí og Eurovision!“ sagði 
Evgení Plúsjenkó, Ólympíumeist-
ari í listdansi á skautum, sem 
dansaði með Bilan á sviðinu í 
Belgrad.  - aa

Eurovision-sigur Rússlands: 

Bætist við röð 
íþróttasigra

STOLT RÚSSA Dima Bilan á útopnu á 
sviðinu í Belgrad.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HVALVEIÐAR Carlos M. Gutierrez, 
viðskiptaráðherra Bandaríkjanna, 
hefur lýst miklum vonbrigðum 
með ákvörðun íslenskra stjórn-
valda að gefa á ný út hrefnuveiði-
kvóta „utan við eftirlit og stjórn 
Alþjóðahvalveiðiráðsins“. 

„Þetta eru vondar fréttir,“ segir 
í yfirlýsingu frá ráðherranum 
sem vitnað er í á fréttavefnum 7th 
Space. „Ég hvet íslensk stjórn-
völd til að endurskoða þessa 
ákvörðun og einblína á allsherjar-
stefnumið hvalveiðiráðsins frekar 
en skammtímahagsmuni hval-
veiðiiðnaðar landsins. Á tímum 
þegar við ættum að vera að 
vernda hvali er Ísland að stefna í 
ranga átt,“ segir ráðherrann enn 
fremur.  - aa

Viðbrögð við hrefnuveiðum: 

Bandaríkin lýsa 
vonbrigðum

MENNING Franska kvikmyndin 
Entre les murs, eða Skólabekkur-
inn, fékk Gullpálmann á kvik-
myndahátíðinni í Cannes í 
gærkvöldi. Stuttmynd Rúnars 
Rúnarssonar, Smáfuglar, var 
tilnefnd í hópi stuttmynda en laut 
í lægra haldi fyrir myndinni 
Megatron eftir Marian Crisan.

Bandaríski leikarinn Benicio 
Del Toro var valinn besti leikar-
inn, fyrir hlutverk sitt sem Che 
Guevara í kvikmynd Stevens 
Soderbergh. Hin brasilíska 
Sandra Corveloni var valin besta 
leikkonan, fyrir hlutverk sitt í 
myndinni Line of Passage. - kg

Cannes-kvikmyndahátíðin:

Rúnar fékk 
ekki Pálmann

KJARAMÁL Stefnt var að því í 
gærkvöld að BSRB og ríkið 
myndu undirrita nýjan kjara-
samning til loka mars 2009. 
Launataxtar hækka um 20.300 
krónur á mánuði.

„Þetta er sá skammtímasamn-
ingur sem við lögðum upp með að 
fá og er að því leyti ásættanlegt,“ 
segir Ögmundur Jónasson, 
formaður BSRB. „Hins vegar 
voru vaktar væntingar af hálfu 
ríkisstjórnarinnar um sérstakt 
framlag til umönnunarstofnana – 
og þar með umönnunarstétta – 
sem er vonbrigði að skyldi ekki 
nást. Það er áhersla sem BSRB 
hefur hamrað á undanfarið.“  - gar

BSRB semur til 11 mánaða:

Launin hækka 
um 20 þúsund

SPURNING DAGSINS
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VEÐURBLÍÐA  
Algjör bongóblíða 
er og verður á 
Norðaustur- og 
Austurlandi í dag 
og næstu daga 
með bjartviðri 
og hægum vindi. 
Reyndar er hætt 
við þoku með 
ströndum og 
þar verður mun 
svalara. Á miðviku-
dag eru horfur á 
að þessi hlýindi 
færist einnig yfi r 
á norðvestan og 
vestanvert landið.

7

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

STJÓRNSÝSLA „Það er ekki búið að 
slá Bitruvirkjun af heldur var 
samþykkt að hætta frekari undir-
búningi á meðan stjórn og eigend-
ur Orkuveitunnar skoða framhald-
ið,“ segir Hjörleifur Kvaran, 
forstjóri OR.

Skipulagsstofnun segir í áliti að 
Bitruvirkjun sé „ekki ásættanleg 
vegna verulegra neikvæðra og 
óafturkræfra áhrifa á landslag, 
útivist og ferðaþjónustu“. Hjör-
leifur segir álitið órökstutt og orka 
tvímælis.

„Allir lögbundnir aðilar sem 
eiga að fara yfir málið og hafa 
fræðilega þekkingu, eins og 
Umhverfisstofnun, gáfu tiltölu-
lega jákvæðar umsagnir þannig 
að þessi harða og neikvæða niður-
staða frá Skipulagsstofnun kom 
okkur verulega á óvart,“ segir 
Hjörleifur.

Þess má geta 
að Geir Haarde 
forsætisráð-
herra sagði í 
Ríkissjónvarp-
inu í gær að það 
hefði komið 
honum á óvart 
hversu fljót 
stjórn OR var 
að afskrifa Bitr-
uvirkjun eftir 

að álit Skipulagsstofnunar lá 
fyrir.

Þegar lögum um mat á umhverf-
isáhrifum var breytt árið 2005 var 
horfið frá því að Skipulagsstofnun 
felldi úrskurði en gæfi þess í stað 
út álit. „Það sé ekki hlutverk stofn-
unarinnar að ákveða hvort hafna 
eða leyfa skuli framkvæmd, held-

ur sé slík ákvörðun í höndum við-
komandi leyfisveitenda,“ sagði 
meðal annars í athugasemdum 
með frumvarpinu.

Lögmaður einn, sem um árabil 
starfaði á þessu sviði, segist í sam-
tali við Fréttablaðið telja að með 
því að segja Bitruvirkjun óásætt-
anlega hafi Skipulagsstofnun farið 
út fyrir sitt lögbundna hlutverk. 
Hjörleifur Kvaran segir slík sjón-
armið kunna að vera rétt. Sjálf-
sagt sé að fara yfir þau en hann 
vilji ekki tjá sig um það að svo 
stöddu.

Álit Skipulagsstofnunar bindur 
ekki bæjarstjórn Ölfuss, sem 
getur enn veitt framkvæmdaleyfi 
fyrir Bitruvirkjun sé um það sótt. 
„Það eru auðvitað leiðir til að 

halda áfram með málið ef menn 
vilja en það er einfaldlega pólitísk 
ákvörðun,“ segir Hjörleifur.

Ólafur Áki Ragnarsson, bæjar-
stjóri Ölfuss, bendir á að Ölfus 
hafi áður farið gegn áliti Skipu-
lagsstofnunar. Það hafi verið varð-
andi námuvinnslu í Ingólfsfjalli. 
Sú ákvörðun bæjarstjórnar hafi 
síðan verið staðfest af úrskurðar-
nefnd skipulags- og byggingar-
mála.

„Við hér í Ölfusinu erum mjög 
rík af náttúruauðlindum en höfum 
kannski ekki fengið að njóta þeirra 
eins og skyldi. Nú þurfum við í 
bæjarstjórninni að fara í gegnum 
það hvernig við getum nýtt þessar 
auðlindir okkur í hag,“ segir bæj-
arstjórinn. gar@frettabladid.is

Forstjórinn segir enn 
hægt að virkja í Bitru
Forstjóri Orkuveitunnar segir enn færar leiðir til að reisa Bitruvirkjun þrátt 
fyrir neikvætt álit Skipulagsstofnunar því það bindi ekki hendur sveitarstjórn-
arinnar sem veiti framkvæmdaleyfi. Álitið er jafnvel sagt andstætt lögunum.

LÍBANON, AP Michel Suleiman sór í 
gær embættiseið sem nýr forseti 
Líbanons, í beinu framhaldi af því 
að hann hlaut tilskilinn meirihluta 
í atkvæðagreiðslu á Líbanonþingi. 
Þar með var mikilvægum áfanga 
náð í að leysa þá pattstöðu sem 
lengi hafði ríkt á milli stríðandi 
fylkinga og koma á stöðugleika í 
stjórn landsins. 

Ríkisstjórnin, sem nýtur 
stuðnings Vesturlanda, og 
stjórnarandstaðan sem Hisbollah-
hreyfingin fer fyrir, náðu í síðustu 
viku samkomulagi um að mynda 
þjóðstjórn til að binda enda á hálfs 
annars árs pólitíska pattstöðu. 
Kjör Suleimans, sem er hershöfð-
ingi stjórnarhersins, var liður í 
málamiðlunarsamkomulaginu. - aa

Stjórnmál í Líbanon: 

Suleiman 
kjörinn forseti

SÓR EMBÆTTISEIÐ Michel Suleiman 
gengur hjá heiðursverði við þinghúsið í 
Beirút í gær. NORDICPHOTOS/AFP

REYKJAVÍKURBORG „Ég hef áhyggjur 
af því að stjórn Orkuveitunnar 
virðist vera andsnúin fyrirtæk-
inu,“ segir Óskar Bergsson, borg-
arfulltrúi Framsóknarflokksins.

Óskar, sem einn borgarfulltrúa 
segist ósammála því að hin pólit-
ískt skipaða stjórn Orkuveitunnar 
ákvað að láta hætta undirbúningi 
Bitruvirkjunar, vill að Hjörleifur 
Kvaran, forstjóri OR, komi ásamt 
ráðgjöfum sínum á fund borgar-
ráðs.

„Ég vil að stjórnendur Orkuveit-
unnar geri borgarráði grein fyrir 
því hvaða afleiðingar það hefur 
fyrir fyrirtækið að hætt sé við 
Bitruvirkjun. Eru fleiri samningar 

en vegna kísilhreinsiverksmiðj-
unnar í Þorlákshöfn í uppnámi? 
Hefur þetta áhrif á Hverahlíðar-
virkjun og á stækkun Hellisheið-
arvirkjunar?“ spyr Óskar og segir 
málið afar áríðandi.

„Ég hef alvarlegar áhyggjur af 
orðspori Orkuveitunnar þegar það 
er svona mikill hringlandaháttur í 
málunum þar. Tilgangur fyrirtæk-
isins er að nýta háhitann til kjarna-
starfsemi sinnar og til að fram-
leiða rafmagn. Þegar stjórn 
fyrirtækisins leggst eindregið 
gegn ríkum hagsmunum fyrirtæk-
isins sem er búið að leggja einn 
milljarð króna til að skoða þá held 
ég að sé eitthvað mikið að.“ - gar

Telur stjórn Orkuveitunnar andsnúna fyrirtækinu og vill forstjórann á fund:

Útskýri afleiðingar Bitruákvörðunar

ÓSKAR BERGSSON „Ég hef alvarlegar 
áhyggjur af orðspori Orkuveitunnar,“ 
segir borgarfulltrúi Framsóknarflokksins.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNMÁL Formenn allra flokka á 
Alþingi viðurkenna að mistök hafi 
verið gerð við setningu laga um 
eftirlaun æðstu ráðamanna 
þjóðarinnar í desember árið 2003. 
Þetta kom fram í Silfri Egils í 
gær.

Frumvarpið var lagt fram af 
fulltrúum allra flokka og formenn 
allra flokka komu að samningu 
þess. Þegar til kastanna kom kaus 
stjórnarandstaðan gegn því.

„Það voru gerð mistök og ég 
ber vissa ábyrgð á því,“ sagði 
Steingrímur J. Sigfússon, 
formaður Vinstri grænna. Geir H. 
Haarde tók undir það og sagði 
það eiga við um marga fleiri.  - sh

Flokksformenn sammála:

Eftirlaunalögin 
voru mistök

Uppreisnarleiðtogi látinn
Nafntogaður leiðtogi langlífustu upp-
reisnarhreyfingar Rómönsku Ameríku, 
FARC-foringinn Manuel Marulanda 
í Kólumbíu, dó úr hjartaáfalli í mars 
síðastliðnum. Frá þessu greindi hátt-
settur foringi FARC í gær. Marulanda 
er talinn hafa verið 78 ára að aldri. 
Aðalhugmyndafræðingur FARC, 
Alfonso Cano, er tekinn við leiðtoga-
hlutverkinu. 

KÓLUMBÍA

BELGÍA, AP Stór flutningaflugvél 
rann út af flugbraut í flugtaki á 
Zaventem-flugvelli við Brussel í 
gær og brotnaði í tvennt. Fjórir af 
fimm úr áhöfn Boeing 747-þotunn-
ar slösuðust í slysinu en einn 
komst ómeiddur frá því, að sögn 
yfirvalda. 

„Það kviknaði ekki í vélinni en 
hún brotnaði í tvennt,“ tjáði Franc-
is Vermeiren, bæjarstjóri Zavent-
em, útvarpsstöðinni VRT.  För vél-
arinnar var heitið til Bahrain en 
ekki var upplýst hvaða farm hún 
bar. Þar sem eldsneytistankar 
hennar voru fullir þakti slökkvilið 
vallarins vélina með kvoðu til að 
fyrirbyggja að það kviknaði í.  - aa

Flugslys í Belgíu: 

Flutningarisa-
þota rann út af

Í TVENNT Hér sést vel hvernig búkur þot-
unnar brotnaði við slysið.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KÍNA, AP Hlaupið með ólympíueld-
inn gegnum Tíbet hefur verið 
stytt niður í einn dag. Stjórnvöld í 
Kína skipuðu svo fyrir eftir að 
ferðalag kyndilsins var stöðvað í 
þrjá daga í síðustu viku í virðing-
arskyni við fórnarlömb jarð-
skjálftanna 12. maí í Setsúan-
héraði. 

Enn hefur ekki verið staðfest 
hvaða dag kyndillinn verður á 
ferðinni í Tíbet og hvort það 
verður í júní eða ágúst. Ferð 
ólympíueldsins um Kína undan-
farnar vikur hefur annars gengið 
áfallalaust fyrir sig. - rat

Ólympíukyndillinn:

Ferðast einn 
dag í Tíbet

HJÖRLEIFUR 
KVARAN

GUFUSTRÓKAR Á HELLISHEIÐI Daginn eftir að neikvætt álit Skipulagsstofnunar lá 
fyrir ákvað stjórn Orkuveitunnar að hætta undirbúningi Bitruvirkjunar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GENGIÐ 23.05.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Stúdentastjarnan og -rósin 2008
fallegar stúdentsgjafir sem fást hjá okkur

14 kt. gull
8.300 kr. Stjarnan

9.300 kr. Rósin
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FIMM STJÖRNU
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– Hildur Heimisdóttir,

Fréttablaðinu
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Servíettur NexxStyle 39x39cm 80stk, ýmsir litir

Satiné Clean, gólfsápa
Brial Clean, alhliða hreinsiefni
Kristalin Clean, baðherbergishreinsir
Into WC Clean

Lotus eldhúsrúllur Lotus WC pappír
Lotus Maraþon Plus Lotus WC Júmbó 
Lotur T-Þurrkur 
Lotus V-Þurrkur

Á tilboði í maí 2008

Umhverfisvottuð hreinsiefni 

og pappírsvörur

20% afsláttur

Umhverfisvottaðar vörur
- fyrir sumarbústaðinn, veiðihúsið og ...

FÓLK „Það væri tvísýnt með sum 
verkefnin mín ef tölvan hefði 
ekki skilað sér aftur,“ segir 
Óskar Jónasson kvikmynda-
gerðarmaður.

Óskar endurheimti á föstudag 
fartölvu sem rænt var af heimili 
hans og Evu Maríu Jónsdóttur að 
Bjarnarstíg tveimur dögum áður. 
Í tölvunni voru drög að handrit-
um og hugmyndum sem voru 
Óskari gríðarlega verðmæt.

Ókunnur maður hafði sam-
band við Óskar á föstudag og 
sagðist hafa keypt tölvuna af 
krökkum. „Hann sagði að vinur 
sinn hefði sagt við sig „þú verð-
ur að skila þessari tölvu, maður, 

annars verður bara lélegt sjón-
varpsefni næsta árið“,“ segir 
Óskar.

„Náunginn sagði mér sína sögu 
og var mjög sympatískur. Hann 
er ofvirkur og er á rítalíni. 
Sprautufíklarnir leita mikið til 
hans og reyna að skipta þýfi 
fyrir rítalín,“ segir Óskar.

Maðurinn hafði séð frétt um 
málið í Fréttablaðinu og ákveðið 
að hann vildi ekki eiga tölvuna. 
„Hann var til í að selja mér hana 
á sama verði og hann keypti 
hana, bara fimmtán þúsund kall,“ 
segir Óskar, himinlifandi yfir að 
hafa endurheimt atvinnutækið.

 - sgj

Óskar Jónasson hefur endurheimt fartölvu sem rænt var af heimili hans:

Tölvu skilað í þágu sjónvarpsefnis

Á INNBROTSSTAÐ Tölvu leikstjórans var 
skilað til hans svo að þjóðin yrði ekki af 
góðu sjónvarpsefni næstu árin.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN

ÚTBOÐ Boðin hefur verið út leiga á tveimur ljósleið-
urum sem liggja hringinn í kringum landið, og leiga 
á átta olíutönkum í Helguvík. Hvorutveggja er í 
eigu Atlantshafsbandalagsins (Nató) en í umsjón 
íslenskra stjórnvalda.

„Þetta snýst um að við getum tryggt betri 
rekstur; það kostar að reka og viðhalda þessu,“ 
segir Þórir Ibsen, skrifstofustjóri varnarmálaskrif-
stofu utanríkisráðuneytisins. Besta leiðin til að 
tryggja viðhald sé að halda tönkunum og ljósleiður-
unum í notkun.

Leigutakar þurfa að greiða fyrir rekstur og 
viðhald, og þurfa auk þess að greiða leigu. Þórir vill 
ekki segja hversu háar upphæðir ríkið muni geta 
innheimt í leigu, það fari eftir niðurstöðum útboð-
anna. 

Bandaríkin greiddu um 120 milljónir króna á ári 
vegna viðhalds á ljósleiðaranum einum og því ljóst 
að ríkið getur sparað verulegar upphæðir.

Ekki er skylda að bjóða út leigu á ljósleiðurunum 
né tönkunum, þar sem hvorutveggja teljast til 
varnarmannvirkja, segir Þórir. Engu að síður hafi 
verið ákveðið að fara útboðsleiðina, til að tryggja 
sanngirni og gott verð.

Nató lagði hólk með átta ljósleiðarastrengjum 
hringinn í kringum landið við upphaf tíunda 
áratugar síðustu aldar. Þeir tengja meðal annars 
fjórar ratsjárstöðvar, eina í hverjum landshluta.

Míla á fimm af strengjunum átta, en félagið er í 
eigu Skipta, móðurfélags Símans. Tveir af þremur 

ljósleiðurum í eigu Nató eru boðnir til leigu, en 
Þórir segir að einum verði haldið eftir fyrir 
öryggissamskipti. 

Útleiga á tveimur strengjum eykur mögulega 
gagnaflutningsgetu ljósleiðarakerfisins um fjörutíu 
prósent. Leiga á ljósleiðurunum verður til tíu ára, 
og eru sett skilyrði um að þeir fari til tveggja 
ótengdra aðila.

Nató leggur áherslu á að ljósleiðararnir og 
olíutankarnir verði áfram til taks og þeim verði 
viðhaldið. Sett eru skilyrði um forgangsaðgang 
Nató að bæði ljósleiðurum og tönkum, þurfi 
bandalagið á að halda.

Athygli vekur að tankarnir eru auglýstir fyrir 
hönd Varnarmálastofnunar, sem verður ekki 
stofnuð fyrr en á mánudag. Þórir segir þetta gert 
vegna hagræðis, enda verði á endanum samið við 
stofnunina, ekki ráðuneytið.

 brjann@frettabladid.is

Útboð á ljósleiðurum 
og olíutönkum Nató
Ríkiskaup hafa boðið út leigu á tveimur ljósleiðurum og átta olíutönkum sem eru 
í eigu Nató. Stefnan er að minnka rekstrar- og viðhaldskostnað með því að veita 
einkaaðilum aðgang. Eykur mögulega gagnaflutningsgetu um fjörutíu prósent.

GRAFNIR Í JÖRÐ Olíutankar Nató í Helguvík eru alls átta talsins 
og þjóna meðal annars flugumferð á Keflavíkurflugvelli. Sett 
eru skilyrði um aðgengi einkaaðila að geymsluplássi í tönkun-
um á sanngjörnu verði í útboðsskilmálum. MYND/VÍKURFRÉTTIR

Útleiga á ljósleiðurum og og olíutönkum Nató hefur 
verið kynnt ESA, eftirlitsstofnun EFTA. Mögulegt er að 
stofnunin geri athugasemdir við fyrirkomulag útleigunn-
ar, á grundvelli þess að um ríkisstyrki sé að ræða. 

Þórir Ibsen, skrifstofustjóri hjá utanríkisráðuneytinu, 
segir það skilning ráðuneytisins að ekki sé um ríkis-
styrki að ræða.

Ekki er óalgengt að mannvirki í eigu Nató annars 
staðar í Evrópu séu leigð út, og hefur bandalagið ekki 
gert athugasemdir við það fyrirkomulag. Alltaf er gerð 
krafa um forgang Nató að mannvirkjunum.

MÖGULEGAR ATHUGASEMDIR FRÁ ESA

BÚRMA, AP Ban Ki-moon, fram-
kvæmdastjóri Sameinuðu þjóð-
anna, sagði í gær að hann vonaðist 
til að „umskipti“ hefðu orðið hvað 
varðar aðgerðir til að koma neyð-
araðstoð til þeirra milljóna Búrma-
búa sem eiga um sárt að binda 
eftir hamfarirnar af völdum felli-
bylsins Nargis í byrjun mánaðar-
ins. 

Alþjóðlegri fjáröflunarráð-
stefnu lauk í gær með þeim 
árangri að stjórnvöld í tugum 
ríkja hafa skuldbundið sig til að 
leggja samtals sem nemur mörg-
um milljörðum króna í hjálparað-
gerðir. 

Fulltrúar 52 ríkja sóttu fjáröfl-
unarráðstefnuna sem haldin var í 
Rangún (Yangon), stærstu borg 
Búrma. Henni lauk á bjartsýnum 
nótum eftir að herforingjastjórn-
in sem er við völd í landinu hét því 
að fallið yrði frá hömlum á aðgengi 

erlendra hjálparstarfsmanna til 
hamfarasvæðanna. Sumir fulltrú-
arnir á ráðstefnunni vildu setja 
þann fyrirvara á framlög ríkja 
sinna að herforingjarnir sönnuðu 

í verki að þeir stæðu við fyrirheit 
um að opna aðgengið að fullu. 

Að ráðstefnunni lokinni sagðist 
Ban bjartsýnn á að þetta gengi 
eftir. - aa

Alþjóðleg fjáröflunarráðstefna í Rangún skilar milljörðum í neyðaraðstoðarsjóð: 

Ban segist bjartsýnn á opnun

BJARTSÝNN Ban Ki-moon, framkvæmdastjóri SÞ, á ráðstefnunni í Rangún í gær. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

NOREGUR, AP Verkfall um 3.500 
hjúkrunarfræðinga, kennara og 
leikskólakennara skall á í Noregi í 
morgun. Verkfallið hófst formlega 
á laugardaginn en áhrifa gætir 
fyrst í dag þegar skólavikan hefst. 

Þúsundir skólabarna um allan 
Noreg verða fyrir áhrifum 
verkfallsins. Deilt er um laun en 
Unio, Bandalag samtaka fagfólks, 
fer fram á sjö prósenta launa-
hækkun.  Starfsfólk í heilbrigðis-
geiranum mótmælir víðar á 
Norðurlöndunum um þessar 
mundir en í Svíþjóð og Danmörku 
hafa yfir 80.000 hjúkrunarfræð-
ingar, ljósmæður og leikskólakenn-
arar gengið út. - rat

Vinnudeilur í Noregi:

Opinberir starfs-
menn í verkfall

Tókst þú þátt í símakosningu 
Eurovision?
Já 31%
Nei 69%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er útskriftarveisla á dagskrá 
hjá þér þetta vorið?

Segðu skoðun þína á visir.is.
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Lyf gegn verðbólgu

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is

Langur skuldabréfasjóður

Stuttur skuldabréfasjóður

Við núverandi aðstæður er eðlilegt að fólk í fjárfestingar- og sparnaðarhugleiðingum 
skoði öruggustu kostina þegar kemur að ávöxtun og tryggi sig gegn verðbólgunni. 
Skuldabréfasjóðir SPRON Verðbréfa eru frábær dæmi um sterka fjárfestingarkosti á 
verðbólgutímum.
 
  

Stuttur skuldabréfasjóður
Stuttur skuldabréfasjóður er blandaður sjóður sem fjárfestir í skuldabréfum með 
stuttan líftíma. Sjóðurinn fjárfestir í skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs, traustra 
fyrirtækja, fjármálastofnana og sveitarfélaga. Sjóðurinn er að stærstum hluta verð-
tryggður.  Litlar sveiflur, traustur fjárfestingarkostur.
 

Langur skuldabréfasjóður
Langur skuldabréfasjóður er blandaður, verðtryggður sjóður sem fjárfestir í skulda-
bréfum með langan líftíma. Sjóðurinn fjárfestir í skuldabréfum fjármálafyrirtækja, 
traustra fyrirtækja og að lágmarki fjórðung í ríkistryggðum skuldabréfum. Meiri 
sveiflur, góður fjárfestingarkostur.

Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is 

Stuttur- og Langur skuldabréfasjóður eru verðbréfasjóðir skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðanna er Rekstrarfélag SPRON. Útboðslýsingar má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. 
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SIMPLY CLEVER

FJÖLSKYLDUBÍLLINN
SEM EYÐIR SVO
MIKLU MIKLU MINNA
Skoda Octavia 1,9 TDI® -  4,9 lítrar á hundraðið
Skoda Octavia er vandaður og ríkulega útbúinn verðlaunabíll í fullri stærð með pláss 
fyrir alla fjölskylduna og rúmgott farangursrými. Nýja TDI® dísilvélin skilar miklu 
og jöfnu afli og býr yfir frábærum aksturseiginleikum (einnig fáanlegur með bensínvél).  
Skoðaðu Skoda Octavia - bílinn sem eyðir svo miklu miklu minna.

Allir kaupendur Skoda Octavia fá frítt fyrir fjölskyldu sína í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn í eitt ár.

Verð frá kr. 2.490.000
Mánaðarleg afborgun: 29.900 kr.*

* Verð á Skoda Octavia 1,6
Miðað er við gengistryggðan bílasamning, útborgun 30% eða 747.000 kr. í 84 mánuði. 
Árleg hlutfallstala kostnaðar er 11,65%.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður -  Búðardalur 
Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn 
Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil 
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HÆTTU Í ALVÖRU
Skynsamleg leið til að hætta því þú hættir á eigin hraða.

NicoBloc hindrar allt að 99% af nikótíni og tjöru í filternum.

Þú venur þig af nikótíni áður en þú drepur í.

ættir áá eeigiginin hraðaða..

íni og tjjöröruu í filteerrnumm..

repur íí.

TILBOÐ MÁNAÐARINS
25% afsláttur 

Verð 2.990 kr. í Lyfju.

Verð áður 3.990 kr. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

VINNUMARKAÐUR Framtíð Fjöl-
smiðjunnar er í hættu vegna þess 
að fjárveitingu vantar frá fjár-
málaráðuneytinu. Fjölsmiðjan er 
búin að sprengja núverandi hús-
næði í Kópavogi utan af sér auk 
þess sem rífa á húsnæðið. Þá er 
ýmsu ábótavant, til dæmis eru 
brunavarnir ófullnægjandi og 
húsið lekur. Þorbjörn Jensson, for-
stöðumaður Fjölsmiðjunnar, segir 
að það kosti 30-40 milljónir að laga 
húsnæðið en eðlilega vilji enginn 
leggja í þann kostnað vegna þess 
að húsið eigi hvort sem er að rífa. 
Hann hafi fundið nýtt húsnæði en 
kaupin strandi á fjármálaráðu-
neytinu. 

„Sveitarfélögin hafa samþykkt 
að borga fjörutíu prósent í nýju 
húsnæði og mótuð hugmynd er 
komin inn á borð fjármálaráðherra, 
sem þarf að samþykkja fjárveit-
ingu fyrir sextíu prósentum, en 
það gengur mjög treglega. Staðan 
er sú að við þurfum að fara út úr 
þessu húsnæði mjög fljótlega. Ef 
ekkert gerist sé ég fram á að þessi 
áttatíu manna vinnustaður verði 
lagður niður,“ segir Þorbjörn.

Fjölsmiðjan hefur verið starf-
rækt í sjö ár og eru sjötíu ungling-
ar þar í fullri vinnu og tíu faglærð-
ir. „Við þessi faglærðu fáum vinnu 
en ég sé ekki fram á að þessi sjötíu 
ungmenni fái vinnu og ég skil ekki 
hver vill hafa það á samviskunni,“ 
segir hann. 

„Ég er búinn að lifa og hrærast 
með þessum ungmennum í sjö ár 
og hef séð að áttatíu prósent þeirra 
sem hafa komið til mín hafa fund-
ið sér framtíð, annaðhvort í skóla 
eða fengið sér vinnu sem annars 
hefði kannski ekki orðið. Ég er 

búinn að sjá að unga fólkið sem ég 
fæ inn hefur verið taparar í gegn-
um lífið en þau fara héðan sem 
algjörir sigurvegarar brosandi út 
að eyrum.“

Þorbjörn er þegar búinn að 
finna nýtt húsnæði en óttast að 
missa af því. „Ég er búinn að finna 
nýtt húsnæði og þegar búinn að 
missa af því en svo er annað hús-
næði í sigtinu og bara spurning 
hvenær ég missi af því líka. Ég 
óttast að vinna okkar í sjö ár sé að 
sigla í strand,“ segir hann. 

Páll Ólafsson, félagsráðgjafi í 
Garðabæ, segir að Fjölsmiðjan sé 
gríðarlega mikilvæg og hafi 
reynst mjög vel. „Þetta er eigin-
lega eina úrræðið fyrir börnin 
eftir tíunda bekk. Það má ekki ger-
ast að Fjölsmiðjan verði lögð 
niður. Þetta er eina úrræðið sem 
við höfum sem virkar fyrir þenn-
an hóp,“ segir hann.

Böðvar Jónsson, aðstoðarmaður 
fjármálaráðherra, segir að fjallað 
verði um málið við gerð fjárlaga. 
 ghs@frettabladid.is

ÓTTAST STRAND „Ég óttast að vinna 
okkar í sjö ár sé að sigla í strand,“ segir 
Þorbjörn Jensson, forstöðumaður Fjöl-
smiðjunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fjölsmiðjan 
er að verða 
húsnæðislaus
Framtíð Fjölsmiðjunnar er í hættu. Núverandi hús-
næði á að rífa og fjármálaráðuneytið þykir draga 
lappirnar með fjárveitingu til kaupa á nýju hús-
næði. „Má ekki gerast,“ segir félagsráðgjafi.

ÞURFUM AÐ FARA ÚT FLJÓTLEGA Fjölsmiðjan er áttatíu manna vinnustaður þar sem 
tíu faglærðir og sjötíu unglingar starfa. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MENNTUN „Þetta er hluti af því að 
þeir eru að efla kennslu í norræn-
um fræðum við þennan skóla,“ 
segir Úlfar Bragason á stofu Sig-
urðar Nordals, en til stendur að 
hefja íslenskukennslu við Beijing 
Foreign Studies University í Kína 
í haust. 

Munu tólf kínverskir nemendur 
leggja stund á íslensku sem aðal-
grein í fjögur ár en auk þess læra 
nemendurnir ensku, sögu og 
alþjóðatengsl.

Mikil samkeppni er um að kom-
ast inn í skólann, sem hefur á sér 
gott orðspor enda er talsverður 
hluti starfsmanna kínversku utan-
ríkisþjónustunnar menntaður við 

skólann. Sænska, finnska og 
norska eru kenndar í skólanum og 
eru áform um að hefja þar dönsku-
kennslu en alls eiga sextán Evr-
ópuríki sendikennara við skólann. 
Hefur menntamálaráðuneytið 
falið stofu Sigurðar Nordals að 
leita að íslenskukennara til að 
koma íslenskukennslu á við skól-
ann á haustmisseri 2008.

„Okkur vantar kennara í fjóra 
mánuði, til að koma þessu af stað,“ 
segir Úlfar. „Þeir eru búnir að velja 
stúdenta og vilja fá kennara,“ segir 
Úlfar en kínverskukunnáttu er 
ekki krafist þó að þekking á málinu 
og ekki síður málefnum Kína sé 
talinn kostur. - ovd

Áhugi á norrænum fræðum í háskóla í Peking:

Íslenska kennd í Kína



Í tilefni af hundrað ára afmæli Hafnarfjarðarkaupstaðar er þér og þínum 
boðið til veglegrar afmælishátíðar. Líkt og í ævintýrum, stendur veislan 

í marga daga og verður boðið upp á margvíslega skemmtan sem 
gleður augu, eyru og, ekki síst, bragðlauka.

Komdu og njóttu lífsins með okkur á hundrað ára afmælinu. 
Við hlökkum til að sjá þig!

Ítarlega dagskrá allra hátíðardaganna
má fi nna á www.hafnarfjordur.is

Heimboð í Hafnarfjörð
Afmælishátíð 29. maí - 1. júní

Hafnfi rðingar eru allir að dubba sig upp fyrir heimboð
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Jeffrey Smith
Framkvæmdastjóri Institute for Responsible Technology í Bandaríkjunum
flytur opinberan fyrirlestur um:

Heilsufarsáhætta og erf›abreytt matvæli
The Documented Health Risks of Genetically Modified Foods

Grand Hótel Reykjavík
firi›judaginn 27. maí 2008 kl. 16.30

Setningarávarp: Gunnlaugur K. Jónsson, forseti Náttúrulækningafélags Íslands
(NLFÍ) og 1. varaforseti European Spas Association (ESPA)

Fundarstjóri: Svanborg Sigmarsdóttir, bla›ama›ur

UM JEFFREY SMITH:
Jeffrey Smith er einn kunnasti fyrirlesari heims um erf›abreytt matvæli. Hann er höfundur
metsölubókarinnar Seeds of Deception, sem hefur haft grí›arleg áhrif á umræ›u um
notkun erf›atækni. Hann er tí›ur álitsgjafi stjórnvalda, almannasamtaka og fjölmi›la um
umhverfis- og heilsufarsáhrif erf›atækninnar. N‡jasta bók hans, Genetic Roulette, rekur
65 áhættuflætti fyrir heilsufar sem stafa af neyslu erf›abreyttra matvæla, og s‡nir fram á
a› núverandi öryggismat er ófullnægjandi vörn almennings gegn hugsanlegu tjóni.

www.erfdabreytt.net

Erf›abreyttar lífverur
Kynningarátak um

NÁTTÚRUFRÆÐI Stofnar villtra dýra 
af öllum stærðum og gerðum hafa 
skroppið saman um meira en 
fjórðung frá því árið 1970. Þetta 
eru niðurstöður rannsóknar sem 
gerð var á vegum Dýrafræðifé-
lags Lundúna, Zoological Society 
of London og greint er frá á 
fréttavef breska ríkisútvarpsins 
BBC. 

Stofnar landdýra skruppu 
saman um fjórðung, sjávardýra 
um 28 prósent og ferskvatnsdýra 
um 29 prósent, samkvæmt niður-
stöðum rannsóknarinnar. 

Mannskepnan útrýmir um einu 
prósenti af dýraríki jarðarinnar á 
hverju ári og einn mesti „útrým-

ingarkafli“ í sögu lífs á jörðinni 
stendur nú yfir, segir þar enn-
fremur. 

Aðalorsakavaldarnir eru sagðir 
vera mengun, landbúnaður og 
útþensla þéttbýlis, rányrkja fiski-
stofna og veiðar. 

Niðurstöðurnar voru birtar 
undir yfirskriftinni „The Living 
Planet Index“, en þær voru unnar 
í samstarfi við náttúruverndar-
samtökin WWF. Á listanum eru 
rakin örlög 1.400 tegunda fiskjar, 
láðs- og lagardýra, eðla, fugla og 
spendýra á grundvelli upplýsinga 
sem fást úr birtum vísindagrein-
um og gagnagrunnum á netinu. 

  - aa

Mannskepnan sögð ganga freklega á lífríkið: 

Dýralíf skroppið 
saman um fjórðung

DÝRASTOFNAR 
SKREPPA SAMAN

Gullkarta 
(Bufo 
periglenes), 
sást síðast 
árið 1989

Fækkun dýra (1970-2005)
Í ferskvatni Í sjó Á landi

29% 28%
25%

Mynd: Fish and Wildlife Service
Heimild: WWF/London Zoo

Fjöldi fugla, land-, sjó- og ferskvatns-
dýra hefur dregist saman um meira 
en fjórðung síðan árið 1970 að því 
að fullyrt er í nýrri skýrslu. „Living 
Planet”-vísitalan segir dýr vera að 
deyja út með hraða sem ekki hafi 
sést síðan á dögum risaeðlnanna. 

MENNTAMÁL Fulltrúum í háskóla-
ráði Háskóla Íslands verður ekki 
fækkað úr tíu í sjö eins og gert 
var ráð fyrir í fyrstu drögum að 
frumvarpi til laga um opinbera 
háskóla, samkvæmt breytingar-
tillögum meirihluta menntamála-
nefndar. Tillögurnar gera þvert á 
móti ráð fyrir að fjölgað verði 
um einn í ráðinu.

Í greinargerð með uppruna-
lega frumvarpinu segir að fækk-
un í háskólaráði um þrjá yrði til 
þess að auka skilvirkni ráðsins. 
Tillagan sætti gagnrýni meðal 
annars vegna þess að hún fól í sér 
að háskólaráð yrði að minnihluta 
skipað fulltrúum háskólasamfé-

lagsins. Þá gagnrýndu stúdentar 
að fækka ætti fulltrúum þeirra í 
ráðinu úr tveimur í einn.

Nú hefur meirihluti mennta-
málanefndar skipt um skoðun 
hvað varðar háskóla með meira 
en fimm þúsund nemendur, hætt 
við að fækka í ráðinu og vill í 
staðinn fjölga þeim í ellefu. 
Gengið hefur verið að kröfum 
stúdenta um að þeir haldi tveimur 
fulltrúum, og fulltrúum annarra 
hópa einnig fjölgað. Utanaðkom-
andi fulltrúar verða eftir sem 
áður í meirihluta.

Jafnframt er í breytingartil-
lögunum felld út umdeild grein 
sem veitti háskólaráði heimild til 
að óska eftir hækkun á skrásetn-
ingargjöldum stúdenta eftir þörf-
um. - sh

Fulltrúar háskóla enn í minnihluta í háskólaráði samkvæmt breytingartillögum:

Fjölga í ráðinu í stað þess að fækka

HÁSKÓLI ÍSLANDS Tillögurnar gera ráð 
fyrir að gengið verði að kröfum stúdenta 
í HÍ um að þeir haldi tveimur fulltrúum í 
háskólaráði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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SJÁVARÚTVEGUR Rannsóknaverkefni í þorskeldi 
voru áberandi í úthlutun AVS-rannsóknasjóðs 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins í 
ár. Alls fengu 64 verkefni styrki að þessu 
sinni með samtals um 320 milljónum króna en 
heildarfjöldi styrkja árið 2008 er orðinn 74. 
Ráðstöfunarfé sjóðsins var 100 milljónum 
króna hærra nú en á síðasta ári eða samtals 
rúmar 350 milljónir.

Fleiri umsóknir hafa verið til umfjöllunar 
hjá sjóðnum en áður, eða rúmlega 130. Eins 
og undanfarin ár eru umsóknir metnar í fjór-
um faghópum AVS-sjóðsins þar sem teknar 
eru fyrir umsóknir sem taka á fiskeldi, líf-
tækni, markaði og svo umsvifamesta flokkn-
um sem tekur á umsóknum er falla að veiðum 
og vinnslu. 

Miklar vonir eru bundnar við þorskeldi hér 

á landi og verkefni sem lúta að þessari vax-
andi atvinnugrein því áberandi í úthlutuninni 
í ár. Mest áberandi meðal fiskeldisverkefn-
anna er „Kynbætur í þorskeldi og seiðaeldi“. 
Sjóðurinn hefur einnig styrkt allnokkur verk-
efni er taka á öðrum þáttum þorskeldis. Verk-
efni til að styrkja markaðssetningu eldis-
bleikju eru einnig áberandi enda talið afar 
mikilvægt að þessi íslenska eldistegund nái 
að skapa sér frekari sess á erlendum mörkuð-
um.   - shá

AVS-rannsóknasjóðurinn styrkir 64 verkefni með 320 milljóna króna framlagi:

Mikil áhersla er lögð á þorskeldi

SLÁTURTÍÐ Hraðfrystihúsið Gunnvör á Hnífsdal 
er leiðandi fyrirtæki í þorskeldi. Miklar vonir eru 

bundnar við eldið. 
 MYND/VALDIMAR

SKIPULAGSMÁL Sérstök skipulags-
sýning á öllum þeim fjölmörgu 
verkefnum sem í gangi eru í 
miðborg Reykjavíkur verður 
opnuð á sunnudaginn.

Var þetta nýlega samþykkt í 
Skipulagsráði Reykjavíkur en 
ráðið telur mikilvægt að gefa 
íbúum þannig tækifæri til að 
kynna sér allar tillögur og 
hugmyndir um uppbyggingu og 
umbætur í miðborginni. Sam-
kvæmt upplýsingum frá skipulags- 
og umhverfissviði Reykjavíkur-
borgar verður sýningin haldin í 
húsi við Laugaveg 33. Þar verða 
hengdar upp skipulagsáætlanir og 
útlistuð áform sem tengjast 
miðborginni, uppbyggingu og 
verndun. Þá munu sérfræðingar 
skipulags- og byggingasviðs í 
miðborgarmálum hafa reglulega 
viðveru á sýningunni. - ovd

Skipulagssýning í Reykjavík:

Kynna verkefni 
í miðborginni

LAUGAVEGUR 33 Húsið mun hýsa 
skipulagssýningu á verkefnum í miðborg 
Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÖGREGLUMÁL Tæp 60 prósent 
líkamsárása í apríl voru framin 
að nóttu til samkvæmt afbrotatöl-
fræði Ríkislögreglustjóra fyrir 
síðastliðinn mánuð. 

Í sömu skýrslu kemur fram að 
flest hraðakstursbrot voru framin 
að degi til eða á tímabilinu milli 
klukkan eitt og sex síðdegis en 
umferðarlagabrot voru 5.592 
talsins sem er umtalsverð fjölgun 
frá apríl 2005 til 2007. Má rekja 
fjölgunina að miklu leyti til 
aukinnar notkunar hraðakst-
urs myndavéla. Eignaspjöll eru 
þau brot sem helst dreifast jafnt 
yfir allan sólarhringinn.  - ovd

Afbrotatölfræði í apríl:

Umferðarlaga-
brotum fjölgar

LÖGREGLAN HEFUR Í NÓGU AÐ SNÚAST
Hegningarlagabrotum í apríl fækkaði frá 
sama mánuði í fyrra en fjölgar ef miðað 
er við aprílmánuði áranna 2005 og 
2006. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

BANDARÍKIN 73 ára kona í Fort 
Worth í Bandaríkjunum þurfti að 
gangast undir aðgerð eftir að hún 
skaut sjálfa sig í fingurinn á 
heimili sínu. Æði rann á konuna 
þegar hún lenti í rifrildi við 
ríflega fimmtugan son sinn um 
það hvort eðlilegt væri að hún 
klæddist aldrei neinum fötum 
heima við. 

Þegar sonurinn reyndi að fá 
hana til að láta af strípilífinu gekk 
hún á dyr og sótti byssu. Úr byss-
unni hljóp skot sem hafnaði í vísi-
fingri vinstri handar. Lögreglan 
tók vopnið af konunni og afhenti 
syninum það. Læknar töldu sárið 
ekki lífshættulegt. - sh

Rifrildi um strípifýsn lauk illa:

Nakin móðir 
skaut sig í putta

Stútur velti bíl fyrir norðan
Bíll valt við bæinn Tröð í Eyjafirði á 
þriðja tímanum í fyrrinótt. Tveir voru í 
bílnum og er ökumaðurinn grunaður 
um ölvun við akstur. Tvímenningarnir 
hlutu lítils háttar meiðsli.

LÖGREGLUFRÉTTIR
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Ferðaskrifstofa

28. maí og 25. júní í 7 nætur. Innifalið: Flug, fl ugvalla-

skattar, gisting og íslensk fararstjórn.

Umsóknarfrestur er til 30. maí 
Kynntu þér námið á www.hr.is

HJÁ ATVINNULÍFINU
KEMUR ÞÉR Á KORTIÐ
Tölvunarfræði er afar fjölbreytt fagsvið sem býður upp á marga valkosti fyrir nám og störf, 
allt frá hagnýtum verkefnum til fræðilegra, frá umsjón tölvukerfa til smíði flókinna hugbúnaðar-
kerfa, frá forritun til stjórnunar. Tölvunarfræðinám er góður grunnur fyrir starfsferil á fjölmörgum 
sviðum.

Tölvunarfræðinám við Háskólann í Reykjavík einkennist af fjölbreytileika og skapandi umhverfi 
þar sem nemendum gefst kostur á að vinna verkefni í nánum tengslum við fræðimenn og fyrirtæki.
Við bjóðum nýja nemendur velkomna til náms og starfa við öflugustu tölvunarfræðideild landsins.

• BSc í tölvunarfræði (90 einingar)
• BSc í hugbúnaðarverkfræði (90 einingar)
• BSc í stærðfræði (90 einingar)
• MSc í tölvunarfræði

• MSc í hugbúnaðarverkfræði
• MSc í máltækni
• PhD í tölvunarfræði
• Kerfisfræðigráða (60 eininga   
     nám í fjarnámi og með vinnu)

TÖLVUNARFRÆÐI

Tölvunarfræðideild HR býður upp á nám í
• BSc í tölvunarfræði (90 einingar)
• BSc í hugbúnaðarverkfræði (90 einingar)
• BSc í stærðfræði (90 einingar)
• MSc í tölvunarfræði

• MSc í hugbúnaðarverkfræði
• MSc í máltækni
• PhD í tölvunarfræði
• Kerfisfræðigráða (60 eininga
     nám í fjarnámi og með vinnu)

Tölvunarfræðideild HR býður upp á nám í

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

EF ÞÚ KEMST EKKI HRINGINN
Á EINUM TANKI
ÞÁ ERTU Á RÖNGUM BÍL.

SIMPLY CLEVER

RUGLINGUR Ekki voru allir á eitt sáttir um ágæti hægri umferðar. Lögregla hafði í 
nógu að snúast fyrstu dagana eftir breytingu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hægri umferð var tekin upp á 
Íslandi klukkan sex að morgni 
sunnudaginn 26. maí 1968. Vígorð 
dagsins var „Við erum öll byrjend-
ur“, sem vísaði til þeirra miklu 
sviptinga sem breytingin hafði í 
för með sér. Margir óttuðust að 
umferðaróhöppum myndi fjölga 
ótæpilega í kjölfarið, en sú varð 
blessunarlega ekki raunin.

Þessi viðamikla breyting á 
högum landsmanna krafðist mik-
ils undirbúnings. Valgarð Briem 
hæstaréttarlögmaður veitti 
þriggja manna nefnd sem hafði 
yfirumsjón með breytingunni for-
ystu. „Nefndarstarfið gekk í raun 
vonum framar, því við höfðum 
enga reynslu og litla hugmynd um 
hvernig ætti að standa að þessu. 
Það bjargaði miklu að Svíar gerðu 
sömu breytingu árið á undan 
okkur. Við fórum í námsferð þang-
að og fylgdumst með undirbúningi 
og breytingunni sjálfri. Við grædd-
um mikið á því.“ Spurður um valið 
á dagsetningu segir Valgarð ýmsa 
þætti hafa ráðið för. „Sunnudagur-
inn 26. maí var valinn vegna þess 
að þá var skólunum að ljúka en 
fólk ekki enn farið að rjúka til 
vinnu. Einnig skipti miklu að 
drulluvegir þess tíma væru flestir 
orðnir færir. Svo var ákveðið að 
hafa breytinguna á sunnudegi til 
að hafa kirkjuna með í ráðum, að 
prestarnir hefðu tækifæri til að 
messa yfir fólkinu.“

Valgarð segir breytinguna hafa 
verið hitamál í þjóðfélaginu og 
margir fundir verið setnir. „Á 
einum fundinum spurði einn prest-
urinn: „Hver þurrkar það blóð og 
þerrar þau tár sem þessi breyting 
hefur í för með sér?“ Svo bað hann 
alla þá sem væru á móti breyting-
unni að standa upp. Við vorum 
fimm sem sátum kyrrir.“

 kjartan@frettabladid.is

Skipt yfir á 
hægri akrein
Í dag eru liðin 40 ár frá því að Íslendingar breyttu 
úr vinstri umferð yfir í hægri. H-dagurinn markaði 
tímamót í sögu þjóðarinnar. Valgarð Briem var fyrsti 
Íslendingurinn til að skipta yfir á hægri akrein.

H-MERKIÐ Valgarð Briem með eitt af 
hinum eftirminnilegu H-merkjum. Merk-
in voru keypt á góðu verði af Svíum, 
sem höfðu breytt yfir í hægri umferð 
árið áður og höfðu því lítið við merkin 
að gera.
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NOTUM HJÁLM

Vinstri umferð á sér mjög langa 
sögu. Þegar vopnaðir menn mætt-
ust, gangandi eða ríðandi, var 
tryggast að hafa höndina sem 
sverðinu brá sömu megin og sá 
var, sem á móti kom. Örvhentir 
riddarar urðu sjaldan ellidauðir. 

Þar sem Bretar réðu ríkjum óku 
menn (og aka víða enn) vinstra 
megin á vegum eins og á Bret-
landi. Á Indlandi, í Eyjaálfu og í 
nýlendum Breta í Afríku var hvar-
vetna tekin upp vinstri umferð. Þó 
á þetta ekki við um Egyptaland, 
sem herir Napóleons lögðu undir 
sig og innleiddu þar hægri umferð 
áður en Bretar komust þar til 
valda.

Hægri umferð verður rakin til 
frönsku stjórnarbyltingarinnar. 
Fram að henni náði stéttaskipting-
in til umferðarinnar í Frakklandi. 
Aðallinn ók vögnum sínum vinstra 
megin á vegunum og bolaði alþýð-
unni út á hægri kantinn. Gangandi 
almúgamenn héldu sig til hægri 
og viku út á vegkant fyrir umferð 
höfðingjanna. Eftir byltinguna 
1789 töldu aðalsmenn tryggara að 
láta lítt á sér bera og slógust því í 
för með borgurunum. Þar kom að 
Robespierre (1758-1794) lögfesti 
hægri umferð í París.

Um Ísland er það að segja að þó 
hægri umferð hafi verið tekin upp 
í Danmörku í lok 18. aldar náði það 

ekki til Íslands, enda kannski ekki 
mikil þörf fyrir slíkar reglur hér á 
landi á þeim tíma. Til gamans má 
geta þess að bent hefur verið á það 
að konur sneru til vinstri í íslensk-
um söðlum, og ef tvær hefðarfrúr 
hefðu mæst í þröngu einstigi og 
vikið til hægri, hefðu þær átt á 
hættu að krækja fótunum saman. 

Stytt útgáfa af grein á Vísindavef Háskóla 

Íslands. Höfundur: Örnólfur Thorlacius, líffræð-

ingur og fyrrverandi rektor Menntaskólans við 

Hamrahlíð.

Uppruni vinstri og hægri umferðar:

Vinstri umferð öruggari fyrir riddara

VINSTRI HÆGRI SNÚ Ökumenn á Skúla-
götu tileinka sér nýja siði á H-daginn, 

26. maí 1968. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hallgrímur Helgason rithöfundur 
minnist H-dagsins á skemmtilegan 
hátt í grein sinni „Reykjavík – Frá 
útgöngubanni til alheimsfrægðar“:

Skemmtilegasti dagurinn í 
borgarlífi barnæsku minnar var 
H-dagurinn. Dagurinn þegar hægri 
menn drifu loks í því að samræma 
gatnakerfið pólitískri stefnu sinni 
og skipt var yfir í hægri umferð. 
Tilbreytingarleysið var þvílíkt að 
það var á við 13 nýjar bíómyndir, 
tvær nýjar Borgarkringlur, sjö ferðir 
í Kolaportið og heilan húsdýragarð 
bara það eitt að sjá bílana keyra 
öfugum megin á götunni. Vá!

EINN SKEMMTILEG-
ASTI DAGUR BARN-
ÆSKU MINNAR

HALLGRÍMUR HELGASON

Hluti af herferðinni sem var und-
anfari H-dagsins var samkeppni 
um einkennislag dagsins. Sex 
lagahöfundar sömdu lög við ljóð 
Kristjáns frá Djúpalæk og var Raggi 
Bjarna fenginn ásamt hljómsveit 
til að sjá um söng og undirleik. 
Lag Þorvaldar Halldórssonar varð 
hlutskarpast og hljómaði ótt og títt 
í Ríkisútvarpinu í maí 1968. Hér 
gefur að líta brot úr texta lagsins:

Bókstaf þann sem heitir H 
hafa skal í minni
Merkið víða munu sjá 
menn á vegferð sinni
Boðskap flytja okkur á 
öllum þetta bláa H
Er þú ekur veginn – 
aktu hægra megin

Af þér vanans viðjar brjót – 
vertu hvergi smeykur
Farðu hægt og ferðar njót – 
förin verður leikur
Til hægri vík, til hægri ak
Hugsa um það hvert andartak
Heilum bíl til baka best er heim 
að aka

HAFÐU H Í MINNI - 
HALTU VÖKU ÞINNI

RAGNAR 
BJARNASON 
SÖNGVARI
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Óljós samningur?
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins 
vilja fjörutíu prósent borgarbúa að 
sjálfstæðismenn velji Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur til að taka við sem 
borgarstjóri á næsta ári. Bent hefur 
verið á að þær niðurstöður segi 
ekki allt. Langflestir vilji eflaust Dag 
B. Eggertsson, enda sé Samfylk-
ingin sá flokkur sem mælist með 
langhæst fylgi í Reykjavík. Gísli 
Marteinn Baldursson 
svaraði því sömuleiðis 
til í Fréttablaðinu 
í vikunni að málið 
væri ekki til umræðu 
innan flokksins, ekki 
frekar en hvert væri 
borgarstjóraefni 
minnihlutans. 

Þetta er einkennilegt viðhorf í ljósi 
þess að fyrir liggur að Sjálfstæðis-
flokkurinn mun fá borgarstjórastólinn 
í mars samkvæmt samningi við 
F-listann, en ekki fulltrúi núverandi 
minnihluta. Eiga menn ekki von á að 
sá samningur haldi?

Forystan tekur afstöðu
Og þótt Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sé 
enn oddviti flokksins í borginni, og 
borgarfulltrúar hans hafi ítrekað 
lýst því yfir að hann njóti þar 
fulls trausts og stuðnings, virðist 
forysta flokksins farin að hallast 
á sveif með almenningsálitinu. 
Geir H. Haarde sagði í 
Útvarpsfréttum í gær að 

Hanna Birna væri 
vel að stuðn-

ingnum komin, og Björn Bjarnason 
óskaði henni „til hamingju með 
þetta verðskuldaða traust“.

Sérfræðinganefnd í málið
Björn er hins vegar ekki jafn hrifinn 
af áliti almennings á lögunum í Eur-
ovision og segir úrslitin í ár sýna hve 
áhrif minnihlutahópa séu orðin mikil 
í Evrópu. „Þeir taka sig saman hver 

í sínu landi og greiða gamla 
ættlandinu atkvæði,“ segir 
Björn. Hann stingur upp á 
að endurvakin verði sú hefð 
að sérfróðir menn leggi 
mat á framlögin. Þá hætta 
Íslendingar kannski að fá 

sín tólf stig frá Dönum.
stigur@frettabladid.is

F
rá síðustu haustdögum hefur fátt spurst úr ráðhúsi 
Reykvíkinga sem ástæða er til að fagna eða binda sér-
stakar vonir við um betri tíð með blóm í haga. Satt best 
að segja hefur hvílt skuggi yfir stjórnmálalífi höfuð-
borgarinnar. 

Því meiri ástæða er til að veita því athygli þegar þaðan ber-
ast góð tíðindi. Opinber fjármálasýsla er að vísu ekki efni sem 
fangar athygli manna að öllu jöfnu. Óhætt er að fullyrða að borg-
arsjóður á ekki fremur en ríkissjóður marga hollvini sem láta 
sér annt um heilbrigði hans og viðgang. Fáir nenna að leggja við 
hlustir þegar talnaraðir þar um eru lesnar.

Það þykir vera einföld skylda þeirra sem sýsla með opinber 
fjármál að hafa þau í lagi. Út frá því er gengið sem sjálfsögð-
um hlutum. Fari þeir á verri veg reyna menn gjarnan að leiða 
óþægilegar staðreyndir af því tagi hjá sér.

Eftir sem áður er það kaldur og harður veruleiki að forsenda 
alls þess áhugaverða og framsækna sem menn fýsir að ræða 
varðandi samneyslu borgaranna er sú að opinber fjármálasýsla 
sé í góðu horfi. Um nokkuð langan tíma hefur verið ákveðinn 
veikleiki í fjármálasýslu borgarinnar sem kominn var tími til 
að taka á.

Þær tölur sem borgarstjóri kunngerði í síðustu viku um reikn-
ingshald Reykjavíkurborgar á síðasta ári voru því eins og ljós í 
myrkri. Ársreikningurinn fyrir árið 2007 sýnir þannig mikinn 
viðsnúning. Á því ári hefur tekist að vinda ofan af vaxandi halla-
rekstri og skuldasöfnun. 

Tölurnar segja sína sögu. Hallinn á rekstri aðalsjóðs borgar-
innar á árunum 2003 til 2006 var tæpir þrettán milljarðar króna. 
Á móti var hagnaðurinn á árinu 2007 yfir sex milljarðar króna. 
Til viðbótar þessum tölum kemur hluti af söluandvirði Lands-
virkjunar. Slíkar einskiptis tekjur eru hins vegar ekki hæfar í 
samanburði af þessu tagi.

Að sönnu hafa ytri aðstæður hjálpað fjármálastjórnendum 
borgarinnar að þessu leyti, eins og talsmenn núverandi minni-
hluta hafa réttilega vakið athygli á. Augljóst er á hinn bóginn að 
svo afgerandi breyting hefði ekki orðið án markvissrar stjórn-
unar og pólitísks ásetnings um að snúa vondri þróun til betri 
vegar. Þau áform tókust. Niðurstaðan er því allrar eftirtektar 
verð.

Hún lýtur hins vegar að liðnum tíma og segir ekki mikið um 
framhaldið. Að því leyti hefur hún ekki forspárgildi, hvorki um 
fjármálin né pólitíska stöðu meirihlutans þegar kemur að upp-
gjöri kjósenda. Þessi árangur opnar hins vegar möguleika á að 
tefla framhaldið í fjármálunum af sæmilegri skynsemi.

Breyttar aðstæður í þjóðarbúskapnum hafa stillt stjórnendum 
sveitarsjóða og þar með borgarsjóðs upp frammi fyrir nýjum og 
mjög svo erfiðum aðstæðum. Tekjur þessara sameiginlegu sjóða 
munu skreppa saman. Góð afkoma síðasta árs getur valdið and-
varaleysi varðandi framhaldið. Á miklu veltur hins vegar að hún 
verði nýtt til áframhaldandi aðgæslu í þessum opinbera rekstri. 

Fjármálastjórnin verður þegar til kastanna kemur prófsteinn 
á þennan þriðja meirihluta kjörtímabilsins. Margir kunna að 
segja að honum verði við svo búið fátt til auðnu. Hann verður 
að sönnu sinn eigin gæfusmiður. En áframhald á öruggri fjár-
málastjórn er lykilatriði í því efni. Í ríkjandi efnahagsástandi er 
aukheldur brýnt að sveitarsjóðir sýni ábyrgð í fjármálum. 

Fjármál höfuðborgarinnar:

Ljós í myrkri
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN 
Bryndís Guðmundsdóttir skrifar um 
þjónustu við börn með skarð í gómi

Fyrir stuttu tilkynnti Björn Zoëga, for-
stjóri Landspítala, um breytingar á þjón-

ustu við börn sem fæðast með klofinn góm/
vör á Íslandi. Landspítalinn mun setja upp 
teymi lækna og tannlækna/tannréttingasér-
fræðinga sem sinnir heildstæðri þjónustu 
við þessa einstaklinga og tekið verður tillit 
til þess mikla umfangs og kostnaðar sem 
tannréttingar hjá þessum hópi hafa í för með sér.

Þetta eru mjög jákvæðar fréttir. Um árabil hefur 
þessi hópur fengið mjög góða þjónustu á Íslandi, en 
hún hefur verið dreifð og kostnaðarsöm fyrir for-
eldra. Þá hefur ekki verið haldið utan um einstakl-
ingsbunda þörf þessara einstaklinga fyrir sérfræði-
þjónustu. Vegna kostnaðar og erfiðleika við að fá 
þjónustu sem ekki hefur verið tryggð fyrir þessa ein-
staklinga t.d. með samningum heilbrigðiskerfisins 
eða Landspítala við sérfræðinga sem sinna þessum 
málum, er foreldrum oft gert mjög erfitt fyrir og 
dæmi eru um að barn fái ekki nema hluta þeirrar 
þjónustu sem það þarf á hverjum tíma.

Tilkynningin frá Landspítala var okkur öllum fagn-
aðarefni sem komum að málum þessara barna með 

einhverjum hætti, ekki síst foreldrum. Það 
vakti þó athygli að ekki er minnst á aðkomu 
talmeinafræðings í teymi sem þarf að sinna 
einstaklingum með skarð í gómi frá fæð-
ingu til fullorðinsára. Það þarf sérhæfðan 
bakgrunn á mismunandi sviðum til að sinna 
einstaklingum með skarð/opið nefmæli og 
aðkoma sérfræðinga s.s. tannréttingasér-
fræðinga, lýtalæknis, barnalækna,rönt-
gensérfræðinga, talmeinafræðinga, háls-, 
nef– og eyrnalækna, er á mismunandi tíma-
bilum og er einstaklingsbundin. Þessir aðil-
ar hafa sótt sérþekkingu erlendis, hafa 

reynslu af starfi á Íslandi með einstaklingum með 
skarð í gómi, en þurfa umfram allt að vera í nánu 
samstarfi. Vísir að svokölluðu „gómateymi“ var starf-
andi um nokkurn tíma en lagðist af fyrir nokkrum 
árum. Líklega hefur skort á frumkvæði í stjórnsýsl-
unni til að setja teymi upp fyrir þennan hóp. Nú hefur 
yfirlýsing komið frá Landspítala í þessa átt. 

Ég minni á að teymið hefur verið sett upp með það 
í huga að aðkoma sérfræðinga á mismunandi sviðum 
og tímabilum í lífi einstaklinga með skarð í gómi 
verði tryggð. 

Förum alla leið!

Höfundur er talmeinafræðingur.

Heildstæð þjónusta 

BRYNDÍS 
GUÐMUNDSDÓTTIR 
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Flóttamannavandamálið á 
Akranesi snýst ekki um það 

hver þau eru – heldur hver við 
erum. Hitt er svo aftur annað mál 
að það hvernig við erum mun 
hafa áhrif á hvernig þau verða. 
Sem aftur breytir okkur. Sem 
aftur breytir þeim... 

Og smám saman erum við 
stödd í vítahring tortryggni og 
gagnkvæmrar löngunar til að 
skilja ekki „hinn“. Og sjálfskipað-
ir menningarvitar kynda undir 
andúðinni og reyna með öllum 
ráðum að koma í veg fyrir að 
fólkinu sjálfu takist að tala 
saman, því að í rauninni eru 
flestar manneskjur þannig gerðar 
að þeim leiðast deilur og vilja lifa 
í friði við aðra menn.

Fordæmi Vestfirðinga
Þetta snýst um sjálfsmynd. Að 
undanförnu hafa ýmsir rifjað það 
upp þegar Vestfirðingar tóku á 
móti stríðshrjáðu fólki frá 
fyrrum Júgóslavíu þar sem háð 
var eitt andstyggilegasta og 
bjánalegasta stríð seinni ára. 
Voru Vestfirðingar aflögu færir? 
Það fer kannski svolítið eftir því 
hvernig á það er litið. Þeir höfðu 
þá misst kvóta í stríðum straum-
um og þeir höfðu nýlega misst 
Gugguna, sjálft stoltið og 
flaggskipið sem Samherji ginnti 
út úr þeim með loforðum sem 
voru svikin, og síðast en ekki síst: 
á þeim höfðu dunið mannskæð og 
skelfileg snjóflóð.

Kannski finnst Magnúsi Þór 
Hafsteinssyni þetta ekkert miðað 
við þær hörmungar sem dynji 
daglega á Skagamönnum en 
Vestfirðingar virtust telja að þeir 
hefðu sjálfir gott af því – eftir öll 
áföllin – að sökkva sér ofan í það 
verkefni að hlúa að öðrum 
manneskjum sem áttu um sárt að 
binda: Þeir töldu sig að minnsta 
kosti aflögu færa um kærleika.

Vestfirðingar voru svo gæfu-
samir að þeim tókst að láta gott af 
sér leiða. Þeir sköpuðu mikilvægt 
fordæmi fyrir önnur sveitarfélög 
sem áttu í vændum að taka á móti 
flóttamönnum og hjálpa þeim að 
aðlagast íslensku samfélagi – 
settu tóninn í þessu starfi sem 
sleginn hefur verið fram að 
Magnúsi Þór, og orðið til þess að 
talið er að óvenju vel hafi tekist 
til á Íslandi við móttöku flótta-
fólks. Þetta hefur ásamt öðru 
orðið til þess að auka hróður 
samfélagsins á Vestfjörðum, og 
þar með aukið stolt Vestfirðinga – 
og aukið lífsgæðin þar í margvís-
legum skilningi.

Skagamenn skorið nú mörkin
Við skulum ekki dæma of hart 
einstaklinga sem viðra upphátt 
þær efasemdir sem sjálfsagt fara 
um hug flestra þeirra sem eiga í 
vændum að taka á móti flótta-
fólki, kynnast því og hjálpa því. 
Það geta ekki allir verið stór-
menni. Fordómar rista alltaf 
grunnt og fjúka burt þegar fólk 
kynnist. 

Ekki skulum við heldur ganga 
út frá því sem gefnu að Magnús 
Þór Hafsteinsson tali fyrir munn 
Skagamanna almennt, þegar hann 
sér öll tormerki á því að 6.500 
manna sveitarfélag hafi bolmagn 
til að taka á móti 30 einstæðum 
palestínskum mæðrum: kannski 
eru til fleiri stoltir Skagamenn. 

Kannski eru jafnvel fleiri sem sjá 
í þessu möguleika, hugsa sér gott 
til glóðarinnar að fá nýtt blóð í 
fótboltann með krökkunum sem 
koma, eða hlakka til að auðga líf 
sitt með kynnum við konur með 
svo ólíkan bakgrunn og ímynda 
sér jafnvel að Akranes sé góður 
staður að búa á og henti til þess 
að laða fram hæfileika sem ekki 
hafa fengið að njóta sín í þrúg-
andi ástandi flóttamannabúðanna. 

Ég veit það ekki. Ég veit ekki 
mikið um samfélagið á Akranesi; 
en ég bið Akurnesinga um að 
hafa það í huga að hugmyndir 
mínar – og annarra landsmanna – 
um samfélagið á Skaganum 
mótast af því hvernig þeir standa 
sig í þessu máli. 

Uppruni fólks hefur ekki allt 
að segja um það hvernig ein-
staklingurinn mótast, sérstak-
lega ekki þar sem einstaklingur-
inn fær frelsi til athafna og 
hugmynda. Skagamenn ættu líka 
að vita að fólk hefur meira að 
segja töluvert svigrúm þegar 
kemur að því að skilgreina 
uppruna sinn. Þeir líta á sig sem 
nokkurs konar Íra Íslands – og 
gott ef þeir halda ekki einhvers 
konar Írska daga á hverju ári 
með miklu riggarobbi. Auðvitað 
eru þeir engir Írar – ekki þannig 
lagað – og auðvitað er það bara 
skemmtilegt að þeir skuli telja 
sér trú um að á Skaganum lifi 
fremur en annars staðar hin 
keltneska arfleifð, sem að sönnu 
er til í íslensku þjóðlífi.

En hver er hún? Magnús Þór 
Hafsteinsson er greinilega búinn 
að gleyma því en við skulum 
vona að aðrir Skagamenn muni 
eftir Melkorku sem komin var 
um langan veg hingað í þetta 
öfgafulla land: einstæð móðir.

Þetta mál snýst um sjálfsmynd 
okkar sem erum afkomendur 
Melkorku.

Arfur Melkorku 

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Vandi Skagamanna
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BRYNJÓLFUR BJARNASON RÁÐ-
HERRA FÆDDIST ÞENNAN DAG 

ÁRIÐ 1898.

„Besta ræktarsemin við for-
tíðina er að leggja hönd á 

plóg til þess að skapa betri 
framtíð.“

Brynjólfur var formaður 
Kommúnistaflokks Íslands og 

Sósíalistaflokksins. Sat á þingi 
í um tuttugu ár og var mennta-
málaráðherra í svonefndri ný-

sköpunarstjórn. Hann skrif-
aði fjölda greina og bóka um 

stjórnmál og heimspeki.

MERKISATBURÐIR
1056 Ísleifur Gissurarson er 

vígður biskup fyrstur 
manna á Íslandi og situr í 
Skálholti.

1521 Marteinn Lúther er bann-
færður fyrir skrif sín og 
trúarafstöðu.

1805 Napoleon Bonaparte er 
krýndur konungur Ítalíu.

1845 Jónas Hallgrímsson and-
ast þennan dag, 37 ára að 
aldri.

1969 Geimfarar Apollo 10 snúa 
aftur til jarðar eftir átta 
daga í geimnum.  

1983 Fyrsta ríkisstjórn Stein-
gríms Hermannssonar 
tekur við völdum. Meðal 
ráðherra er Ragnhildur 
Helgadóttir.

Elskuleg fósturmóðir, systir, amma og 
langamma,  

Guðrún Jóhanna 
Ólafsdóttir
frá Ferjubakka í Axarfirði, til heimilis að 
Hjallavegi 4, Reykjavík,

lést á taugadeild Landspítalans þriðjudaginn 13. maí.  
Útför hennar mun fara fram frá Neskirkju þriðju-
daginn 27. maí kl. 13.

Steinþórunn K. Steinþórsdóttir Guðmundur V. 
 Sigurjónsson  
Birna Ólafsdóttir  
Ólafur Fáfnir Sigurgeirsson Sigrún Snorradóttir 
Guðrún Heiða Sigurgeirsdóttir Bjarni Hrafnsson 
og barnabarnabörn.

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

Ingveldur Hafdís Aðalsteinsdóttir
framhaldsskólakennari, Sjafnargötu 1, Reykjavík, 

lést á krabbameinslækningadeild Landspítalans 
að kvöldi þriðjudagsins 20. maí.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju, 
þriðjudaginn 27. maí kl. 15.

Óskar Jónsson  
Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir Jakob Már Ásmundsson
Styrmir Óskarsson Anna Kristrún Gunnarsdóttir
Halla Þórlaug Óskarsdóttir  
barnabörn  
Guðríður Guðlaugsdóttir  
Aðalsteinn Kristjánsson Anna Hjartardóttir
 

AFMÆLI

FRIÐRIK, 
krónprins 
Dana, er 40 
ára.

GUNNAR 
HANSSON 
leikari er 36 
ára.

JÓHANNA 
VIGDÍS 
ARNAR-
DÓTTIR, 
leik- og 
söngkona, 
er 40 ára.

RAGNHILD-
UR HELGA-
DÓTTIR, 
fyrrverandi 
ráðherra, er 
78 ára.

Kammersveitin DNA hefur ekkert 
með erfðagreiningu að gera heldur 
er nafn tríósins búið til úr upphafs-
stöfum hljóðfæraleikaranna, Daníels 
Hannesar Pálssonar, Nínu Leu Jóns-
dóttur og Antons Björns Sigmarsson-
ar. Þegar þessar línur koma fyrir al-
menningssjónir eru ofantalin þrjú 
ungmenni komin í heimsókn til höf-
uðborgar Póllands ásamt tónlistar-
kennaranum sínum Evu Tosik sem er 
pólsk. Aðalerindið er að taka þátt í al-
þjóðlegri tónlistarkeppni. 

Fréttablaðið hitti hópinn á æf-
ingu áður en lagt var í hann. „Þetta 
er í fyrsta sinn sem sveit frá Suzuki-
skólanum tekur þátt í svona keppni,“ 
segir Eva. „Við eigum ekki von á 
neinum medalíum en hugsum þetta 
meðal annars sem skemmtiferð fyrir 
krakkana og ákjósanlegt tækifæri 
til að kynnast andrúmsloftinu í Pól-
landi. Þetta verður ævintýraferð 
fyrir krakkana. Dagskráin er sam-
bland af æfingum, skemmtun 
og fræðslu og við munum 
meðal annars skoða og 
heimsækja fæðingar-
stað tónskáldsins 
Chopins. Hann 
fæddist 1810 og 
það er þegar 
farið að und-
irbúa 200 
ára afmæli 
hans.“ 

Eva segir 
Suzuki-tónlist-
arnám byggja á 
svokallaðri móður-
málsaðferð. Þar læri 
börn að spila og hlusta 
á tónlist og síðar komi nót-
urnar inn, svipað og með móð-
urmálið þar sem við lærum að tala og 
tjá okkur áður en við lærum að lesa 
og skrifa. 

Anton Björn er fjórtán ára. Hann 
kveðst hafa æft píanóleik frá þriggja 
ára aldri. „Ég var með pall fyrir fæt-
urna og sat á háum stól,“ rifjar 
hann upp og slær létt á nóturn-
ar fyrsta lagið sem hann lærði, 
Kópavogur hopp hopp! Nína Lea 
er þrettán ára. Hún hóf tónlistar-
ferilinn líka snemma, byrjaði að 
strjúka fiðlustrengina þriggja 
ára og segist reyna að æfa 
sig á hverjum degi. Daní-
el Hannes er á þrettánda 
ári. Selló er 
hljóð-

færið hans og við 
það hefur hann unað 

sér frá því hann var 
fimm ára, hálftíma til 

klukkutíma á dag. Þau 
eru búin að spila saman 

í fjögur ár í DNA-tríóinu 
en öll halda þau auk þess 
áfram að æfa einleik. 
„Í Suzukiskólanum mið-

ast námið mest við ein-
leikara,“ útskýrir Eva og 

heldur áfram: „Það er nýtt að 
hafa svona kammerdeild. Ég 

valdi þessi börn saman upphaf-
lega vegna þess að þau voru á 

líku stigi í náminu. Þá var eftir 
að stilla saman manngerðirnar, 

sem tekur líka tíma. Þau eru auð-
vitað ólík og tilfinningar og ein-

kenni hafa sitt að segja í svona litlu 
tríói þar sem þau þurfa að hlusta á 
hvert annað og samhæfa túlkunina. 
Í stórri hljómsveit spila allir undir 
stjórn eins stjórnanda en hér túlka 
þau sig sjálf.“

Þau Daníel, Nína og Anton segjast 
að sjálfsögðu vera spennt fyrir ferð-
inni og fara ekki leynt með tilhlökkun 
sína. En hvaða lög mun DNA-sveit-
in flytja í keppninni í Póllandi? „Þau 
verða af ýmsu tagi,“ lýsir Eva. „Mig 
langaði að kynna íslenska tónlist í 
Póllandi og sneri mér til Atla Heim-
is Sveinssonar tónskálds. Hann var 
svo góður að útsetja Sofðu unga ástin 
mín fyrir þessa hljóðfæraskipan. Við 
vorum mjög heppin þar. Atli Heim-
ir hefur hlustað á leik DNA-sveitar-
innar einu sinni og var ánægður með 
hennar tjáningu. Sagði að við mætt-
um leita til sín aftur ef okkur vant-
aði fleiri lög.“ 

Að viðtalinu loknu leikur sveitin 
Sofðu unga ástin mín af mikilli list og 
þeir tónar eiga svo sannarlega erindi 
út fyrir landsteinana.   gun@frettabladid.is

SUZUKISKÓLINN:  SENDI KAMMERSVEIT Í ALÞJÓÐLEGA KEPPNI Í FYRSTA SINN

DNA í ævintýralega ferð til 
höfuðborgar Póllands 

DNA-KAMMERSVEITIN  Einbeitingin skín úr augum þeirra Nínu Leu, Antons Björns og Daníels Hannesar og Eva Tosik kennari fylgist vel með.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Árið 1973 voru oft hörku-
átök á miðunum við Ís-
land því Bretar vildu ekki 
una útfærslu landhelg-
innar í fimmtíu sjómíl-
ur. Þennan dag kom varð-
skipið Ægir að togaran-
um Everton að taka inn 
vörpuna á Sporðagrunni 
nyrðra, um tuttugu sjómíl-
um innan fiskveiðimark-
anna. Togarinn hlýddi ekki 
fyrirmælum varðskipsins 
um að stansa heldur lagði 
á flótta og ákvað skip-
herrann á Ægi, Guðmundur Kærnested, að skjóta 
á togarann, fyrst púðurskotum og svo föstum 
skotum. Endaði það með því að skotið var gat á 

skrokk togarans neðan 
sjávarmáls og kom strax 
mikill leki að honum. 
Breskir togarar umkringdu 
Everton og Ægir var líka 
á staðnum enda leit um 
tíma út fyrir að togar-
inn mundi sökkva. Það 
gerðist þó ekki. Viðgerð-
armenn frá freigátunni 
Jupiter og dráttarbátnum 
Statesman þéttu skotgöt-
in. Mennirnir um borð 
voru aldrei í lífshættu 
enda varaði Guðmundur 

togaraskipstjórann við sérstaklega áður en hann 
skaut og ráðlagði honum að láta alla skipverja 
fara aftur á skipið.

ÞETTA GERÐIST  26. MAÍ 1973 

Ægir skaut á togarann Everton



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

Í látlausum fataskáp í Skuggahverfinu er kjól-
um, pilsum, blússum og buxum raðað saman í 
öllum regnbogans litum.

„Hugmyndinni stal ég af stóru systur minni sem er 
álíka bókafrík og ég er fatafrík og litaraðar bókum 
sínum saman í hillur, en það er ótrúlega fagurt á að 
líta,“ segir Anna Þorbjörg Jónasdóttir, þjónustufull-
trúi hjá Reykjavíkurborg, sem raðar flíkum sínum 
eftir litum í fataskápinn.

„Ég er flokkunarkona að eðlisfari og hef í gegnum 
tíðina prófað ýmis flokkunarkerfi, en þegar maður 
litaraðar veit maður alltaf upp á hár hvar flíkin er 
því maður gleymir ekki svo glatt hvernig föt eru á 
litinn. Böggull fylgir þó skammrifi ef maður eignast 
eitthvað fatakyns sem ekki passar í flokkunarkerfið 
og þá er úr vöndu að ráða, en ég reyni að velja ríkj-

andi lit ef flíkin er marglit. Passi hún alls ekki í lita-
bunkana lendir hún hiklaust á bak við,“ segir Anna 
Þorbjörg, sem þvertekur fyrir að hún kaupi föt til 
þess eins að fylla í eyðurnar.

„Nei, svo galin er ég nú ekki,“ segir hún hlæjandi. 
„Uppáhalds litirnir eru rauður og bleikur, en þótt 
guli staflinn sé minnstur rýk ég ekki út í búð eftir 
gulri peysu. Fólk hafði takmarkaða trú á að lita-
skipulagið héldi og taldi víst að allt yrði komið í 
óreglu eftir smá tíma, en það er bara gaman að 
ganga frá hreinum þvotti og fylla upp í litaeyðurn-
ar,“ segir Anna Þorbjörg brosmild.

„Í öðrum skápum heimilisins er einnig fínasta 
skipulag, enda vil ég hafa allt í röð og reglu. Reynd-
ar er hægt að loka eldhússkápunum en þar hef ég 
heldur enga óreiðu að fela. Það er allt á sínum 
stað.“

thordis@frettabladid.is

Regnbogi í fataskápnum

Hér stendur Anna Þorbjörg Jónasdóttir stolt við fataskápinn, sem vekur óneitanlega athygli og aðdáun þeirra sem á líta. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HANDVERKIÐ SÝNT
Lerkið í Hallormsstað-
arskógi má nota í ýmsa 
fagra muni eins og 
nemendur í hússtjórnar-
skólanum þar vita.
HEIMILI 2

PERSÓNULEGIR MUNIR
Erna Arnardóttir þrykkir 
skemmtilega frasa á ung-
barnasamfellur og býr til 
púsluspil og músamottur úr 
persónulegum myndum.
HEIMILI 3

myndavÉlar, 
mikiÐ Úrval

kynntu ÞÉr verÐin Á

fotoval.is

ÞÓR HF | REYKJAVÍK: Ármúla 11 | Sími 568-1500 | AKUREYRI:  Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor. is

Nú er rétti tíminn til að kaupa garðsláttuvélar

4 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd,
5 hæðarstillingar, 

5 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd,
5 hæðarstillingar, 
Grassasfnari.

6 ha Briggs & Stratton mótor 
51,5 cm sláttubreidd,
5 hæðarstillingar, 
Grassasfnari, drif.
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[ ]Forstofan fyllist auðveldlega af sandi og skít því þar koma 
flestir inn á skónum. Grófar mottur við útidyrnar koma í veg 
fyrir að sandur berist inn í híbýlin.

Handmótaður og málaður bakki úr leir.

Hátískuföt, hlýlegar ábreiður, smíðisgripi og út-
saum af ýmsu tagi bar fyrir augu þeirra sem 
heimsóttu Handverks- og hússtjórnarskól-
ann á Hallormsstað um fyrri helgi. 

Boðið var upp á handavinnusýningu og hátíða-
kaffi í virðulegum stofum Handverks- og hús-
stjórnarskólans á Hallormsstað sunnudaginn 18. 
maí. Þar lögðu hinir sautján nemendur vorannar 
verk sín í dóm gesta og gangandi og var gaman að 
sjá fjölbreytt handverk þeirra og bragða á veislu-
föngum sem borin voru á borð.

Hér getur að líta nokkra sýningarmuni sem 
unnir voru undir leiðsögn hjónanna Gissur-
ar Árnasonar og Stefaníu Steinþórsdóttur. 
Þau eru áhugafólk um verkmenntir og 

kenna list-
munagerð 
og útsaum 
við skólann.

 - gun

Áhöld með sköftum úr hreindýrshorn-
um og silfri. 

Handverk á Hallormsstað
Jurtalituð áttablaðarós með augnsaum í 
ófullgerðum púða. 

Heimilislegur dúkur með mislöngum 
sporum. 

Allt úr nágrenninu 
nema stálið. 

Hallormsstaðarlerkið nýtur 
sín vel í þessari skál. 

Ámálaður og 
ísaumaður 
púði úr hör.
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Samfellur og bolir með persónulegri áletrun eru 
vinsæl í dag.

Erna Arnardóttir, grafískur hönnuður, hefur sérhæft 
sig í að þrykkja skemmtilega frasa á ungbarnasam-
fellur, boli og hettupeysur.

„Það sem hefur slegið í gegn hjá mér er hinar svo-
kölluðu eignarsamfellur fyrir nýfædd börn. Í stað 
þess að börnin fari heim af spítalanum í samfellum 
þar sem á stendur „eign þvottahúsanna“ þrykki ég á 
samfellur nafn foreldranna í staðinn. Ef, sem dæmi, 
Jón og Gunna hafa eignast barn þá stendur á samfell-
unni „Eign Jóns og Gunnu“,“ útskýrir Erna. Eignar-
samfellurnar hafa verið það vinsælar að Erna fékk 
einkaleyfi á þessa hugmynd sína.

Erna útbýr bókstafi í sérstakri vél sem 
hún svo pressar á flíkur. Hún 

selur samfellur, boli 
og hettupeys-
ur ásamt 
ýmsum 

öðrum varn-
ingi. Fólk getur 

komið með hugmyndir að texta 
til hennar sem hún setur á fötin. 
Frasar á borð við „Besti pabbi í 
heimi“ og „Litla systir“ eru vin-
sælir, svo og bænir sem Erna 
pressar á náttföt. 

Erna býr einnig til púsluspil og 
músamottur úr persónulegum 
myndum, þrykkir á smekki, der-
húfur og höfuðklúta. „Flöskubolir 

með eignaráletrun eru líka 
vinsælir hjá mér,“ segir 

Erna. Áletranir á sam-
fellur fyrir nýfædd 

börn hafa verið 
mjög vinsælar, 

en hettupeys-
ur fyrir 

eldri 
krakka 
hafa líka 
verið að 
sækja í 

sig veðrið.
Erna fékk hug-

myndina að eignar-
samfellum þegar hún 

eignaðist dóttur sína. „Ég vildi ekki að hún færi heim 
af fæðingardeildinni sem eign þvottahúsanna, svo ég 
hannaði samfellu á hana þar sem stóð „Eign Ernu“. 
Vinkonum mínum fannst þetta sniðugt svo ég hannaði 
samfellur fyrir þær þegar þær eignuðust sín börn. 
Þegar kom svo að því að fara að vinna frá dóttur minni 
var ég búin að koma mér upp öllum þeim tækjum sem 
þarf til að búa til svona áletranir þannig að ég sá þarna 
kjörið tækifæri  til að fara út í svona framleiðslu og 
geta á sama tíma verið heima með dóttur mína,“ 
útskýrir Erna.

Erna heldur úti heimasíðunni www.assan.is þar sem 
hægt er að panta hjá henni vörur og persónulegar 
áletranir. klara@frettabladid.is

Eign mömmu og pabba

Erna Arnardóttir og Anna Kolbrún dóttir hennar í áletruðum 
bol frá mömmu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Útsölustaðir óskast Útsölustaðir óskast 
um land alltum land allt

Kísill ehf • Sími 551-5960Kísill ehf • Sími 551-5960
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Sólveig Thoroddsen er ein af 
því unga fólki sem starfar við 
skapandi sumarstörf á vegum 
Hins hússins. Í sumar starfar 
Sólveig sem hörpuleikari en 
hún hefur spilað á hörpu síðan 
hún var tíu ára.

„Ég spila undir berum himni á 
hörpuna þegar veður leyfir,“ 
segir Sólveig, en starfið hennar í 
sumar varð til í gegnum starfs-
verkefni sem Hitt húsið kemur 
að. Sumarstarfið hefur gert henni 
kleift að æfa sig í að koma fram 

opinberlega sem hörpuleikari. 
Sólveig verður með hádegistón-
leika í anddyri Norræna hússins 
20. júní og einnig hinn 4. júlí.

Þegar Sólveig bjó í Arizona í 
Bandaríkjunum rákust hún og 
fjölskylda hennar á hörpuleikara 
sem var að spila á listasafni. Það 
varð til þess að hún fór að leggja 
stund á hörpuleik, þá tíu ára 
gömul. En á listasafninu var 
kennari hennar í hörpuleik fund-
inn.

Í dag hefur Sólveig tekið 7. 
stigið í hörpuleik og tónlistin 
heillar. Enda getur hún vel hugs-
að sér að halda áfram á tónlistar-

brautinni. Sólveig á tvær hörpur. 
Aðra kallar hún klassísku 
hörpuna, en á hana leikur hún 
yfirleitt klassíska tónlist frá mis-
munandi tímabilum. Síðan er það 
írska harpan sem hún notar til að 
leika þjóðlagatónlist. Sú harpa er 
ekki eins stór og þung og sú klass-
íska og getur Sólveig auðveld-
lega tekið hana með sér á milli 
húsa.  

„Á hörpuna er spilað á margar 
nótur í einu,“ útskýrir Sólveig og 
bætir við að persónuleg túlkun sé 
það sem sé mest heillandi við tón-
listina enda spili hver flytjandi á 
sinn hátt. - vg

Töfrahljómar hörpunnar

Útivera er nauðsynleg, sérstaklega fyrir þá sem vinna innandyra 
mestan hluta ársins. Nýtum sumarið vel og drífum okkur út að leika.

Sólveig hefur 
spilað á hörpu 
síðan hún var tíu 
ára gömul og féll 
fyrir hörpuleik 
á listasafni í 
Arizona.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Það er komið sumar!komið s

Fallegar, gróskumiklar plöntur
Tré, sumarblóm, skrautrunnar, berjarunnar, limgerðisplöntur,
rósir, fjölærar plöntur, grænmetisplöntur og kryddjurtir. 
Mikið úrval af hengiplöntum.

Fagleg ráðgjöf um val á plöntum!

Annað nauðsynlegt í garðinn
Hengikörfur, ker, pottar, mold, áburður, smáverkfæri o.fl.

A
R

G
U

S
 0

6-
03

06

�������	
��		��
	��������
����	���	��

		��������������������

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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RE/MAX Torg hefur til sölu 224,5 fermetra ein-
býlishús með grónum garði í Steinagerði.

Eignin er innst í lokuðum botnlanga í gróinni götu. 
Þetta er einbýlishús með bílskúr og grónum garði 
miðsvæðis í borginni. Bílskúr er inni í heildarfer-
metratölu. Eigninni hefur verið vel við haldið og er 
hún þó nokkuð endurnýjuð með nýjum gluggum með 
tvöföldu gleri og innihurðir á neðri hæð eru nýjar sem 
og útihurðir. Rafmagn var endurnýjað að hluta fyrir 
skömmu. Innanhússhönnun var unnin að hluta til í 
samráði við Rut Káradóttur og lýsing er að hluta frá 
Lumex. Komið er inn í forstofu og þaðan inn í hol þar 
sem á vinstri hönd eru tvö herbergi, eitt lítið og annað 

stærra með parketti á gólfi. Á neðri hæð er gesta-
salerni. Stofa og borðstofa eru samliggjandi og rúm-
góðar. Gengið er út á stóra timburverönd frá stofu. 
Eldhús er með beykiinnréttingu og náttúrusteini 
á gólfi. Inni af eldhúsi er þvottahús og búr og frá 
þvottahúsi er hægt að ganga út í garðinn. Beykistigi 
liggur upp á efri hæð hússins. Frá stiga er komið inn 
í sjónvarpshol. Baðherbergi er á efri hæð með bæði 
baðkari og sturtuklefa. Á efri hæð eru tvö barnaher-
bergi og stórt hjónaherbergi með miklu skápaplássi 
og parketti á gólfi. Ný hurð er á bílskúr og rennur þar 
bæði heitt og kalt vatn og er bílskúrsþakið nýtt. Bygg-
ingarár hússins er skráð 1957 en árið 1969 var stofa 
stækkuð og árið 1989 var byggt ofan á húsið og for-
stofu bætt við. Ásett verð er 65,9 milljónir.

Einbýli í grónum garði
Eigninni hefur verið vel við haldið og er hún þó nokkuð endurnýjuð með nýjum gluggum.

Símar  551 7270,  551 7282  og  893 3985

Til sölu eitt hagstæðasta 
farþegaskip landsins

Skipið tekur 90 farþega auk áhafnar. Skipið hent-
ar mjög vel í hvers kyns ferðamannaþjónustu, í
hvalaskoðun, sjóstangaveiði og m.fl. Fjármögn-
unarmöguleikar til staðar. 

Nánari upplýsingar og 
myndir á hibyliogskip.is, 

á skrifstofu og í símum 892 6113 & 893 3985

Þuríður Halldórsdóttir hdl., lögg. fasteigna- og skipasali
www.hibyliogskip.is - hibyliogskip@hibyliogskip.is
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Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:
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Lýsing: ÁRBORGIR Selfossi bjóða til sölu sumarhús í á 7.600 fermetra eignarlóð í landi Miðengis í Grímsnes og 
Grafningshreppi. Húsið, sem er á tveimur hæðum, er byggt úr límtrésbjálka og er allt hið glæsilegasta. Á neðri 
hæð er rúmgóð forstofa með fataskápum, gangur og baðherbergi með góðri innréttingu. Þar er einng stór og 
björt stofa auk borðstofu með innfelldri lýsingu í loftinu. Úr stofunni er gengið út á stóra verönd. Á neðri hæð-
inni er einnig eldhús með vandaðri innréttingu og tvö parkettlögð svefnherbergi ásamt fullbúnu þvottahúsi 
með skápum. Timburstigi liggur upp á efri hæð en þar er 
stórt alrými, sem má nýta sem sjónvarpshol eða tómstunda-
herbergi, með góðum svölum. Þar eru einnig tvö rúm-
góð herbergi með svölum. Að auki eru á efri hæðinni góðar 
geymslur undir súð. Allar innréttingar og fataskápar eru 
frá Innex og parkett er á öllum gólfum. Umhverfið er mjög 
snyrtilegt. Búið er að hlaða stórar tröppur upp að húsi og 
gera góða grasflöt. Stór og skjólgóð verönd er umhverfis 
húsið og er hún að stórum hluta undir þaki.

Grímsnes og Grafningshreppur: Sveitarómantík í hávegum höfð

Djúpahraun 14: Sumarhús í sérflokki

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

100% f já rmögnun — Eng in  ú tborgun!

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com
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Til sölu alveg nýtt stórglæsilegt raðhús á Costa Blanca ströndinni á 

Spáni með mögulegri 100% fjármögnun. Húsið er staðsett í Balcones de 

Cabo Roig hverfinu sem er á hinu þekkta Torreviejasvæði á Spáni. Hús-

ið stendur við götu sem er með svokölluðu grænu svæði fyrir framan og 

ekki verður byggt þar. Handan við græna svæðið er sérlega smekkleg, 

sameiginleg sundlaug. Margir íslendingar hafa fest kaup á húsum í 

þessum kjarna sem segir ansi margt um gæðin.

Stærð samtals: 85,84 fm.

Í þessum húsi  eru 3 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, stofa, tvenn-

ar svalir,  verönd og  þakverönd með miklu útsýni til sjávar. Sameiginleg 

sundlaug. Bílastæði undir húsinu innifalið í verði. Þegar fólk kemur í 

skoðunarferð og af kaupum verður borgum við fyrir tvo aðila bæði gist-

ingu og flug við afsal hússins.

Mögulegt er að fá allt kaupverðið lánað til 30 ára hjá spænskum 

banka. Öll gögn um verðmat liggja fyrir.

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

PL 01 Svart PL 45 Silfur-
metallic

PL 20 Dökk Grá PL 22 Dökk Rauð PL 56 Dökk brún PL 42 Rauðbrún PL 80 Hvítt PL 55 Kopar -
metallic

Aluzink Kopar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is
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ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Úrval lita á lager

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn 
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

Létt í meðförum lang ódýrast
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Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 

kl. 9–17

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

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

LÆKJARBERG - LAUS
STRAX 121,4 fm neðri hæð í tvíbýli
m/bílskúr. 2 sv.herb. Sérinng. Ver-
önd. Frábær staðsetning. Verð 28,9
millj. Laus við kaupsamning. 7053

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

ELDRI BORGARAR 

NAUSTAHLEIN Frábært einnar
hæðar 60 fm 2ja herbergja RAÐHÚS
fyrir eldri borgara við Hrafnistu í Hafn-
arfirði. Verð 23,2 millj. 7519

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

4RA TIL 7 HERB. 

ÖLDUGATA - m/BÍLSKÚR -
LAUS STRAX GÓÐ íbúð á 2. hæð
í fjölbýli m/bílskúr, samtals 105,6 fm 3
svefnherbergi. Verð 23,6 millj. 7648

3JA HERB. 

BLIKAÁS - GLÆSILEG Falleg
85,7 fm 3ja herbergja efri sérhæð í
góðu klæddu 6-býli á frábærum stað
í Áslandinu. SÉRINNGANGUR. Verð
23,2 millj. 7594

2JA HERB. 

NORÐURBAKKI Glæsileg 69,2
fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð, ásamt
6,2 fm sérgeymslu. Stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin afhendist fullbúin
án gólfefna nema á baðherbergi og
þvottahúsi Verða flísar á gólfi. 6643

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

HERJÓLFSGATA - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Nýleg afar vönduð
og glæsileg 131 fm 3ja til 4ra herb.
íbúð á 3. hæð. Verð 46,9 millj. 7356

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

ERLUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Sérlega falleg 102 fm 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ í fallegu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Parket og flísar.
Verð 29,8 millj. 7636

BURKNAVELLIR - ENDAÍ-
BÚÐ 3ja til 4ra herbergja endaíbúð
91,1 fm efsta hæð í lyftuhúsi. Stæði í
bílgeymslu fylgir . Sérinngangur af
svölum. Verð 24,5 millj. 7543

LÆKJARSMÁRI Sérlega falleg
tveggja herbergja íbúð ásamt stæði í
góðu bílskýli á góðum og rólegum
stað í Smárahverfinu í Kópavogi.
Verð 23,5 millj. 7456

VOGAR

MIÐDALUR Fallegt 189,8 fm ein-
býli, ásamt 37,3 fm bílskúr, samt.
227,1 fm Afhendist fullbúin að utan.
Verð 29,5 millj. 7276

SUMARHÚS

REYNIFELL Góður 39 fm bústaður
staðsettur um 3 km frá Keldum í
Rangárvallasýslu. 8.400 fm EIGNAR-
LÓÐ. Verð 7,7 millj. 7605

RAÐ- OG PARHÚS 

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
mikið endurnýjað 160 fm raðhús á
tveimur hæðum, ásamt 25 fm inn-
byggðum bílskúr, samtals 185,2 fm 4
svefnherbergi. Verð 42,5 millj. 7496

STRANDGATA Sérlega falleg og
talsvert endurnýjuð fjögurra herbergja
SÉRHÆÐ með SÉRINNGANGI í fal-
legu húsi á góðum stað í MIÐBÆ
Hafnarfjarðar. Verð 25,9 millj. 7545

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

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Falleg 66,1 fm 2ja herbergja
íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli á frábær-
um útsýnisstað. Parket og flísar.
Stórar svalir. Verð 16,9 millj. 7438

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

EINBÝLI

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1 HÆÐ
Fallegt 194 fm einbýli á einni hæð
með innb. bílskúr. Góð staðsetning
og stórir pallar. Verð 62 millj. 7516

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
og vel byggt 183 fm RAÐHÚS á
tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr á góðum stað. 4 svefnherb.
Parket og flísar. Verð 43,5 millj. 7617

SUÐURBRAUT Falleg 100,9 fm
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
litlu fjölbýli á góðum útsýnisstað. 3
möguleg 4 svefnherbergi. Verð 23,5
millj. 7539

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

EYRARHOLT Falleg 62,4 fm íb. á
3. h. á útsýnisstað. Sameign góð, ut-
an sem innan. Verð 16,3 millj. 7058

ATVINNUHÚSNÆÐI

TRÖNUHRAUN 3 Gott 258,4 fm
atvinnuhúsnæði á 2 h. Skiptist niður í
138,4 fm fm gólfflöt, ásamt ca: 120,0
fm milliloft. Verð 36millj. 7541

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

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

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

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

GRINDAVÍK

ÁSABRAUT - GLÆSILEG
Glæsileg 96,2 fm 3ja herb. ENDA-
ÍBÚÐ á efri hæð í litlu nýlegu fjölbýli á
frábærum stað í jaðri byggðar. SÉR-
INNGANGUR. Verð 20,2 millj. 7639

FJARÐARGATA - TIL SÖLU
EÐA LEIGU “LAUST STRAX“ 193
fm Á BESTA STAÐ Í HAFNARF.
„LYFTA“ 4 herb., alrými með svölum,
kaffistofa, wc, skjalag. og ræstik-
ompa. Útsýni út á sjóinn. 7223

LYNGBERG - SÉRLEGA FAL-
LEGT Fallegt mikið endurnýjað
132,4 fm einbýli á einni hæð, ásamt
tvöföldum 53,2 fm bílskúr, samtals
185,6 fm á góðum stað innst í botn-
langa. Verð 52,9 millj. 7434

LINDARBERG - 2 SAMÞ.
ÍBÚÐIR Fallegt 255 fm 2ja íbúða
parhús/tvíbýli á frábærum útsýnis-
stað. Efri hæðin 173,4 fm með bíl-
skúr. Neðri hæð 81 fm, ásamt 40 fm
rými. Verð 74,0 millj. 7433

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐ-
HÚS Fallegt og vel skipulagt 201,2
fm raðhús m/bílskúr á góðum stað. 4
sv.herb. Skóli og leikskóli í göngu-
færi. Verð 47,9 millj. 4907

HÆÐIR

ENGJAVELLIR - GLÆSILEG -
LAUS STRAX Ný og GLÆSILEG
FULLBÚIN 128 fm 4ra til 5 herbergja
EFRI SÉRHÆÐ í fallegu nýju fjögurra
íbúða húsi. Verð 35,0 millj. 7557

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ
Sérlega falleg og vönduð íbúð með
stórri afgirtri lóð. Uppþvottavél og ís-
skápur fylgja með íbúðinni. 
Verð 27,5 millj. 7249

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Falleg talsvert endurnýjuð
100,2 fm 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 4.
hæð (gluggar á þrjár hliðar) á frábær-
um útsýnisstað. SÉRINNGANGUR.
Verð 24,9 millj. 7037

ÁLFASKEIÐ - LAUS FLJÓTL.
Rúmgóð 148,3 fm íbúð m/bílskúr. 3 sv.herb.

Verð 27,9 millj. 6282

VEGHÚSASTÍGUR - UPPG.
Vorum að fá í sölu flotta uppgerða
hæð í þríbýli á rólegum stað. Sér inn-
gangur. Verð 37,9 millj. 7315

FORNAVÖR - GLÆSILEGT
Nýlegt 153,5 fm EINBÝLI á einni
hæð, ásamt 47,3 fm BÍLSKÚR, sam-
tals 200,8 fm á fábærum stað við
hraunjaðarinn. 4766 

ÁRNASTÍGUR - LAUST
STRAX NÝLEGT og GLÆSILEGT
133 fm ENDARAÐHÚS á einni hæð
með BÍLSKÚR, á góðum  stað í ný-
legu hverfi. Verð 24,9 millj. 7606

GRANDATRÖÐ - LAUST
FLJÓTLEGA Nýlegt og glæsilegt
atvinnuhúsnæði (ENDABIL) á góðum
stað. Hæðin er 201,2 fm og milliloft
73,5 fm, samtals 274,7 fm Verð 49,5
millj. 7510

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

DAGGARVELLIR - ALLT AÐ
90% LÁN Sérlega falleg 128,9 fm
EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu 4ra íbúða
húsi á frábærum stað í HRAUNINU á
Völlunum. Verð 32,9 millj. 7488

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍL-
SKÚR í góðu 6 íbúða húsi í HJARTA
GARÐABÆJAR. Stórar svalir. Góð
staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250

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

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

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

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, sam-
tals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan,
rúmlega fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

ÖLDUSLÓÐ - EFRI HÆÐ Í
TVÍBÝLI 3ja til 4ra herb. risíbúð
með fallegu útsýni. Eignin er 72 fm en
er mun stærri þar sem töluvert er
undir súð og einnig er mikil sameign.
Verð 19,0 millj. 7397

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

BURKNAVELLIR - Sérlega falleg
91,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað.
2 sv.herb. Stutt í skóla, leikskóla og
þjónustu. Verð 23,0 millj. 7100

SUÐURHÓP 1- FYRIR 50
ÁRA OG ELDRI 123,9 fm 3ja
herb. ENDAÍB. Á 2. h. STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU í nýl. glæsilegu LYFTU-
HÚSI. Verð 27,2 millj. 7500

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

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

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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Nýbýlavegur - 2ja herb. - Bílskúr.
77.6 fm íbúð á 2. hæð, þar af er bíl-
skúrinn 27,4 fm Búið er að endurnýja
gólfefni og baðherbergi mjög smekklega.
Verð 19.9 millj.

Lautasmári - 4ra herb. m/bílskýli.
115.8 fm 4ra herb. íbúð, mjög vel stað-
sett í Kópavogi. Þvottahús innan íbúðar
og 16,7 fm stæði í bílskýli. Parket á íbúð
nema á baði og þvottah., þar eru flísar
Beyki innr. í eldhúsi. Verð 28.5 millj.

Laugavegur - Lúxus - 3ja herb.
3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi
við Laugaveg. Íbúðirnar skilast fullbúnar
með gólfefnum og innréttingum. Íbúðirn-
ar eru frá 86,6 fm til 100,8 fm Mikil loft-
hæð er í íbúðunum. Lyfta í húsinu. 
Verð frá 43 til 45 millj. 

Grundarstígur - 4ra herb.- Útsýni
143 fm 4ra herb. vel útbúin íbúð á 3 hæð.
Mikið útsýni er yfir alla borgina. Innrétt-
ingar og gólfefni  fyrsta flokks. Þvottaað-
staða í íbúð. Einkastæði fylgir.

Engihjalli - 1 hæð - LÆKKAÐ
VERÐ
84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sér geymsla á jarðhæð. Þvottah.
á hæðinni. Verð 19.9 millj.

Kötluás - Tjarnir - Bláskógar-
byggð.
Þrjú ný, glæsileg sumarhús, fullbúin með
gólfefnum ásamt verönd og gert ráð fyrir
heitum potti, standa hátt, mikið víðsýni.
Mjög vönduð . 6 km frá Reykholti. Bisk-
upstungum Verð 26 - 28,0 millj. 

Suðurhlíð 38B - 3ja herb. 3ja herb
heldrimanna íbúð á jarðh. með sérinn-
gangi. Íbúðin er mjög falleg. Gegnheilt
eikarparket. Innrétt. úr eik. Granít á borð-
um. Tæki frá Miele í eldhúsi. Ísskápur,
uppþ.avél og örbylgjuofn fylgja. Arinn. Öll
ljós og gluggatjöld fylgja. Gott útsýni út á
sjóinn. Sér bílastæði. Verð 39.6 millj. 

Skipalón 21 - Hafnarfirði.
3ja. til 5. herb. íb. í nýju fjölbýli á Holtinu.
Frá 98.7 að 130 fm. og skilast tilbúnar.
Tæki frá Miele granít borðplötu og ísskáp
frá G E. Val er á sprautulökkuðum innr.
eða eikarinnr. Þvottahús innan íbúðar.
Stæði í bílskýli. Sjá frekari lýsingar
http://php.onno.is/vefir/ibyggd/skipalon/

Reynimelur - 2ja herb
Ný uppgerð íbúð á 1. hæð. Ný hvítlökkuð
innrétting með nýjum stáltækjum. Perket
úr hlyn. Ný útihurð. Baðherb með nýrri
sturtu. Verð 19.9 millj.

Baugakór - 3ja herb m/bíla-
geymslu
97 fm 3 herb íbúð með bílageymslu,
íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðher-
bergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Verð 25.9 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.

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

Laugavegur 20 - studio íbúð
Nýuppgerð glæsileg 41.2 fm studio íbúð
á 3. hæð í uppgerðu húsi við Laugaveg.
Eldhús með vönduðum innréttingum og
granít borðplötum, tækin innfelld í inn-
réttingu. Baðherbergi flísalagt með upp-
hengdu salerni. Verð 18,9 millj.

Stigahlíð - 3ja herb
84 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt
frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur-
nýjuð, ný gólfefni, nýtt rafmagn, eldhús-
innr lökkuð og uppfærð, nýjar flísar, tæki
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð
í topp standi. Verð 25,9 millj.

Gullengi - 4ra herb.
Ný fullbúin 132 fm íbúð á annarri hæð í
þriggja hæða fjölbýli við Gullengi. Eignin
skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi og þvottahús .Sameiginlegur
garður með leiktækjum. Sér inngangur af
svölum. Hagstætt 20 millj. lán getur fylgt.
Verð 32.5 millj. 

Unnarbraut - Setjarnarnesi - par-
hús
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.

Hringbraut - Lyftuhús - bílgeymsla
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 
5 hæða lyftublokk í vesturbæ Reykjavík-
ur. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, bað-
herbergi, svefnherbergi og stofu.
Geymsla á 1.hæð. Stæði í bílageymslu.
Verð 17.9 millj.

Skipholt - 2ja herb - Ný
70.9 fm íbúð í austurbæ Reykjavíkur.
Íbúðin verður tilbúin til afhendingar með
öllu nýju í júní. 18 millj. Íls lán fylgja
ásamt hagstæðu láni frá seljanda, vaxta-
laust. Verð 24,9 millj. 

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

Skólavörðustígur - „Penthouse“
155 fm penthouse íbúð með útsýni yfir
alla Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herber-
bergi, bað, eldhús og glerturn. Íbúðin
hefur verið mikið endurnýjuð. 
Verð 59 millj.

Línakur - 4ra herb.
Fallegar nýjar íbúðir. Allt tréverk er úr eik fyrir utan þvottah. en þar er hvít inn-
rétt. Bað og þvottah. með flísum og gólfhita. Allar innihurðir eru yfirfelldar. 
Verð frá 34.9 millj.

Hallakur - Ný 3. herb.
Glæsileg 3ja herb. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með útgengi í garð. Eikarparket
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar. Glæsileg eign mjög miðsvæðis og stutt í
aðal umferðaræðar. Verð 29.5  millj.
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Drápuhlíð með bílskúr.
Hæð og ris með sér inngangi og bílskúr
alls 196 fm Töluvert endurnýjuð eign. Á
hæðinni eru 2 samliggjandi stofur, nýtt
eldhús, baðherb., og 2 herb. Í risi er her-
bergi, stofa, þvottahús.
Góðar leigutekjur. 
Verð 51.9 millj. 

Grettisgata-Miðbær-Einbýli
Húsið skiptist í kjallara, hæð og ris. sam-
tals. 138 fm og 50 fm 2ja herb hliðar-
byggingu. Búið að endurnýja allt húsið.
Lán getur fylgt. Verð 45 millj.

Íshússtígur - Keflavík - nýlega
uppgert.Fallega endurgert 191 fm ein-
býlishús með húsnæði á baklóð sem til-
valið er til útleigu. Húsið hefur verið tekið
i gegn með parketi og flísum á gólfi. 
Verð 46 millj.

Álfhólsvegur - Útsýni
181 fm einbýlis nýlega standsett með
mögul. á 2ja herb. íbúð í kjallara. Á hæð
er forstofa, borðst., stofa, svefnh. og eld-
hús. Á efri h. hjónah., barnah. sjónv.-
krókur, leiksvæði og baðh. Eldhúsið ný-
tískulega innréttað með mósaík flísum og
góðum borðkrók. Verð 55 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.

Grandavegur - 3ja herb. - 60 ára +
Falleg 86.9 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íbúð. Sér-
geymsla í kjallara. Öryggishnappar í íbúð-
inni. Sjúkraþjálfari, hárgreiðslustofa, mat-
sala o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj.

Hofteigur - 4ra herb. - Góð stað-
setning.137,7 fm íbúð í kjallara. Íbúðin
skiptist í anddyri, eldhús, stofu, baðherb.
og 3 góð herb. Þvottahús og geymsla eru
í sameign.Verð 29.9 millj.

Fróðengi - 3ja herb.
114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, tvö
svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bíl-
skúr 21.4 fm fylgir. Geymsla og sameig-
inleg hjólageymsla er á jarðhæð. 
Verð 29.9 millj.

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100%
lán
Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús.
Búið er að klæða húsið að utan, setja
veggjagrindur, rafmagnstöflu og vatns-
lagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn. 

Hjarðarhagi - 3ja herb - Nýlega
uppgerð Falleg 109 fm íbúð á 1. hæð
með bílskúr. Baðherb. er flísal. og t.f. þv.-
vél og þurrkara. Á gólfi svartur náttúru-
steinn. Baðkar. Eldh. er með hvítri há-
glans innr., eikarborðpl. Á gólfi er svartur
náttúrusteinn. Svefnh., gangur og stofa
eru með Kährs parketi. Verð 30.9 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb.- Gott verð
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.

Furugrund -bílageymsla
72,8 fm 3ja herbergja íbúð með stóru
23.8 fm stæði í bílskýli á grónu svæði
Fossvogsmegin í Kópavogi. 2 svefn-
herbergi. Íbúðin er parketlögð. 
Verð 21.9 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.

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.

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

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 millj. 3 íbúðir eftir í húsinu.
Verð frá 12.6 millj.

Há-Múli - Fljótshlíð - sumarhús
80.2 fm sumarbústaður á 1.5 ha eignar-
lóð. Húsið er fokhelt að utan en tilbúið að
innan. Vatn að lóð. Rafmagn komið. Leyfi
fyrir 60 fm gestahúsi. Mikið útsýni að
Þórsmörk og nágrenni. Verð 15 millj.

Iðufell 8 - 2ja herb
68 fermetra í búð á þriðju hæð. Góð
áhvílandi lán. Stofa hefur verið stækkuð
með því að byggt var  yfir svalirnar. 
Verð 15. 3 millj.

Rauðarárstígur - 2ja herb.
48 fm íbúð á 1 hæð miðsvæðis í Rvk.
Hvítar fulninga innréttingar í eldhúsi. Bað-
herbergi flísalagt í hólf og gólf. Geymsla
og þvottahús í kjallara. Stæði bakatil.
Verð 15.5 millj. 

Sumarhús - Hæðarenda - Gríms-
nes
80.4 fm  sumarhús á 6.7 ha eignarlóð á
góðu verði. Milliveggir komnir. Rafmagn,
heitt og kalt vatn tengt. Gríðarlegt útsýni.
Verð 16 millj.

Þorfinnsgata - 4ra herb.
4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð  auk 14.09 fm herbergis í kjallara og 8.4 fm
geymslu, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í gang, eldhús, tvær stofur, tvö svefnh.
og baðherbergi.Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Verð kr. 28.3 millj.

Kúrland 19 - Raðhús.
300 fm raðhús á einum eftirsóttasta stað í Reykjavík. Eignin er á tveimur hæð-
um og er stór skjólsæll garður. Húsið skiptist í anddyri, stofu, eldhús, 4 herb.
og baðherbergi á efri hæð og á neðri hæð forstofu, hol, 4 herb.,snyrtingu,
þvottahús og geymslu. Íbúðin er skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6fm Hann er
með köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl. og

lögg. fasteignasali

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

3ja herb.

Drekavellir - Hafnafirði.
Stílhrein og falleg 3ja herbergja 101 fm íbúð á 6. hæð í
góðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar, parket á herbergjum
og flísar á öðrum rýmum. Verð 25 millj.

Sumarbústaðir

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikið og vandað sumarhús á tveimur
hæðum í fallegu umhverfi skammt frá kerinu. Stór stofa, 4
svefnh, vandaðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.
Eign í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Tjörn – Bláskógarbyggð.
Vinalegt sumarhús auk gestahúss samtals 72 fm í fallegu
umhverfi með góðu útsýni. Góðir sólpallar og lóðin er vel
gróin í góðri rækt. Verð 15,2 millj.

Lóðir

Ártún - Selfossi.
Vel staðsett og einstök tæplega 900 fm byggingarlóð ut-
an ár á Selfossi með mjög fallegu útsýni. Tilboð óskast.

4ra herb.

Eskivellir - Hafnafirði.
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 101 fm íbúð á 5. og
efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Vel
innréttað og yfirbyggðar svalir. Verð 25,9 millj.

Rauðavað - Reykjavík.
4ra herbergja og sérlega lagleg 117 fm íbúð auk stæðis í
bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Lítið fjöl-
býli á barnvænum stað. Verð 34,5 millj.

Vandað iðnaðarhúsnæði í byggingu við Hellis-
mýri 12 og 14 á Selfossi. Hvort hús telur 10 bil,
hvert þeirra 84 fm að grunnfleti eða 7 x 12 auk 26
fm millilofts. Húsið skilast fullbúið að utan með
malbikuðu plani. 

12

Selt Selt

Selt

Selt

Selt

SeltSelt Selt Selt Selt
Selt 14

Hellismýri 12 til 14

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

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

Svava Júlía Hólmarsdóttir
Sölumaður
Beinn sími: 898 3023
svava@klettur.is

Oddur G. Hauksson
Sölumaður
Beinn sími: 897 6110
oddur@klettur.is

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

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

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

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

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

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is 

RAÐHÚS

FLJÓTASEL
Tveggja íbúðar hús.
Staðsetning: Reykjavík
LÝSING EIGNAR: Parket og flísar, fallegar
viðarinnrétt. í eldhúsi. Aukaíb. 3ja herb. 90 fm
Aðalhæð. 5 herbergja tvö salerni.
Bílskúr 23 fm
Heildar stærð: 264,7 fm
Verð: 46,9 millj.

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

RJÚPNASALIR
Staðsetning: Kópavogur
LÝSING EIGNAR: Rúmgóð og skemmtileg
íbúð á 3. hæð, ásamt sérstæði í bílgeymslu. suð-
ursvalir
Stærð 113,6 fm
Herbergi: 4ra (3 svefn)
Verð: 28,9 m.

GALTALIND - MJÖG FALLEG

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

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

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

NÚPALIND -VIÐ SMÁRALINDINA.

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

ENGJAHLÍÐ- HFJ LAUS
Um er að ræða mjög bjarta og fallega 3ja her-
b. 77,5 fm íbúð á 2. hæð í 3ja hæða litlu fjölbýli
á góðum stað í Setberginu, íbúðinni fylgir bíl-
skúrsbyggingarréttur. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Hjónah. með nýl. parketi og fataskáp.
Baðh. er með flísum. Eldhúsið er með nýjum
náttúruflísum og hvítri innrétt. Stofa og borð-
stofa með nýl. parketi. Ásett verð 21,5 m.

RAUÐARÁRSTÍGUR
Mjög rúmgóð 3ja herb. íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða húsi. Komið inn í forstofu með ljósu
parket á gólfi og þaðan er innangengt í aðrar
vistaverur íbúðarinnar. Stofa og borðstofa eru
með ljósu parketi á gólfi, mjög rúmgott. Tvö
svefnherbergi. Ásett verð 18,9 m. Áhv. 9,8
m. í góðum yfirtakan legum lánum.

Fr
um

LOGASALIR
Staðsetning: Kópavogur.
LÝSING EIGNAR: Stórglæsilegt einbýlishús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr,
innanhúss hannað af innanhúss arkitekt, lóð
fullbúin og glæsileg með heitum potti.
Stærð: 262,6 fm
HERBERGI: 4 svefn, (6) 
Ásett verð: 96,0 millj.
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Listhúsinu Laugardal
Reykjavík
Sími: 581 2233

Dalsbraut 1
Akureyri
Sími 461 1150

Eftir að ég fékk mér IQ-CARE 
hef ég ekki fundið til í bakinu!

Sölvi Fannar Viðarsson
Framkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar

Ég mæli hiklaust með

6 mán.
vaxtalausar raðgr.
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Gamalt eldhús í Kópavoginum hefur fengið 
hressilega andlitslyftingu þar sem allt var hann-
að upp á nýtt.

Eldhúsið þótti ekki lengur hentugt. Því var ákveðið 
að fara út í breytingar, sem tókust mjög vel. Sóst var 
eftir góðu skápaplássi og vinnusvæði í nýju innrétt-
ingunni og einnig nútímalegu útliti. 

Það má með sanni segja að allt hafi fengist sem 
sóst var eftir. Breytingarnar gengu þannig fyrir sig 
að Kristín Guðmundsdóttir, innanhússarkitekt hjá 
Inn Ark teiknistofunni, var fengin til að teikna upp 
nýtt eldhús. Í samráði við eigendurna vann Krist-
ín nýtt skipulag á eldhúsinu og innréttingu og valdi 
efnivið, borðplötur og flísar. Einnig var sett nýtt efni 
á gólfið. 

Eyjuborðplatan stóra er glæsileg og gengur inn í 
endaskápinn við vegginn og hann er hægt að opna 
þannig að nálgast megi til dæmis brauðrist og fleira 
sem er í sambandi inni í skápnum og einungis þarf 
að draga fram á eyjuborðið. Vínkælinum er smekk-
lega komið fyrir undir innréttingunni og snýr út að 
stofunni þannig að á eyjunni geti myndast smá bar-
stemning þegar gestir eru. Einnig er sérstök díóðu-
lýsing í glerinu í háa glasaskápnum. Þessa lýsingu er 
hægt að stilla þannig að hún breyti litum. Innrétting-
in er smíðuð hjá GKS Trésmiðju og er úr reyktri eik. 
Við helluborð og vask er borðplata úr stáli og vask-
ur er samsoðinn borðplötu þannig að úr verður ein 
samfelld heild. Borðplatan og vaskurinn eru unnin af 
Frostverki. Steinninn á eyjunni er Technostone. Öll 
tækin eru frá Eirvík og þá einnig vínskápurinn. - mmr

Nútímalegt útlit í 
nýju eldhúsi

Heildarmyndin af nýja eldhúsinu er flott. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 
Ljósin sem rafvirkinn mælti með og gefa skemmtilega stemningu. 

Sóst var eftir miklu skápaplássi við gerð nýju innréttingarinnar. 

Vínskápurinn frá Eirvík sér um að halda rétta hitastiginu.

Með gardínum eða köppum má gefa eldhúsinu andlitslyftingu.

Margir skipta um gardínur eða kappa í eldhúsinu á þessum árstíma. 
Ljósir litir eiga oftast upp á pallborðið en þó getur verið gott að velja 

dekkri til að skapa notalega stemningu á björtum sumardögum. 
Þá hafa tískustraumar yfirleitt eitthvað með valið hverju sinni að 

gera. Sumir vilja rykkingu en aðrir enga, eða svokallaða fleka. Þeir eru 
þó yfirleitt frekar teknir í alrými og fyrir stærri glugga. - ve

Kappar sem fegra
Kósaðir gardínu-
kappar úr Vogue. 
Meterinn kostar 
1.790 kr. Efri og neðri 
kappi með kósum 
10.800 kr. Kósar og 
saumavinna innifalin 
í verði.

Svarthvítir kappar úr Vogue, 45 sentimetrar á 
breidd, kosta 1.290 kr. metrinn. Einnig eru til viska-
stykki og dúkur í stíl.

Kappar frá Skermi.

Viðarkappar með kósum og bómullarrönd upp að fimmtíu senti-
metrum kosta 5.550 krónur metrinn. Stangir úr burstuðu stáli kosta 
1.200 krónur og festingar 900 krónur. Yfirleitt er reiknað með um 
sextíu prósenta rykkingu.

Viðarkappar frá versluninni Skermi að Höfðabakka 9. Þeir fást í átta mismunandi 
viðartegundum og eru smíðaðir eftir máli. Hægt er að fá bómullarkant í sama lit og 
viðurinn sem er valinn en einnig er hægt að velja aðra liti sem ef til vill kallast á við 
liti í umhverfinu. 



6 mánaða
vaxtalausir

raðgreiðslusamningar
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Þessar einingar, eftir hönnuðinn Amy Tang frá Sydney, bera heitið 
Flosion og þær má nota með ýmsum hætti. 

Einar og sér geta þær nýst sem stólar en sé sessan tekin af er komið 
borð. Sé einingunum stillt upp í röð verður úr hinn fínasti bekkur. 

Einingarnar hafa vakið athygli víða um heim en Amy leggur ríka áherslu 
á gæðaefnivið og klassíska hönnun sem á að stand-

ast tímans tönn.
Sessurnar fást meðal annars í hvítu og 

brúnu og má sjá fleiri samsetningarmögu-
leika eininganna á http://www.wood-

mark.com.au/designer.asp?dID=45

Margnota mubla
Þetta ætti að koma sér vel í eldhúsi þar sem pláss er lítið.

Eldhúsið er helsti vinnustaður heimilisins og því 
mikilvægt að vinnuaðstaða þar sé góð. 

Slæm vinnuaðstað getur haft áhrif á líkamlega og and-
lega líðan okkar. Oft fer mikill tími í eldhússtörfin og 
því mikilvægt að aðstaða þar sé góð og við lærum að 
beita okkur rétt. 

Vinnuvistfræði snýr að samspili manna og þeirra 
umhverfisþátta sem geta haft áhrif á heilsufar. Val-
dís Brá Þorsteinsdóttir vinnuvistfræðingur hjá Vinnu-
vernd bendir á að vinnuaðstaða eldhússins þurfi að 
uppfylla þrjá þætti; þarfir, vellíðan og öryggi.

„Eldhúsþríhyrningurinn er grundvallaratriði sem 
byggir á vinnuvistfræði og snýr að staðsetningu elda-
vélar, ísskáps og vasks sem er mest notað í eldhúsum. 
Markmiðið með þessu er að auka skilvirkni mannsins 
og að minnka umferðina í gegnum þetta vinnusvæði. 

Einnig verður að taka tillit til fjarlægðarinnar á milli 
þessara tækja því við viljum ekki hafa hana of mikla 
né of litla,“ segir Valdís. Mikilvægt er að þau borð sem 
unnið er við séu í réttri hæð. Of há borð reyna oft mikið 
á axlirnar og of lág borð reyna á bakið og hálsinn. Allt 
þetta þarf að hafa í huga þegar eldhús eru hönnuð og 
endurskipulögð. 

Það getur reynt mikið á líkamann að standa upp á 
endann lengi. Gott er að hafa undirlag eldhúsgólfsins 
í mýkri kantinum eða vera í skóm með mjúkum botni 
baksins vegna. Korkur eða mjúkur dúkur eru gólfefni 
sem nú eru til í mörgum gerðum og ætti að hafa í huga 
strax í upphafi hönnunar á eldhúsum.

Valdís segir uppröðun leirtaus í skápa einnig skipta 
máli til að minnka álag á líkamann. Oftast eru glös og 
diskar í efri skápum og þá ber að hafa í huga að setja 
diskana í neðstu hilluna og glösin í næstu hillu fyrir 
ofan, því diskar eru þyngri en glös. - kka

Aðstaðan skiptir máli

Tíminn milli mála
Í nútímanum er oft naumt skammtaður tími til þess allra ynd-
islegasta; nefnilega að dunda sér og dedúa í eldhúsinu. Eld-
húsklukka er jafn nauðsynleg og pottar, glös og kokkabækur. 
Og hún mælir allt; suðutíma eggja, hefingu deigs, stundaskrá 
dagsins og tímann milli mála.

Tiktak-klukkan frá Habitat minnir á framúrstefnu-
legt listaverk. Teinréttir angar hennar baða út 
mínútum og heila tímanum í mismunandi stærðum. 
Kostar 15.900 krónur, en fæst enn á opnunartilboði 

á 10.900 krónur.

My Home-klukkan er látlaus en grípandi og 
einkar matarleg í naumhyggjueldhúsum, með 
appelsínugulri skífu. Fæst einnig í litum sem 
minna á sítrónur, vatnsmelónur og fleira girni-
legt. Fæst í Húsgagnahöllinni og kostar 1.190 
krónur.

Sígild, rómantísk og minnir á vasaúr fyrri alda, 
þegar aðalsmenn og dömur ferðuðust um í 

flauelsbólstruðum hestvögnum og kysstust 
bak við lukt tjöld. Fæst í Glugg-Inn og kost-

ar 9.900 krónur.

Livingzone-klukkan er súrrealísk og silfruð. Minn-
ir á Hollywood og dansandi diskó með glitrandi 

glimmerskjá og sterka tilvísun í bráðnaðar klukkur 
Salvadors Dalí. Fæst í Húsgagnahöllinni og kostar 
3.490 krónur. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ekta rokk og ról-eldhúsklukka sem minnir á 
glymskratta og amerískan „diner“. Matarleg, 

upplífgandi og kallar á ís í ábæti á heitum 
dögum. Fæst í Glugg-inn og kostar 2.400 krónur.

Valdís segir staðsetningu 
vasks, eldavélar og ísskáps 

miklu skipta þegar kemur að 
vinnuaðstöðu í eldhúsinu. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Mikilvægt er að borð og bekkir séu í 
þægilegri hæð. NORDIC PHOTOS/GETTY

- fyrsta flokks. Stór orð sem reynslan réttlætir. 

Nilfisk ryksugurnar þekkja allir enda hafa þær þjónað 
Íslendingum í yfir 70 ár. 
Nilfisk ryksugurnar eru sérlega hljóðlátar.
Þær eru búnar fullkomnu síunarkerfi sem fangar ofnæmisvaka.
Þær eru sterkbyggðar og léttar og búa yfir miklum sogkrafti. 
Komdu í Fönix og sjáðu úrvalið og gæðin með eigin augum. 

Gram kæliskápana þekkja 
allir Íslendingar.
Gram stendur fyrir glæsileika, 
gæði og tímalausa hönnun.

Gram er gæðamerki sem uppfyllir kröfur 
þínar í dag og til framtíðar.
Um áratuga skeið hefur Gram þróað 
gæðavörur fyrir íslensk eldhús.
Þú getur fengið Gram kæliskápana úr 
áli, ryðfríu stáli eða hvíta, frístandandi 
eða innbyggða.

Uppþvottavélar

Kæliskápar

Ryksugur

Þvottahæfni

Þurrkhæfni

Orkunýting

Vatnsnotkun

Hljóðstyrkur

Þvottatími

ASKO D3250FI uppþvottavélin var að mati 
dönsku neytendasamtakanna“Best i test”.

Eftirfarandi eiginleikar voru athugaðir:



H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

Á SVEFNSÓFUM!
EITT MESTA ÚRVAL

LANDSINS AF SVEFNSÓFUM
Höfum opnað einn stærsta og glæsilegasta svefnsófasýningarsal landsins.

Opnunartilboð á svefnsófum af öllum stærðum og gerðum.

10-30%
AFSLÁTTUR!

T160
Svefnsófi

Áður 159.000 kr.

NÚ 135.200 kr.

TILBOÐ!
T160

Svefnsófi - leður
Áður 263.800 kr.

NÚ 184.900 kr.

TILBOÐ!
SOPHIA
Svefnsófi

Áður 65.800 kr.

NÚ 49.900 kr.

TILBOÐ!
CLOVE
Svefnsófi

Áður 75.900 kr.

NÚ 59.000 kr.

TILBOÐ!

ÁVALLT
FYRIRLIGGJANDI

Í MÖRGUM LITUM
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Stell eru notadrjúgt og dýrmætt djásn sem gaman er að bera 
fram á dúkuð borð.

Fallegur borðbúnaður í settum, öðru nafni stell, finnst á flestum heimil-
um. Sumir búa svo vel að eiga eitt stell til daglegra nota og annað til að 
dekka upp með á viðhafnarstundum. Algengt er að hjón byrji söfnun slíks 
borðbúnaðar á brúðkaupsdaginn og síðan bætist við ein og ein skál eða 
eitt og eitt fat á afmælum og jólum. Aðrir kaupa allt í einum pakka. Svo 
gengur svona góss í arf frá kynslóð til kynslóðar ef vel er farið með það 
og oft má finna viðeigandi hluti á fornsölum. 

Ótal gerðir eru til af stellum. Þau eru gróf og fínleg, látlaus og íburðar-
mikil, einlit og mynstruð, handmáluð og verksmiðjuframleidd, konungleg 
og í sveitastíl, sum ömmuleg og önnur með nútímasniði. Öll hafa þau til-

hneigingu til að verða með tímanum sígild og eft-
irsóknarverð. - gun

Bera með sér 
hátíðablæ

Margit Brandt 
fæst hjá Ormsson í Smáralind. Margir 
kannast við það úr stofu þeirra Begga 
og Pacasar sem sigruðu í samkeppninni 
um smekklegasta heimilið á Hæðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR 

Furstynjan nefnist þetta stell sem hefur verið framleitt frá 1951 og fengist hjá 
Tékk-kristal í yfir þrjátíu ár. Nokkrar kynslóðir hafa heillast af því og enn nýtur það 
vinsælda unga fólksins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

New wave er vinsælt stell í Villeroy & 
Boch. Yfirbragðið er létt, flott og svíf-
andi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Glerfínt glerstell í Unika er bæði til með gulli og platínu. Mikið úrval fæst þar af fylgi-
hlutum sem geta líka verið stakir og fara alls staðar vel á borði. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Mussel Mega er frá Royal Copenhagen og fæst í versluninni Kúnígúnd. Sex mismunandi 
mynstur komu á markað um síðustu aldamót bæði í bláu og svargráu og fara sérlega vel 
á borði með hvítu postulíni. MYND/ROYAL COPENHAGEN 



Stafla má allt að 40 stólum á vagna.
STACCO er þægilegur og endingargóður stóll.

Fæst með krómaðri eða litaðri grind. Mikið úrval áklæða.

STÁLIÐJAN ehf, Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogur
Sími: 564 5885 Fax: 564 5886

E-mail: einar@stalidjan.is 

Söluaðilar: Pennin h/f, Hallarmúla 2-4, Reykjavík
  Á. Guðmundsson ehf, Bæjarlind 8-10, Kópavogi
  E.G. Skrifstofuhúsgögn ehf, Ármúla 22, Reykjavík
  Toscana húsgagnaverslun, Smiðjuvegi 2, Kópavogur
  Innx Innréttingar ehf, Faxafeni 8, Reykjavík

STACCO
Hönnuður: Pétur B. Lúthersson FHI

 Hönnunarár: 1980

Stóllinn hefur farið sigurför á íslenskum markaði í 28 ár og er ennþá 
jafnvinsæll og í byrjun. Stáliðjan ehf í Kópavogi hefur framleitt STAC-
CO síðan 1989, en um 10 ára skeið var hann ennfremur framleiddur í 

Danmörku á framleiðsluleyfi og seldur víða um heim.
STACCO er sannkallaður fjölnotastóll eins og reynslan hefur sýnt. 
Hann hentar vel í biðstofur, kaffi- og veitingahús, sjúkrahús, skóla, 

fundarherbergi, ráðstefnusali, fyrirlestrasali, safnaðarheimili og 
skrifstofur. Hann sómir sér líka vel við borðstofuborðið heima.

STACCO stóllinn hefur verið 
seldur í yfir 200.000 eintökum

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR

Smiðjuvegi 4C
Box 281  202 Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Hágæða

HAGBLIKK ehf.

Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.
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Til að auka litagleðina í eldhúsinu er sniðugt 
að hafa hjálpartæki eldhússins í sterkum og 
skemmtilegum litum. Oftast eru eldhúsinnrétt-
ingarnar einlitar þannig að gaman er að leika 
sér að því að hafa litlu hlutina sem litríkasta. 

Úrvalið er endalaust. Flott matarstell í skærum 
lit, sleifar og ofnhanskar í fallegum litum setja 
svip sinn á eldhúsið. Hér að neðan má sjá brot 
af sniðugum eldhúshlutum sem finna má í 
skemmtilegum litum.

Litagleði í eldhúsinu

Vaxdúkar í skærum litum lífga 
upp á eldhúsborðið. Þeir 

eru líka praktískir því 
auðvelt er að þrífa 

þá ef sullast niður. 
Þessi litríki dúkur 

fæst í Söstrene 
Grene og 

kostar 2.990 
krónur.

Þetta fjölnota og litríka bretti 
fæst í Debenhams í Smáralind. 

Nota má brettið undir heita 
potta, sem skurðarbretti eða 

til að bera fram rétti. Brettið 
kostar 2.290 krónur.

Blár sílikon-
ofnhanski frá 

Byggt og búið. 
Efnið í honum 

er sveigjanlegt 
og pláss er fyrir 

tvo fingur, sem er 
ólíkt hinum hefð-

bundnu ofnhönskum. Hann 
kostar 2.499 krónur.

Þessi sniðugu frostpinnaform eru þannig gerð að 
þegar fer að leka að neðan er hægt að sjúga upp sætan 
vökvann. Mjög hentugt fyrir yngri kynslóðina. Þetta 
fæst í Byggt og búið og kostar 499 krónur.

Eldrauð tómatssósu-
flaska frá Byggt og 
Búið kostar 299 krónur. 

Pipar- og 
saltkvarnir sem 
auðvelt er að 
grípa til þegar 
mikið gengur á í 

matseldinni. Þessar 
tvær fást í Deben-

hams og kosta 2.490 
krónur stykkið.

Rafræn innritun nýnema í Menntaskólann í Kópavogi 
hófst 14. maí og stendur til 11. júní á menntagatt.is.

Nýnemum og forráðamönnum þeirra gefst kostur á að 
nýta tölvukost skólans og fá leiðbeiningu við innritun.

Skólameistari
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Stálvaskar eru algengir bæði í eld-
húsi og þvottahúsi. 
Stálið hentar vel þar sem álag 
er mikið og endingar-
tíminn er langur. Til 
að viðhalda gljáa á 
nýjum stálvaski er 
ráð að bóna hann 
með bílabóni. 
Bónið er einfald-
lega borið á líkt 
og þegar bíllinn 
er bónaður og svo 
nuddað af með 
mjúkum klút. Vask-
urinn verður skín-
andi fínn og auð-
veldari í þrifum. 
Þetta ráð má líka reyna á gamla 
og lúna vaska til að ná fram fal-
legri áferð. Ýmis hreinsiefni eru 
einnig á markaðnum til að þrífa 
stálvaskana en ef brúsi af bílabóni 
stendur inni í skáp er tilvalið að 
hressa upp á vaskinn með einni 
umferð. - rat

Gljáandi vaskar

Þessi nýstárlegi pizzaskeri er 
hannaður af listamanninum 
Frankie Flood.

Breytt, handsmíðuð og stílfærð 
mótorhjól njóta mikilla vinsælda 
um þessar mundir. Listamaðurinn 
Frankie Flood tók þessa bylgju 
skrefinu lengra og sótti í hana inn-
blástur við hönnun á pizzasker-
um. 

Hönnunin byggir á Chopper-
mótorhjólunum en listamaðurinn 
hannaði fimm útgáfur eftir hinum 
mismunandi gerðum hjólanna og 
útkoman varð bæði listræn og stíl-
færð. Hver útgáfa hefur fengið 
sitt nafn og heita þær Easy Rider, 
Mantis, Psycho Pizza Cadillac, 
Pizza for Life og Phatboy svo eitt-
hvað sé nefnt.

Þeim sem vilja kynna sér þessa 
hönnun nánar er bent á www.
trendhunt-
er.com 
 - kka

Innblásinn af 
mótorhjólum

● LÍFLEGIR SMÁHLUTIR
Soðin egg eru grundvallarfæða og skila alltaf sínu. Smekk-

legt er að bera þau fram í fallegum eggjabikurum og sóma 
þeir sér vel á morgunverðarborðinu eða um hádegisbil. Gott er 
ef pláss er fyrir skurnina á eggjabikarnum og salt við höndina. 

Hér gefur að líta fallegan eggjabikar frá Marimekko sem fæst 
í ýmsum litum og með fjölbreyttum mynstrum. Í 
stað þess að bera saltið fram á hefðbundinn hátt 
í saltstauk má verða sér úti um dýrindis Mald-
on-salt og bera það fram í fallegum saltbauk líkt og 
hér gefur að líta en hann er í formi lítils spörfugls. Fátt er 

meira viðeigandi með grænkandi túnum og fuglasöng að 
sumri til. Skoða má munina á http://www.favoritsaker.se.

Húsráð
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3ja herb. 

Urðarholt - m. bílskúr Falleg 91 fm,
3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í
gang, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, bað-
herbergi og hol/gang. Örstutt í alla þjón-
ustu Verð 24,9 m. 3529

Dvergholt - 90,4 m2 neðri
sérhæð *NÝTT Á SKRÁ* Vel skipulögð
90,4 m2, 3ja herbergja neðri sérhæð í
tvíbýlishúsi við Dvergholt 12 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er björt og rúmgóð, tvö góð
svefnherbergi, stórt baðherbergi m/sturtu.
Úr stofu er gengið út á verönd og
snyrtilegan garð með miklu útsýni í átt að
Esjunni. Verð kr. 24,8 m.

Leirutangi - allt sér. Fallega 92 fm
neðri sérhæð í litlu fjórbýli við Leirutanga í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi
og rými sem er gluggalaust en vel loftræst
en það skiptist í gott herbergi, leikrými og
geymslu. Verð 21,5 m. 3528

4ra - 7 herb 

Klapparhlíð 97 fm Mjög falleg 97,0
fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjöl-
býli. Mjög falleg endaíbúð með eikarparketi
og mahóní-innréttingum. Flísalagt baðher-
bergi m. sturtu og sérþvottahús. Flottur
staður, mjög stutt í World Class, Lágafells-
laug, Lágafellsskóla og leikskólann Huldu-
berg. Verð 26,5 m. 3442

Skeljatangi - 4/5 herb. Til sölu vel
nýtt 94,2 fm Permaform íbúð á 2. hæð í
litlu fjórbýlishús. Í íbúðinni eru 3-4 svefn-
herbergi, mjög flott eldhús með góðum
borðkrók, gott baðherbergi og rúmgóð
stofa. Þetta er falleg og góð íbúð í vinsælu
hverfi í Mosfellsbæ. V. 26,5 m. 3457

Klapparhlíð - 4-5 herb. Þetta er
112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjöl-
býli með opnum stigagangi við Klapparhlíð
30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð sem 5
herbergja, en er í dag 4ra herbergja, hægt
að breyta aftur. Þrjú rúmgóð svefnherbergi,
stofa og gangur með „Merbau“ parketi,
flísar á baði og þvottahúsi og korkflísar á
forstofu og eldhúsi. Eignin er laus til af-
hendingar. V. 29,9 m. 3402

Klapparhlíð - 5 herb. *NÝTT Á
SKRÁ* 112,6 fm, 5 herb. endaíbúð á efstu
hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli. Góð
stofa, eldhús með borðkrók, baðherbergi
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi
og geymsla. Mahony innréttingar í eldhús,
baði og svefnherbergjum, flísar á baði,
þvottahús og forstofu, en plastparket á
öðrum rýmum. Frábær staður stutt í Lág-
afellsskóla svæðið. Flott útsýni til suðurs
og austurs. Verð kr. 29,4 m.

Hæðir

Súluhöfði - 94,1 fm sérhæð.
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá glæsilega 94,1
fm neðri sérhæð - jarðhæð, í mjög flottu
tvíbýlishúsi. Tvö góð svefn., stofa, borðst.,
eldhús, baðh. m/sturtu og þvotta-
hús/geymsla. Stórt hellulagt bílast. fyrir tvo
bíla, góð afgirt verönd með skjólgirðingu.
Topp eign á besta stað. V. 29,5 m. 3478

Spóahöfði - neðri sérhæð Til
sölu 4ra herb. 126,3 fm neðri sérhæð í tví-
býli. 3 rúmgóð svefnh., lokað eldhús, stór
stofa, flott baðherbergi og sér þvottahús.
Flísar og ljóst parket á gólfum. Íbúðinni
fylgir 50 fm sérafnotaréttur. Flottur staður,
golf, sund, gönguleiðir, skólar og líkams-
rækt í göngufæri. V. 31,9 m. 3455

Raðhús

Grenibyggð - 164 fm raðhús
NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 164 fm
endaraðhús á 2 hæðum, auk risherb. sem
ekki kemur fram í fm tölu. Á jarðhæð er
eldhús, stór stofa, sólst., þv.hús og gesta
WC, á 2. hæð eru 3 svefnh., sjónv.hol og
baðh.i, í risi er stórt herb. Hellulagt bíl-
aplan og skjólg. garður. V. 43,9 m. 3456

Furubyggð - 112,4 fm raðhús Til
sölu 112,4 fm vel skipulagt endaraðhús á
einni hæð á stórri hornlóð í grónu og fal-
legu hverfi. Húsið er á 2 pöllum, hannað af
Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. 3 svefnh.,
baðh., sér þv.hús, eldhús með borðkrók
og stór stofa/sólstofa. V. 32,5 m. 3459

Brekkutangi - 287 fm raðhús
m/aukaíbúð 287,7 fm endaraðhús á
tveimur hæðum, auk kjallara með auka-
íbúð. Á jarðhæð er svefnh., eldhús, stofa
og gesta WC, auk bílskúrs. Á 2. hæð eru 3
svefnh., sjónvarpshol og baðh. Í kjallara er
geymsla, hol, þvottahús og 3ja herbergja
ósamþykkt íbúð með sérinngangi. Mögu-
legt er að fá allt að 85% fjármögnun með
5,7% vöxtum. Verð 49,8 m. 3423

Byggðarholt - 131,5 fm raðhús
Mikið endurbætt og vel nýtt 131,5 fm end-
araðhús á tveimur hæðum í mjög
skemmtilegu hverfi. Á aðalhæð er eldhús,
stór stofa, forstofa og hjónah., en á neðri
hæð eru 2-3 rúmgóð herb., baðherbergi
m/kari og sturtu og hol. Úr stofu er gengið
út á stóra afgirta timburverönd í suðvestur.
Topp staður, stutt í Varmárskólasvæðið
sem og í miðbæ Mos. V. 32,8 m. 3464

Hjallahlíð - 174,6 fm raðhús Til
sölu tveggja hæða raðhús. Íbúðin er 149,5
fm og bílskúrinn 25,1 fm. Á jarðhæð er for-
stofa, stofa, eldhús, hjónaherbergi, svefn-
herbergi og gesta WC, á 2. hæð er sjón-
varpshol, 2-3 svefnh. og baðh. Stórt hellu-
lagt bílaplan með snjóbræðslu og timbur-
verönd í suðurgarði. V. 45,5 m. 3362

Hjallahlíð - 4ra herb. jarðhæð
Þetta er mjög falleg og mikið endurbætt
94,4 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð.
Hvíttað eikarparket og flísar á gólfum og
glæsileg HTH innrétting í eldhúsi. Stór af-
girt timburverönd út frá stofu. Frábær stað-
ur, stutt í skóla, World Class og sundlaug.
Verð 26,7 m. 3413

Hjarðarland - 204 fm parhús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá sölu 203,9 fm
parhús á tveimur hæðum. Á jarðhæð er
forstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús. Á efri hæð er stór og glæsi-
leg stofa, sjónvarpshol, svefnherbergi og
stórt eldhús m/borðkrók. Falleg aðkoma er
að húsinu, skjólgóð lóð og gott bílaplan. V.
46,8 m. 3472

Aðaltún - 142,4 fm parhús
**NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallegt
142,4 fm parhús á tveimur hæðum, með
innbyggðum, bílskúr í spænskum stíl. Á
jarðhæð er eldhús, stofa, baðherbergi,
vinnuherbergi og forstofa, á 2. hæð er
sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. Rúm-
góður bílskúr og stórt hellulagt bílaplan.
Stór vesturgarður með fallegu útsýni. V.
42,3 m. 3475

Þrastarhöfði - Glæsilegt parhús
Til sölu mjög flott 197,7 fm parhús á tveim-
ur hæðum. Húsið er byggt árið 2006 og vel
í lagt. Á jarðhæð er stofa, stórt eldhús,
gestasalerni og innbyggður bílskúr. Á 2.
hæð eru þrjú góð svefnherbergi, glæsilegt
baðherbergi m/hornbaðkari og stórum
sturtuklefa, fataherbergi og stórt sjón-
varpshol. Stórar svalir í suður og vestur.
Garður að mestu leiti byggður palli með
stórri skjólgirðingu, en þar er heitur pottur
með 17“ skjá - eign sem menn verða að
skoða. 3433

Einbýlishús

Reykjabyggð - nýtt á skrá Glæsi-
legt og velbyggt 144,- fm einlyft einbýlis-
hús ásamt 53 fm bílskúr sem er nýttur ð
hluta sem íbúðarrými. Undir bílskúrnum öll-
um er kjallari 53 fm Húsið er því alls 250 fm
Húsið stendur á 860 fm verðlaunalóð inn í
lokuðum botnlanga. Lóðin er með stórri
verönd, heitum potti, stórri hellulagðri upp-
hitaðri innkeyrslu, grasflöt og fallegum trjá-
gróðri. Húsið er mjög stílhreint með mynd-
arlegum svörtum þakkanti en veggir eru
hraunaðir og hvítmálaðir. Verð 65 m. 3530

Langitangi - 171 fm einbýlishús
Til 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 stein-
gráum flísum og granítborðplötu, baðher-
bergi nýlega endurnýjað með stórum
glersturtuklefa, fjögur svefnherbergi, sjón-
varpshol, þvottahús gestasalerni, stór
stofa og borðstofa með arni og timburver-
önd og skjólgóður garður. V. 54,8 m. 3454

Hagaland - 361 fm einbýli með
2/skúr Glæsilegt 308,7 fm einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt 52,5 fm tvöföldum
bílskúr á fallegum stað, neðst í botnlanga
við Hagaland í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er
stórt eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnher-
bergi og baðherbergi, og á jarðhæð er
þvottahús, svefnherbergi, baðherbergi og
ósamþykkt íbúð með eldhúsi, stofu og
tveimur svefnherbergjum. Þetta flott eign á
góðum stað. V. 85 m. 3363
Lágholt - 187,3 fm einbýli Til sölu
187,3 fm einbýlishús á einni hæð með
stórum bílskúr við Lágholt 11 í Mosfellsbæ.
Í húsinu eru fjögur svefnherbergi, stofa,
borðstofa, gott eldhús m/borðkrók, þvotta-
hús 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
eigendur frá upphafi. V. 41,9 m. 3421

Svöluhöfði - 319 fm einbýlishús
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á flottum
stað við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er
hannað af Agli Guðmundssyni, arkitekt og
byggt árið 2002. Húsið skiptist í tvær álmur
sem tengjast með tengibyggingu. Stofa,
borðstofa, útsýnispallur, eldhús, 2-3 svefn-
herbergi, bað og þvottahús í annarri álm-
unni og sérhönnuð vinnustofa með stórum
sal, forstofu, baðherbergi, geymslu og bíl-
skúr. Þetta er eign sem tekið er eftir. V.
99,2 m. 3399

Litlikriki - 252 fm einbýlishús
**NÝTT Á SKRÁ* Erum með flott og vel
skipulagt 252 fm einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr, hannað af EON
arkitektum. Húsið er staðsteypt og afhend-
ist fokhelt skv. samkomulagi. Gott skipu-
lag, þrjú stór svefnherbergi, mjög stór
stofa/borðstofa, gott eldhús, tvö baðher-
bergi og rúmgóður bílskúr. Mikið glugg-
arými er á húsinu og er mikið lagt í hönnun
þess. Stór hornlóð afhendist grófjöfnuð. V.
52 m. 3492

50 ÁRA OG ELDRI 

Klapparhlíð - 2ja herb Mjög falleg
og rúmgóð 2ja herb., 90,9 fm íbúð, á 3ju
hæð í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og
eldri. Húsið sérlega vandað, einangrað og
klætt að utan með flísum og harðvið og
gólfplötur á milli hæða eru tvöf. sem gefur
betri einangrun. Fallegar flísar og askur á
gólfum, baðh. með sturtukl. og hand-
klæðaofni og stórt hjónah. Mjög fallegt út-
sýni og stórar svalir. V. 27,5 m. 3441

Klapparhlíð - 2ja herb. + bílsk.
90,5 fm, 2ja herb. íb. á EFSTU HÆÐ í 4ra
hæða fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Lyftu-
blokk með bílakjallara. Íb. er björt og rúm-
góð, eikarparket og flísar á gólfum og eik-
arinnréttingar í eldhúsi, baði og svefnher-
bergi. Stór stofa, borðst. og svalir eru yfirb.
Bílastæði í bílageymslu fylgir. Þjónusta í
göngufæri við húsið. Verð 29,9 m. 3284

Klapparhlíð - 3ja herb. Falleg
107,4 fm, 3ja herb. vönduð íbúð á JARÐ-
HÆÐ í 4ra h. lyftuhúsi. Parket og flísar á
gólfum. 2 herb., baðherb., sér þvotta-
h./geymsla, stofa og eldhús með eikarinn-
réttingu og eyju. Stóra afgirta verönd eykur
notagildi íbúðarinnar. V. 30,9 m. 3388

NÝBYGGINGAR

Leirvogstunga - glæsilegt út-
sýni. Glæsilegt 286 fm tvílyft parhús á
frábærum útsýnisstað í Mosfellsbæ. Húsið
er einkar reisulegt og stílhreint með mikilli
lofthæð, arinn og stórum útsýnisgluggum
auk um 60 fm svala. Staðsteypt, einangrað
að utan og múrað. Verð 47,8 m. 3542

Laxatunga - einbýlishúsalóðir
Til sölu 2 lóðir við Laxatungu í Mosfellsbæ.
Önnur er 650 fm undir einbýlishús á einni
hæð. Verð 13,9 m. 100% fjármögnun er á
lóðinni. Hin ler 967,5 fm einbýlishúsalóð í
botnlanga með miklu útsýni. Fyrir liggja
frumdrög að 315 fm glæsihúsi á 2 hæð-
um.Verð kr. 22,9 m. Fallegt byggingarland
þar sem verið er að reisa sérbýlishúsa-
hverfi. Engin fjölbýlishús í hverfinu. 3397 

Parhúsalóðir í Leirvogstungu.
Laxatunga 205 og 207 með klárum púða,
samþ. teikningum og öllum fyrirliggjandi
leyfum. Tilbúið að byrja byggingarvinnuna.
Óskað er eftir tilboðum í lóðirnar. 3532

Litlikriki - fjölbýlishús *NÝTT Á
SKRÁ* Vorum að fá sölu 7 íbúðir í glæsi-
legu 3ja hæða lyftuhúsi sem nú er í bygg-
ingu. Íbúðirnar eru 3ja - 5 herbergja og
fylgir sumum íbúðum BÍLSKÚR í kjallara.
Íbúðirnar verða með eikarinnréttingu frá
EGG og afh. fullb., án gólfefna í september
2008. Verð frá 25,2 milljónum. 3514 

Stórikriki 1 - Fjölbýli Erum með í
sölu fjölbýlishúsið við Stórakrika 1 í Mos-
fellsbæ. Í húsinu eru 15 stórar íbúðir, 2ja,
3ja og 4ra herbergja. Íbúðirnar eru seldar
fullbúnar, með gólfefnum, ísskáp, upp-
þvottavél, þvottavél og þurrkara. Í húsinu
eru tveir stigagangar og lyftur í hvorum
gangi. Aðeins 3 íbúðir eftir. Eignirnar eru
tilbúnar til afhendingar. Verð: - 2ja herb
102,5 fm verð frá 25,4 m 1 íb. óseld. - 3ja
herb, 121,7 fm verð frá 27,9 m. 2 íb. ós-
eldar 3294

REYKJAVÍK

Rósarimi - 3ja herb. - Rvk Til sölu
3ja herb. íb. á 2. hæð við Rósarima 6.
Íbúðin mikið verið endurbætt, eikarparket
og náttúrusteinn á gólfi, Rúmgóð stofa og
tvö svefnherb. Laus. Verð 21,5 m. 3443

KÓPAVOGUR

Hlégerði - Einbýli í Kópavogi
Íbúðarhús á fallegum útsýnisstað við Hlé-
gerði 37A, teiknað af Jóni Haraldssyni,
tengt eldra húsi á lóðinni með sólskála. 2
svefnh., stofa, borðst., eldhús og sólstofa
á aðalhæð, vinnurými og geymslur í kjall-
ara. Tvöfaldur bílskúr. Verð 54,9 m. 3419
Straumsalir - 4ra herb - Kópa-
vogi Til sölu mjög falleg 120,3 fm enda-
íbúð á jarðhæð í sex íbúða fjölbýli á falleg-
um útsýnisstað við Straumsali 3 í Kópa-
vogi. Í íbúðinni er stór stofa, fallegt eldhús,
þrjú góð svefnh., baðh. m/kari og sturtu-
klefa og sér þvottahús + geymsla í kjallara.
Sérsmíðaðar kirsuberjainnr. og parket og
flísar á gólfum. Verð 34,8 m. 3465
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3ja – 4ra herbergja íbúðir á bilinu 88 fm – 138 fm. Um
er að ræða tvö hús við Norðurbakka, fremst á bakkan-
um. Arkitekt er Björn Ólafs, arkitekt í París. Um er að
ræða lyftuhús. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúð-
um og er innangengt í bílageymslu. Vandaðar innrétt-
ingar frá JKE-design.  Húsin eru staðsett fremst á
Noðurbakkanum með óskertu útsýni útá hafflötinn til
suðurs og vesturs. Íbúðirnar afhendast nú þegar full-
búnar án gólfefna. 
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 588 9090.

NORÐURBAKKI 23-25, HAFNAFIRÐI VIÐ SJÁVARSÍÐUNA

Mjög fallegt 187,4 fm einbýli á einni hæð (þ.a.
31,6 fm bílskúr). Húsið var allt endurnýjað að
utan og innan fyrir nokkrum árum. Eignin skipt-
ist m.a. í forstofu, fjögur svefnh., eldh., baðh.,
gestasn., og þvottah. Garðurinn í kringum húsið
er gróinn. Verönd er vegleg.

HAGAFLÖT, GBÆ - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ 

Þrjár glæsilegar byggingar við Löngulínu í Garðabæ. Arkitekt er Björn H. Jóhannesson, arkitekt FAÍ. Íbúðirnar eru
mjög rúmgóðar, 3ja herbergja á bilinu 128 fm - 135 fm. Um er ræða lyftuhús. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum og er innangengt í bílageymslu. Vandaðar innréttingar frá HTH. Húsin eru staðsett á sjávarlóð og eru í
nánum tenglum við náttúruna. Íbúðirnar afhendast nú þegar fullbúnar án gólfefna. Einungis þrjár íbúðir eru eftir.

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

LANGALÍNA 10-14, SJÁLANDI GARÐABÆ

3ja – 4ra herbergja íbúðir á bilinu 115 fm – 133 fm. Um er að ræða lyftuhús. Stæði í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum og er innangengt í bílageymslu. Sér inngangur af svalagangi í íbúðirnar. Arkitekt er Kristinn Ragnarsson. 
Innréttingar eru frá HTH (Bræðurnir Ormsson). Valdar hafa verið höldulausar innréttingar. Annars vegar er um að
ræða hvítar sprautulakkaðar innréttingar og hins vegar hvíttaða eik. Íbúðunum fylgir uppþvottavél og innbyggð-
ur ísskápur. 
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 588 9090.

VALLAKÓR 1-3, KÓPAVOGI - AFHENDING Í JÚNÍ

Rúmgóðar 3ja herbergja íbúðir í Norðlingaholti. Íbúðirnar eru frá 93 fm. Stæði í bílageymslu fylgir sumum íbúð-
unum. Innréttingar eru frá BYKO annars vegar hvítsprautaðar með háglansáferð og hins vegar úr ljósri eik. Sér
þvottahús í öllum íbúðum. Sér inngangur af svalagangi er inn í íbúðirnar. Glæsilegt útsýni allt til Bláfjalla. 

Íbúðirnar afhendast nú þegar fullbúnar með gólfefnum. Bókið skoðun í síma 588 9090.

BJALLAVAÐ – NORÐLINGAHOLTI

KAMBSVEGUR - 104 REYKJAVÍK 
Rúmgóð og vel staðsett 5 herbergja 111,3
fm efri hæð ásamt nýbyggðum 41 fm bíl-
skúr á þessum eftirsótta og rólega stað.
Hæðin skiptist í hol, eldhús, borðstofu,
stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og
geymslu. V. 33,9 m. 7557

LAXAKVÍSL - EFRI HÆÐ Í 4-BÝLISHÚSI 
Mjög góð og falleg 5-6 herb. 130,8 fm íbúð
á efri hæð í fallegu 4-býlishúsi ásamt 25,7
fm bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett innst í
götu rétt við Árbæjarsafn og Elliðarárdal.
Íbúðin skiptist í stofur, eldhús, þvottahús,
þrjú stór svefnherb. og baðheri. Á efri hæð
er sjónvarpsherb. og hol. V. 36,9 m. 7567

BOGAHLÍÐ - ÍBÚÐARHERB. Í KJALLARA 
Falleg og virðuleg ca 160 fm íbúð á 3. hæð
í 6 íbúða húsi með fallegu útsýni. 2 íbúðir
eru á hæð. Eignin skiptist í gang og hol, þrjú
svefnh., 2 stofur, gestasn., stórt eldh., og
baðh. Í kjallara er íbúðarh., með glugga og
aðgangi að snyrtingu og góðar geymslur. 2
svalir. Örstutt er í leik-, grunn-, framhalds-
og háskóla. V. 29,5 m. 7455

HULDULAND - ENDARAÐHÚS 
Mjög gott 195,1 fm endaraðhús á pöllum í
Fossvogi. Húsið stendur fyrir neðan götu.
Húsið er 175,7 fm og bílskúr 19,4 fm Húsið
skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók,
snyrtingu, stóra stofu, þrjú herbergi, sjón-
varpshol (var upprunalega 2 herbergi), bað-
herbergi, þvottaherbergi og geymslu í kjall-
ara. V. 59,0 m. 7537

HRÍSRIMI - VERÖND 
Falleg og vel skipulögð 3ja herb 88,7 fm
íbúð á jarðh með sér inngangi í barnvænu
hverfi í Grafarvogi. Eignin skiptist í forstofu,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, geymslu,
stofu og eldhús. V. 22,4 m. 7570

BÓLSTAÐARHLÍÐ - ÖLL ENDURNÝJUÐ. 
4ra herb. glæsileg risíbúð sem er mikið end-
urnýjuð Suðursvalir og gott útsýni. Íbúðin
skiptist í stofu, borðstofu, 2 rúmgóð svefn-
herbergi, endurnýjað bað og eldhús. Ný
gólfefni. V. 23,5 m. 7571

FREYJUGATA - SUÐURVERÖND 
Góð 69 fm íbúð í fjórbýlishúsi með sérinn-
gangi og stórri suður-verönd. Íbúðin skiptist
í forstofugang, hjónaherbergi, stofu, lítið
herbergi innaf stofu, baðherbergi og eldhús
með borðkrók. Frábær staðsetning. V. 23,0
m. 7566

BÓLSTAÐARHLÍÐ - FALLEG OG RÚMGÓÐ 
Einstaklega falleg og björt 3-4 herb. íbúð á
2. hæð. Íbúðin var yfirfarin og máluð fyrir
u.þ.b. 18 mánuðum m.a. nýtt parket o.fl.
Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur og tvö herb.
Staðsetning hússins er afar góð í enda göt-
unar, stutt í leikskóla, grunnskóla, mennta-
skóla, háskóla og miðbæinn. V. 26,9 m.
7519

KAMBASEL - FRÁBÆR STAÐSETNING 
Mjög hagkvæmt og fallegt parhús á tveimur
hæðum með útsýni. Staðsetning er einstök,
innst í götu og rétt við skóla. Á neðri hæð er
innbyggður bílskúr, anddyri, svefnherbergi,
stigahol, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi,
baðherbergi og sér þvottaherbergi. Á efri
hæð er stigahol, svefnherbergi, baðher-
bergi, eldhús með borðkrók, vinnuherbergi,
borðstofa dagstofa, svalir og útsýni.Sólríkt
og fallegt fjölskylduhús sem er eindregið
mælt með að skoða. V. 45,9 m. 7516
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Lóð

Lofnarbrunnur - Úlfarsfell

Lóð undir 4ra íb fjölb með bílgeymslum.
Lóðin er  vel staðsett.
Arkitekta og verkfræðinga teikningar
fylgja með. Hámarkstærð húsnæðis
með bílgeymslu 978 fm
VERÐ 48,0 millj.

3ja herb.

Eskihlíð - 105 Rvk

Falleg og vel nýtt íbúð á annarri hæð í
mjög snyrtilegu og gegnumteknu húsi.
Stærð: 76,30
Herbergi:3
Hæfilega langt og hæfilega stutt í miðbæ
Verð 21,9 m.

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

OPIÐ HÚS í dag 19 maí frá kl. 19:30 - 20:00

Hófgerði - Kóp. 

Einbýlishús á einni hæð.Bílskúr
innréttaður sem 2ja herb íb.
leigutekjur ca 90.000. 
Hús. 125,5 fm  -  Bílskúr 40 fm
Skipti á minni eign koma til greina
Verð 46,7 m.
Verið velkomin.

Nýbyggingar

Vindakór - 203 Kópavogur

Tilbúnar til afhendingar strax. 
stærðir: 122,5-129,3 fm 
Herbergi: 4 
stutt í hesthúsin
Verð frá 29,4 m 

Hæðir

Lindarvað 10 - Norðlingaholti. 

Einstaklega falleg efri sérhæð ásamt
bílskúr
Stærð: 162,3 fm 
Herbergi: 4, -  3 sv.herb , 2 stofur
Bílskúr:  já
Verð 42,9 millj.

Einbýli

Klyfjasel 18 - 109 Rvk

Í jaðri byggðar mikið endurnýjað gott 3ja
hæða einbýlishús. 2 íbúðir og bílskúr.  
Stærð: 353,9 fm
Herbergi: 9, 3 stofur og 6 svefnherbergi
Mögul. á skiptum á minni eign í 101 
Verð:  89 m

OPIÐ HÚS í dag 26. maí frá kl. 19:30 - 20:00

OPIÐ HÚS í dag 19 maí frá kl. 19:30 - 20:00

Hlynsalir 5 - 7.  201 Kópavogur

Nýleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
með sér inngangi af svölum af af-
girtum sólpalli.
Stærð: 91,2
Herbergi: 3. 2 sv.herb. -  1 stofa 
þvottaherbergi innan íbúðar.  
Verð 26,9 m.
Verið velkomin.

OPIÐ HÚS í dag 26. maí frá kl. 18:00 - 19:00 OPIÐ HÚS í dag 19 maí frá kl. 19:30 - 20:00

Hraunbær - 110 Rvk

3ja herbergja íbúð á annarri hæð. 
Mjög rúmgott eldhús. 
Glæsilegt útsýni.
Sameiginlegt snyrtilegt þvottahús
í kjallara. 
Stærð: 81,1 fm
Herbergi: 3, - 2 sv.herb , 1 stofa
Séð er um þrif á sameign. 
Verð 18,5 m

OPIÐ HÚS í dag 26. maí frá kl. 19:30 - 20:00

Nýbyggingar

Lækjarvað - 110 Rvk

Glæsilegar sérhæðir í Norðlinga-
holti.  Íbúðirnar skilast fullbúin að
utan.
Stærð frá 122,6 fm
Að innan tilbúnar til innrétt-
inga.Verð frá 29,9m 

Asparfell 2 - 111 Reykjavík

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
76 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð í nýviðgerðu fjöl-
býli við Asparfell 2 í Reykjavík. Árið 2007 var húsið 
klætt að mestu að utan, málað og skipt um glugga 
og gler. Sölumaður er Gunnar, sími 822 3702

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
Einbýlishús með auka íbúð á frábærum stað . Húsið er afar 
vel staðsett innst í lokaðri götu með óviðjafnanlegu útsýni. 
Fallegur garður umlykur húsið ásamt sólpöllum á þrjá vegu 
með heitum potti. Sölumaður er Gunnar, sími 822 3702 

Opið hús á mánudag kl. 18:00 - 18:30
Mjög góða þriggja herbergja íbúð á efstu hæð við 
Hagamel í Reykjavík. Eignin er stutt frá háskóla-
svæðinu og því tilvalin sem fyrsta íbúð fyrir ungt fólk 
á uppleið. Sölumaður er Kristján, sími 899 5300

Opið hús á mánudag kl. 19:00 - 19:30
Falleg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með stórglæsi-
legu útsýni við Funalind í Kópavogi. Góð eign mið-
svæðis á höfuðborgarsvæðinu og stutt í alla helstu þjó-
nustu og skóla. Sölumaður er Kristján, sími 899 5300 

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð, 187,9 m² auk 
bílskúrs 43,6 m². Eignin er sérlega falleg og vel 
hönnuð. Falleg eign á góðum stað í botnlan-
gagötu. Sölumaður er Gunnar, sími 822-3702

Verð: 16.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 75,66 fm

Lundahólar 6 - 111 Reykjavík

Verð: 69.900.000
Herbergi: 7
Stærð: 251,4 fm

Hagamelur 51 - 107 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 69,3 fm

OPIÐ
HÚS

Funalind 13 - 201 Kópavogur Þrastarás 25 - 221 Hafnarfjörður

Verð: 26.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 108,3 fm

Verð: 69.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 231,5 fm

OPIÐ
HÚS

Húsalind 9 - 201 Kópavogur

Opið hús á þriðjudag kl. 18:00 - 18:30
Falleg 4ra herbergja, 103 fm jarðhæð með sérinn-
gangi í fjórbýli á mjög góðum stað í Lindarhverfinu 
í Kópavogi.  Íbúðinni fylgir falleg verönd með 
skjólvegg. Sölumaður er Sigurður, sími 896 2312 

Opið hús á mánudag kl. 18:00 - 18:30
Laus strax- Falleg 3ja herbergja, 66,2 fm íbúð 
á 2. hæð.  Mjög snyrtileg íbúð sem búið er 
að endurnýja töluvert eins og eldhús og bað.
Sölumaður er Sigurður, sími 896-2312

Opið hús á þriðjudag kl. 18:30 - 18:45
Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð á góðum 
stað í Hvörfunum í Kópavogi. -Þetta er góð eign 
sem vert er að skoða betur-
Sölumaður er Gunnar, sími 8223702

Opið hús á þriðjudag kl. 18:00 - 18:15
Mjög falleg eign jarðhæð með 30m² sólpalli á 
frábærum stað í Kópavogi. Allar innréttingar 
mjög fínar. Topp eign í toppstandi. Sölumaður er 
Gunnar, sími 822 3702 

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
Fallega 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í fjórbýli 
á Álftanesi. Útgengi er á stóran sólpall frá efri 
hæð.
Sölumaður er Gunnar, sími 822 3702

Verð: 30.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 102,5 fm

OPIÐ
HÚS

Kleppsvegur 10 - 105 Reykjavík

Verð: 17.700.000
Herbergi: 3
Stærð: 66,2 fm

OPIÐ
HÚS

Fannahvarf 3 - 203 KÓP

Verð: 27.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 98 fm

OPIÐ
HÚS

Álfkonuhvarf 63 - 203 KÓP Ásbrekka 3 – 225 Álftanes

Verð: 23.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 78,8 fm

Verð: 29.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 107,2 fm

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & Teymi kynna “OPIN HÚS”

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Sigurður
Samúelsson
Lögg. fasteignasali
896 2312
sigsam@remax.is

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Vignir Már
Sölufulltrúi
865 4039
vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölustjóri
822 3702
gv@remax.is

Hreiðar Jakobsson
Sölufulltrúi
694 2324
hreidar@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipa- 
sali
thorarinn@remax.is
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Borgarholtsbraut 41
200 Kópavogur
Vel skipulögð 3ja herberja íbúð

Stærð: 66,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.300.000
Falleg þriggja herbergja íbúð í vel við haldinni blokk í vesturbænum í Kópavogi - rétt við sundlaugina. Íbúðin
skiptist í 2 svefnherbergi, flísalagt bað í hólf og golf og eldhús sem að hluta er opið inn í stofu. Gólfdúkar á
svefnherbergjum,  marmaraflísar  á  öðrum  gólfum.  Æðislegar,  rúmgóðar  suðursvalir.  Í  sameign  er
sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. Þetta er lítil en vel skipulögð íbúð á frábærum stað í Kópavogi - og
er hún laus við kaupsamning!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

jkt@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl. 17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

698 7695

Galtalind 4
201 Kópavogur
Falleg íbúð með bílskúr í Kópavogi

Stærð: 148,0 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 24.220.000
Bílskúr: Já

Verð: 35.900.000
RE/MAX LIND kynnir bjarta og fallega 125 fm 4ja herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) ásamt 23 fm bílskúr  í litlu
fjölbýli í Galtalind 4 í Kópavogi. Íbúðin er vel staðsett í Lindarhverfinu þar sem stutt er í skóla, leikskóla og
verslun.  Mikið  útsýni  er  úr  íbúðinni.  Möguleiki  er  að  yfirtaka  lán  frá  Byr  að  upphæð  c.a.  22.300.000  kr.
Eignin skiptis í  forstofu, þrjú góð svefnherbergi,  baðherbergi með baðkari  og sturtu, eldhús, samliggjandi
stofu og borðstofu, eldhús og tvennar svalir.Sérgeymsla í sameign

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 18:00-18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699-4407

Reykás 27
110 Reykjavík
3ja herb. Glæsilegt útsýni!!!

Stærð: 104 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 15.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 24.900.000
Snyrtileg íbúð á góðum stað í Árbænum með glæsilegu útsýni. Geymsla ekki inn í fermetra tölu. Flísalögð
forstofa með skápum.Rúmgott parketlagt svefnherbergi með skápum og útgengi á svalir.  Einnig rúmgott
herbergi  með  spóna  parketi  og  góðum  nýjum  skápum.  Baðherbergið  var  endurnýjað  fyrir  tveimur
árum.Snyrtilegt  eldhús  með  miklu  útsýni.Dúkalagt  þvottahús  og  búr.  Stofan  og  borðstofan  eru
samliggjandi með parket á gólfi og mjög bjartar. Úr stofu er útgengt á svalir með stórkostlegu útsýni.

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

borg@remax.is

sigurpall@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 26.05 kl 17.30-18

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

522 2800

897 7744

Snorrabraut 81
105 Reykjavík
Vel skipulögð 4 - 5 herbergja

Stærð: 125,7 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 20.795.000

Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Forstofa með fatahengi.Hjónaherbergi  er rúmgott og bjart  með skápum og parket á gólfi.Barnaherbergin
eru tvö og eru þau einnig mjög björt og rúmgóð.Parket er á gólfum.Eldhúsið er flísalagt í gólf og með nýrri
og  fallegri  innréttingu  með  mosaikflísum  á  milli  skápa.Uppþvottavél,  þvottavél  og  þurrkari  í  eldhúsi.Í
baðherbergi  er  sturtuklefi.Stofur  eru  samliggjandi  og  eru  parketlagðar  með  útgangi  á  svalir  til  vesturs.Í
kjallara er sameiginlegt þvottaherbergi og sér geymsla.Hús í góðu standi

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Sigurpáll
Sölufulltrúi

borg@remax.is

sigurpall@remax.is

Kjartan
Jóhannsson

Sölufulltrúi
kjartan@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudaginn 26.05 kl 17.30-18

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

522 2800

897 7744

869 4321

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

SKEMMTSTAÐUR Í MIÐBORGINNI.
Til sölu nýlegur skemmtistaður í 300 fm húsnæði, með leigusamning til 20 ára.
Opið fimmtud-föstudags og laugardagskvöld. Diskótek. Staðurinn býður upp á
mikla möguleika í skemmtanahaldi.

SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR SNYRTIVÖRUR
Verslunin LUSH Kringlunni er til sölu. Verslunin sérhæfir sig í sölu hár- og
húðsnyrtivara Verslunin er hluti af alþjóðlegri keðju sem nær til 500 verslana í 35
löndum. Er í góðu plássi í Kringlunni. Góð kjör í boði. Leitið nánari upplýsinga.
Frábært tækifæri.

LÍKAMSRÆKT - LÍKAMSRÆKT.
Til sölu líkamsræktarfyrirtæki, hið eina sinnar tegundar hér á landi, vel staðsett
með vaxandi stækkunarmöguleika. Hluti af alþjóðlegri keðju sem nýtur hvarvetna
mikilla vinsælda. Um er að ræða tvær glæsilegar stöðvar. Eru mjög vel staðsettar
og í flottu húsnæði.

HEILDVERSLUN Í SPORTVÖRUM. 
Til sölu heildverslun með þekkt merki í sportvörum. Er vel staðsett í góðu
húsnæði. Leitið upplýsinga.

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI
Til sölu skemmtileg sérverslun í Kringlunni. Lítil en mjög sérstök. Leitið nánari
upplýsinga.

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.

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI.
Til sölu þekkt hársnyrtistofa, í nýlegu góðu húsnæði í Kópavoginum. Góð
aðstaða og búnaður. Leitið nánari upplýsinga. 

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

EIN VINSÆLASTA ÍSBÚÐIN Í BÆNUM.
Til sölu geysivinsæl ísbúð á besta stað í bænum. Mjög gott verð og auðveld
kaup. Sumarið er besti tíminn í íssölunni. 

PÚSTVERKSTÆÐI MIÐSVÆÐIS. 
Til sölu þekkt pústverkstæði í 300 fm húsnæði, mjög miðsvæðis. 4 lyftur 3
innkeyrsluhurðir og góð bílastæði og aðkoma. Mjög sýnileg staðsetning. 

VÉLAVERKSTÆÐI Á HÖFÐANUM.
Til sölu gott vélaverkstæði í viðgerðum á margskonar smávélum, og þjónustu
því tengdu. Er í góðu eigin húsnæði. Góð verkefnastaða. Sanngjarnt verð.

FISK-HEILDVERSLUN
Til sölu af sértökum ástæðum, gróin heildsala í fiskmeti. Kjörið tækifæri fyrir
duglegan einstakling sem vill starfa sjálfstætt. Góðir tekjumöguleikar. Miklir
stækkunarmöguleikar. Þeir fiska sem róa. Gott verð. 

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

EFNALAUG Í AUSTURBORGINNI.
Til sölu efnalaug í eigin húsnæði. Allur tækjabúnaður nýr. Góð staðsetning.
Rekstur og húsnæði selst í einu lagi. Nánari uppl á skrifstofu okkar. Gott og
sanngjarnt verð.

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR með Take away 
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækjum
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. 

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
innflutningur á gjafavöru. Hér er gott tækifæri á ferðinni.

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

HÚSNÆÐI - TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI -
Til sölu trésmíðaverkstæði í eigin húsnæði ca 300 fm Fyrirtækið er þekkt í fyrir
vandaða framleiðslu. Fæst við innréttingasmíði, og er tækjakostur sniðin að því.
Afhending strax. Gott tækifæri fyrir verktaka og á fínu verði.

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
vinnustöðvar og 2 vaskstólar, nánast allur búnaður nýendurnýjaður. Staðsetning
mjög góð og næg bílastæði. Frábært tækifæri.

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

Fr
um
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Vel valið fyrir húsið þitt

NÝ GESTAHÚS 
OG  GARÐHÚS

Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34mm að þykkt og 

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Fyrsta sending er uppseld, önnur 

sending er að seljast upp, erum enn að taka niður pantanir.
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28 mm bjálki

44 mm bjálki

34 mm bjálki

45 mm bjálki

www.volundarhus.is

GESTAHÚS 15m²

GESTAHÚS 21m²

BARNAHÚS 2,1m² GARÐHÚS 4,7-9,7m²
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GRANDATRÖÐ, HFJ, 271 FM. INNKEYRSLUBIL
Nýlegt og glæsilegt atvinnu-
húsnæði að grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem
er skrifst., kaffist. og eldhús,
wc og rannsóknarst. Húsið er
stálgrindarhús með liggjandi
stórbáráttri aluzink klæðn-

ingu. Vegghæð um 5,5 mtr og hurðarhæð  (innkeyrslu ) er tæpir 5
mtr og er innkeyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór mænisgluggi er eft-
ir endilöngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frágangur húss góður.
Malbikað plan fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.
Auðveld kaup. Hringdu í 517 3500 og pantaðu skoðun.

TUNGUHÁLS, INNKEYRSLUPLÁSS, 250 - 530 FM
Til leigu steinsteypt iðnaðar-
húsnæði með mikilli lofthæð
og 2x stórum innkeyrslu-
hurðum, um endabil er að
ræða. Möguleiki er að skipta
húsnæðinu í smærri einingar
og fjölga innkeyrsluhurðum.
Lóð Malbikuð. Frábær stað-
setning og eftirsótt svæði.
Hringdu í 517 3500 og pant-
aðu skoðun. Húsnæðið er
laust nú þegar.

FISKISLÓÐ - 690 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Til sölu mjög vel staðsett
690,6 fm stálgrindarhús með
2x innkeyrsluhurðum, mjög
mikil lofthæð allt að 7 + mtr. í
mæni. Húsnæðið er nánar til-
tekið 111,4 fm á milligólfi
sem telur skrifstofur og mat-
sal, og hins vegar 579,2 fm

opinn sal með stúkaðri búningaaðstöðu, tvær góðar innkeyrslu-
hurðir. Lóð öll malbikuð. Húsnæðið hefur aðgang Fiskislóðar-
megin og því tilvalið í fjölbreytta starfsemi. Smíðaverkstæði er
rekið í húsnæðinu í dag. Auðvelt að stúka niður. 

LYNGÁS, 88 FM INNKEYRSLUBIL - GBÆ.
Til leigu vel staðsett um 88
fm innkeyrslubil með ca. 3,2
mtr. lofthæð og hurðarhæð
2,8 mtr. Rýmið er einnig með
sér gönguhurð, er salur með
eldhúskrók og wc. Laust nú
þegar! Hafðu samband í s.
517 3500 til að panta skoð-
un.

DVERGSHÖFÐI - 540 FM - FRÁBÆR STAÐSETNING!
Til leigu um 540 fm húsnæði
með innkeyrsluhurð. Nánar
tiltekið er ca. 400 fm salur
undir starfsemi eða lager,
með innkeyrsluhurð og sér
ramp, lökkuð og flísalögð
gólf. Verslunar- eða þjónustu-
aðstaða um 120 fm með kerf-
isloftum og flísalögðum gólf-

um, skrifstofa og wc. Húsnæðið er laust fljótlega eða skv. samkomu-
lagi. Hringdu í 517-3500 og pantaðu skoðun. Frábær staðsetning
með gríðarlegt auglýsingagildi sem gefur mikla möguleika.

SMIÐJUVEGUR, KÓP.,  140 FM + TÆKI
Til sölu atvinnuhúsnæði og
rekstur saman við Smiðju-
veg, Kópavogi. Húsnæðið
er103,7 fm að grunnfleti
ásamt um 40 fm milligólf
(ósamþ). Reksturinn er vel
þekktur og húsnæðið á eftir-
sóttu svæði. Hringdu til
okkar í síma 517 3500 og
pantaðu skoðun núna. Frá-
bært tækifæri á frábærum
stað.

FRAKKASTÍGUR - MAKASKIPTI

Til sölu frábærlega staðsett einbýli/tvíbýli, hæð og ris, með tveim-
ur sérinngöngum. Húsnæðið er skráð 129,1 fm, klætt holsteins-
hús, og stendur á 163 fm eignarlóð. Möguleiki að skipta eigninni
niður. Gólfefni eru ýmist upprunaleg lökkuð gólfborð eða teppi.
Eldhús með uppgerðri eldri innréttingu. Gler/gluggar að hluta
standsett. Sólpallur í garðinum. Verð 49,0 millj. Áhvílandi 30
millj. til 25 ára. Makaskipti athugandi. Hringdu í 517 3500 og
pantaðu skoðun núna!

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

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

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Löggilt Leigumiðlun Atvinnuhúsnæðis  |  Fasteignir & Fyrirtæki, Fyrirtækjasala Íslands ehf.  |  Sala – Leiga – Umsýsla - Verðmat.  |  Áratuga reynsla!

ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI/MAKASKIPTI:
Lítið fasteignafélag, með nokkrar íbúðir á góðum stöðum í útleigu.
Ýmis skipti koma til greina.
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 1000 fm - góðar tekjur.
Makaskipti/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 atvinnu-
starfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.

VIÐ ERUM MEÐ:
Kaupanda að iðnaðarlóð undir 800-1500 fm hús - Höfuðborgar-
svæðið.
Leigjanda að 500 - 700 fm með góðri lofthæð og innkeyrslu - Höf-
uðborgarsvæðið.
Kaupanda 1000 fm iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð og rúm-
góðri lóð - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda 800-1000 fm undir iðnaðarstarfsemi til leigu - Höfuð-
borgarsvæðið.

FÁKAFEN - 140 FM SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI.
Til leigu frábærlega vel stað-
sett um 140 fm skrifstofu-
húsnæði á 2. hæð við fjöl-
farna umferðaræð með mikið
auglýsingagildi. Húsnæðið er
með opnu rými fyrir t.d. mót-
töku og vinnustöð, tvær
samliggjandi skrifstofur, auk
stórrar skrifstofu með
geymslu, wc og eldhúskrók-

ur. Dúkur og viðarparket á gólfum. Gott húsnæði á þekktum
stað. Laust fljótlega.
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Álakvísl. Mjög vel skipulögð
106,5fm 5herb. íbúð á 2 hæð í
góðu þríbýlishúsi. Neðri hæð: for-
stofa, hol, eldhús, stofa, borðstofa og wc. Efri
hæð: þrjú góð herbergi, hol, baðherbergi. Yfir
efri hæðinni er mjög gott óskráð risloft með
gluggum. Sam.hjóla og vagnageymsla. Sérbíl-
stæði.Hús vel staðsett innst í botnlanga. V-28,5
millj. (5221)

Einbýli

Hjarðarland, Mosfellsbær.
Mjög vel skipulagt 304,4fm
einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt tvöföldum bílskúr. Auk-
aíbúð í kjallara. Efri hæð: Stofa, borð-
stofa, sjónvarpshol, eldhús, wc. Neðri hæð: 4
herbergi, baðherbergi, þvottahús, fataherbergi
og ca:60fm íbúð sem er í leigu.V-62,9 millj.
(5248)

Lækjarsel. Glæsilegt 327,3fm vel staðsett
einbýli með tvöföldum bílskúr. Eignin er laus
strax. Eignin er á tveimur hæðum ásamt stúdíó-
íbúð sem er upplögð í leigu. Möguleiki á að út-
búa tvær leiguíbúðir. V-69,9 millj. (5245)

Lindarberg, Hafnarfirði. Glæsi-
legt ca:300 fm einbýlishús sem
skiptist í 2 íbúðir. Rúmgóður
bílsj Báðar íbúðirnar eru í góðri leigu. Mjög
falleg gólfefni og innréttingar. Stórar suð-vestur
svalir, afgirtur garður. V-74 millj. (5243)

Rað- og parhús

Hörpugata, Litli Skerjafjörður.
Mikið endurnýjað 154,4fm par-
hús á tveimur hæðum ásamt
73,2fm bakhúsi. Efri hæð: Forstofa,
tvær stofur, stórt eldhús, sjónvarpsherbergi,
gestasalerni. Neðri hæð: Hol, tvö herbergi, bað-
herbergi, skrifstofa/ herbergi og þvottahús.
Glæsilegt eldhús og bæði baðherbergin. Bak-
hús bíður upp á mikla möguleika. Fallegur garð-
ur í rækt. V-52 millj. (5234)

Hæðir

Mávahlíð. Mjög góð 114,2fm 5
herb. íbúð með sérinngangi +
28,fm bílskúr. Eignin skiptist í: Forstofu,
hol, 2 stofur, 3 herbergi, eldhús, bað og
geymslu. Svalir.Góð eign á vinsælum stað. V-
33,9 millj. (5045)

4ra til 7 herb.

Engjasel, Seljahverfi. 105,6 fm
4ra herb. endaíbúð á efstu
hæð (3) ásamt 31,9fm herbergi
og geymslu í kj. og 36,6fm
stæði í lokaðri bílageymslu.
Eignin er laus til afhendingar strax. Nýmáluð.
Mjög falleg eign. Húsið hefur verið klætt að ut-
an. V-25,9 millj. (5166)

Arnarhraun, Hafnarfirði. Um er að
ræða 4ra herb. 119,7 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, gang, 3 svefnher-
bergi, stofu, baðherbergi, eldhús og sér
geymslu í kjallara. Suðursvalir. Einnig er sam-
eiginlegt þvottahús í kjallara. V- 22,9 millj. (5224)

Eskilhlíð. Gullfalleg og vel
skipulögð 4ra herbergja íbúð í
risi. Eignin skiptist í: forstofu, eldhús, stofu, 3
herbergi og bað. Stórar svalir. Sam.þv.hús og
þurrkherb. V-16,9 millj. (5238)

3ja herb.

Hraunbær. Vel skipulöð 70,5fm 3
herb.enda íbúð á jarðhæð með útgangi út á ver-
önd í góðu húsi. Eignin skiptist í: forstofu, eld-
hús, stofu, borstofu, 2 herbergi og baðherbergi.
Parket og flísar á gólfi. Laus við kaupsamn-
ing.V-17,9 millj. (5223)

Silfurteigur. Mjög falleg 39,4fm
2-3 herb. risíbúð með suður
svölum í glæsilegu húsi á
þessum vinsæla stað. Eigni skiptist
í: hol, stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi, 2
herbergi og geymslu. Í kj. er sam.þv.hús. V-19,9
millj. (5251)

Grettisgata. Mjög falleg 78fm
efri hæð í góðu þríbýlishúsi.
Eignin skiptist í gang, stofu með útgangi út á
svalir, 2 góð herbergi, eldhús og baðherbergi. Á
jarðhæð er sam.þv.aðstaða. Geymsluskúr í
garði. Eignin er mikið endurnýjuð á smekklegan
hátt. V-22,9 millj. (5149)

Laugarnesvegur 3herb. endaí-
búð í litlu fjölbýli. Eignin skiptist í for-
stofu, 2 herbergi, eldhús, bað og stofu. Nýlega
endurnýjað eldhús og baðherbergi. Hús og íbúð
til fyrirmyndar. Endahús í botnlanga. Einstak-
lega vel skiplögð íbúð. Sérbílastæði. V-20,9m (
5198)

Barónsstígur, risíbúð. Einstaklega
glæsileg og björt risíbúð með flottu útsýni á
góðum stað í miðbænum. Íbúðin er skráð
69,0fm en gólfflötur er mun stærri (90fm) þar
sem hún er talvert undir súð. Eignin skiptist í:
Mjög rúmgott og opið rými sem saman stendur
af stofu, sjónvarpsherbergi, eldhús, borðstofu.
Gott herbergi og baðherbergi. Eignin er mjög
mikið endurnýjuð. V.- 23,7 millj. (5211)

Asparás, Garðabær. 115,9fm
3ja herb. á annarri hæð ií litlu
fjölbýli. Eignin skiptist í: Forstofu, sjón-
varpshol, stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi,
tvö herbergi og þvottahús. Geymsla á jarðhæð.
Sérinngangur. Stórar suður svalir. Arin í stofu.
Parket og flísar á gólfum. Glæsilegar innrétting-
ar. V-38,5 millj. (5178)

Melalind, Kópavogi.Gullfalleg
101,0fm 3ja herb.íbúð á 3 hæð
(efstu) með glæsilegu útsýni.
Eignin skiptist í: Hol, Gott eldhús með borðkrók,
Stofu með útgangi út á svalir, 2 herbergi og gott
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Sér-
geymsla og sam.hjóla-og vagnageymsla. V-28,3
millj. (5252)

2ja herb.

Fiskakvísl. Mjög falleg og rúmgóð 63,5fm
íbúð á 1. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Eignin skiptist í:
forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, herbergi og
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóð
sérgeymsla í kj. Sam. þv.hús og þurrkherb.,í kj.
Sérbílastæði. Stórar flísalagðar vestur svalir.
Gott Útsýni. V-18,9 millj. (5233)

Skipasund. Mjög falleg og vel
skipulögð 66,2fm 2herb.íbúð á
jarðhæð með útgangi út í garð.
Eignin skiptist í: Forstofu, hol, stofu og eldhús
sem mynda eitt rými, herbergi, baðherbergi og
sérgeymslu. Sam.þv.hús. Fallegur garður. Eign-
in er mikið endurnýjuð. V-18,9 millj. (5240)

Hraunbær. Mjög vel skipulögð
58,7fm 2 herb.íbúð á 2 hæð
með frábæru útsýni. Eignin skiptist í:
Gang með skáp, stofu með útgangi út á suður
svalir. Eldhús með borðkrók, Gott herbergi með
skápum og baðherbergi með sturtu. EIGNIN ER
LAUS STRAX. V-16,1 millj. (5195)

Hörðaland, Fossvogur. Vel
skipulögð 52,3fm 2herb.íbúð á
jarðhæð með sérgarði. Eignin
skiptist í: Gang með skápum, baðherbergi með
baðkari, herbergi með skápum, eldhús, stofu og
borðstofu og geymslu. Sam. þvottahús ásamt
hjóla og vagnageymslu.V-16,9 millj. (5220) 

Safamýri. Mjög falleg 78,0fm 2
herb. íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist
í: gagn, stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og
geymsla. sam. þv.hús. Búið er að skipta um inn-
réttingu í eldhúsi. Baðherbergi nýlega standsett.
Eignin er laus til afhendingar strax. V-17,9 millj.
(5204)

Efstasund. Nýstandsett 52,3fm
2ja herb. íbúð á 2 hæð í litlu
fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í: Forstofu,
eldhús, stofu, herbergi, baðherbergi. Í kjallara er
sér geymslu og sam..þvottahús. Nýjar innrétt-
ingar, tæki, gólfefni og rafmagn. Glæsileg
íbúð.V-18,9 millj. (5249)

Grandavegur, Vesturbær.
41,4fm 2herb.íbúð á miðhæð í
þríbýlishúsi. 3Eignin skiptist í: Eldhús,
baðherbergi, stofu, herbergi og góða geymslu.
Sam.þv.hús. V-13,6 millj. (5226)

Hátún. 53,2fm 2ja herb.íbúð á
jarðhæð með sérinngangi. Eignin
skiptist í: Forstofu, geymslu, stofu/eldhús, her-
bergi og baðherbergi. Sam.þv.hús í kj. Sér-
geymsla. V-15,2 millj. Skipti á dýrari eign kem-
ur til greina. (5151)

Laugavegur. Vel skipulögð
49,1fm 2ja herb.íbúð á 2 hæð í
bakhúsi. Eignin skiptist í: Eldhús, stofu,
herbergi, baðherbergi og geymslu. Sam.þv.hús
á jarðhæð. Íbúðin er laus til afhendingar strax.
V-15,9 millj. (5186)

Laugavegur, Miðbær. Mjög
góð 44,4fm 2 herb.íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Eignin skipt-
ist í: Forstofu, eldhús/stofu, herbergi og baðher-
bergi. Íbúðin er standsett og er einstaklega vel
skipulögð. V-16,9 millj. (5188)

Njálsgata, Miðbær. Falleg 57fm
2ja herb. íbúð á jarðhæð með
stórri geymslu í kj. Eignin skiptist í:
Forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, herbergi og
baðherbergi. Stór geymsla í kj. ásamt
sam..þvottahúsi. EIGNIN ER LAUS STRAX. V-
17,5 millj. (5244)

Atvinnuhúsnæði

Lónsbraut Hafnarfirði. Um er að
ræða nýlega byggt vel staðsett iðnaðarhúsnæði
(matvælaiðnaður) nálægt höfninni í Hafnarfirði.
Endi. Eignin skiptist í 135,3fm vinnslusal og ca:
105 fm milliloft, samtals: ca: 240 fm.V-43 millj.
(5246)

Álfhella, Hafnarfirði. Um er að ræða
2800fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Mið-
að er við að húsinu verði skipt uppí 12 bil sem
verða öll ca233fm að stærð á tveimur hæðum.
Heildarhæð húss er mest 8,5mtr. (5227)
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BÍLAR &
FARARTÆKI

Jeep Grand Cherokee Laredo 3,0 CRDI 
árg 2006 ekinn 21.000 1 árs ábyrgð 
Frábær Dísel jeppi sem eyðir ca 10 l Sjá 
myndir www.bilasalaislands.is raðnu-
mer 178340 Verð 3.980.000.- skoðum 
skipti

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Innflutningur og sala

BMW X5 4.4 ek. 120 þús. árg. 2003. 20“ 
BMW felgur og dekk. Pro verð 3,5 millj. 
stgr. Gerðu betur !! S. 899 7178.

PRO ehf
Sími: 897 9599

http://www.protrade.is

Jeep Grand Cherokee Limited 2005. 
5,7L Hemi. Ekinn 40 þús. km. Fallegur 
bíll á innflutningsverði. Verð aðeins: 
3.190 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

M.Benz S-400 diesel. árg. 06.2002, ssk., 
svartur, ek. 160þús. km. Verð. 5.590þús. 
Tilboð. 4.990þús. www.x4.is

Toyota Tundra Double cab Limited 4x4 
5.7L. árg. 2007. ssk., ek. 1þús. km. Verð. 
5.490þús. Tilboð. 4.990þús. www.x4.is

Rang Rover SE. árg. 2000., ssk., ek. 
122þús. km. Verð. 2.290þús. Tilboð. 
1.590þús. www.x4.is

Lincoln Navigator. 5.4L. árg. 11.05., ssk, 
ek. 77þús. km. Verð. 6.390þús. Tilboð. 
4.990þús. www.x4.is

Rang Rover Vogue. 4.2L. árg. 03.05. ssk., 
ek. 17þús. km. Verð. 8.950þús. Tilboð. 
8.590þús. www.x4.is

Hyundai Starex dísel. 2.5L. árg. 06.05. 
bsk., ek. 49þús. km. Verð. 2.990þús. 
Tilboð. 2.490þús. www.x4.is

Hummer H2. 6.0L. árg. 2003., ssk., ek. 
156þús. km. Verð. 5.500þús. Tilboð. 
4.490þús. www.x4.is

Toyota Corolla VVTI 1.6L. árg. 04.03., 
ssk., ek. 104þús. km. Verð. 1.190þús.

Grand cherokee limited dísel. 3.0L. 
árg. 12.07.., ssk., ek. 22þús. km. Verð. 
5.590þús. Tilboð. 5.290þús. www.x4.is

Dodge caliber. 2.0L. árg. 01.07. ssk., 
ek. 15þús. km. Verð. 2.490þús. Tilboð. 
2.190þús. www.x4.is

Mazda Tribute Luxury. 3.0L. árg. 04.06. 
ek. 16þús. km. Verð. 3.150þús. Tilboð. 
2.890þús. www.x4.is

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 Vantar 
bíla á söluskrá og á staðinn.

www.x4.is

 Bílar til sölu

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

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

Porche 911 Carera Cambriolet árg. ‘01, 
ek. 60 þ.km. Blæja og toppur, með 
öllum aukahl. Verð 6,9 tilboð 4990 þ. 
S. 896 1116.

Range Rover Sport HSE 07/’06. Diesel. 
Ek. 45 þús. Með öllu aukahlutum. 
Einnig Harmon Kardon, læst drif. Einn 
eigandi. Umboðsbíll. V. 7380 þús. S. 
896 1116.

Glæsilegur Ford Escape Limited V6. 
árg. 2006 Ekinn 18.000 mílur. Hlaðinn 
aukabúnaði, Bíll frá Brimborg enn í 
ábyrgð! Verð 3.490.000 yfirtaka á láni 
og skipti á ódýrari koma til greina. uppl. 
í síma 822 0102.

Auðveld Kaup !
Hyundai Getz árg. 05/’05, 5 gíra. Ásett 
1270 þ. Fæst gegn yfirtöku ca. 1070 þ. 
S. 820 0151.

Nýskoðaður!! Grand Cherokee Laredo 
4,0, læst afturdrif. 13 l/100 km. Ekinn 
138 þús míl. Mjög vel með farinn. 
Tilboð stgr. 290.000. - S. 856 6736.

 500-999 þús.

Til sölu M. Benz 240 E Classic. 170hö. 
ek 180. Allt viðhald frá Öskju. Vetrar 
og sumardekk á felgum. S-8619034 
Verð 970þús

 1-2 milljónir

Til sölu Honda Jass árg2006 sjálfsk. 
ekinn 45þus. Gott viðhald .áhvílandi 
1450þus 26þús ámán. verð 1750þus. 
Upplýs í síma 8946036.

 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

 Bílar óskast

Óska eftir sumarbíl frá 0-100 þús. Skoða 
allt. Uppl í síma 697-6556

 Jeppar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra 
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá 
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús, 
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús, 
Toyota Highlander frá 3100þús, 
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús, 
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá 
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími 
5522000. www.islandus.com

Toppeintak
Til sölu M. Benz ML 270 árg. ‘00 ek. 
180 þ. Bíll í mjög góðu ástandi. Uppl. 
í s. 869 2900.

Land Rover LR3 4,4 V8 árg 2006 ekinn 
38Þ km Topplúga leður Einn með öllu.
ATH skipti.S:898-2811.

 Pallbílar

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum allt að 30% lægra verð. 
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá 
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús, 
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge 
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota 
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá 
3090þús. Sími 5522000. www.island-
us.com

Ford F150 Lariat árg 2007 ekinn 25Þ km 
Topplúga leður einn með öllu..ATH öll.
Skipti Verð 3,990 .S 898-2811.

 Vörubílar

Scania 114L 340 árg ‘99, ek. 282þ, með 
Hiab 166 - 5 krana og föstum palli með 
gámalásum (nýtt). s. 8608686

 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.

M. Benz Himer árg. ‘82 ek. aðeins 156 
þ. Verð 1200 þ. S. 893 5701 & 568 
4428.

Húsbíll Benz 309 árg. ‘73. Góður bíll. 
Gasmiðstöð, ísskápur, wc ofl. Verð 700 
þús. Sími 892 3066.

 Mótorhjól

Can Am Max XT 800, 2008 Nýtt, götu-
skráð, spil, álfelgur, stuðarar og handa-
hlífar. Kemur til landsins í júní. Myndir 
á www.motorhjol.net. Verð 1590 þús. 
Uppl. í s. 824 6600.

HD V-rod 2004, Ekið 8752, Árgerð 2004, 
Verð 1090 þús. Uppl. í s. 824 6600. Sjá 
fleiri myndir á motorhjol.net

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
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Ústala útsala
Glæsilegar vespur í vinnu eða skóla og 
verðið núna aðeins 115 þ. án skráning-
ar. Uppl. í s. 567 2700.

 Hjólhýsi

Hobby Landhaus 2008 - UMF - UML 
Hobbyhúsið ehf - Dugguvogi 12 - 104 
Reykjavík - S. 517 7040 &www.hobby-
husid.is

 Vinnuvélar

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og 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 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

Flutningsþrif og regluleg þrif í fyrirtækj-
um. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Garðyrkja

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

Nú er rétti tíminn til að gera garðinn 
klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur 
allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn. 
Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn 
garðaþjónusta. S. 846 0864.

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

1988 - 2008
Áreiðanleg og persónuleg í 20 ár. 
Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir 
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun 
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í 
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið 
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400 
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Kranabílar
Öll almenn krana- og krabbavinna. 
Einnig minigrafa. Robbi gsm 896 0399, 
Atli gsm 844 5290.

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

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

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 823 
4924.

ÚÐI ehf - Garðúðun. Örugg þjónusta í 
35 ár Úði ehf - Brandur Gíslason, skrúð-
garðameistari Sími 553 2999.

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 661 
1726.

Bjóðum upp á garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. Sláum, rökum og hirð-
um. Höfum reynslu af garðyrkjustörfum. 
Garðsláttur ehf, s:840-4047

Garðar auglýsa
Garðsláttur - önnur störf. Eldri borgarar 
og öryrkjar fá afslátt. S. 659 8797.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

RemontMax
spörslum, málum, parketleggj-

um, gifsum og flísaleggjum 
Gott verð.

S. 849 9301 
& 

www. flisarogmalun.is

Getum bætt við okkur verkefnum úti og 
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf. 
S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

Parketogsmidar.is
Parketlagnir, gluggaskipti, 

þakviðgerðir, sólpallar og öll 
almenn smíðavinna.
Uppl. í s. 896 9819.

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.

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

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

Smáverk
Tökum að okkur flest öll tilfallandi smá-
verk utan húss og innan. S. 893 4991.

 Stífluþjónusta

www.bbv.is

s: 567-1800

Volvo XC90 sjálfsk. ´05
skipti á ódýrari V. 5490þkr

Hyundai Tuscon Deluxe 07
 Tilboð 3.190 Lán 3.000 þkr

Diesel

Tuscon

 Tilboð 2.890 þkr
 Dodge Durango Hemi 5,7 04
  7 manna, skipti ódýrari.

Raðnr:
140103

 Ford F-150  Crew Cab  05
Verð 2.490 þkr  Tilboð 1.990 þkr

 stofnað 1974

 Úrval hjólhýsa á skrá bbv.is
 Ýmis skipti koma til greina.

Raðnr:
210246

 2 stk á staðnum

#143235
#210127

Ford F150 Super Crew Lariat ´04
ek 80þkm  Ásett verð  3.090 þkr

Toiota Avensis Wagon Diesel 1999
  Fæst á 310 þkr engin uppítaka !

Það er gott að
kaupa bíl í 
Kópavogi

 Yfir 1600
bílar á skrá

Fannstu stafsetningavillu? 
kvartaðu á

 bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is
og þú gætir unnið út að borða fyrir 2

Tilboð 2.580 þkr

Raðnr:
210246

Happy Birthday
Mr. President
M.Benz S 320 L Forsetabíll 
100% þjónusta hjá Ræsi 
310 þkr !!!
þetta er bíllinn!

Raðnr:
180104

Úrval hjólhýsa á skrá

Raðnr:
210246

Tilboð 1.990 þ.kr.
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 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

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

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

Tölvuþjónusta 12 ára reynsla og þekking 
www.tölvuland.com S. 899 3469.

 Spádómar

Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. 

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.

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla í s. 587 4517.

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

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

695 4303.

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.

Ólöf Spámiðill er á land-
inu!

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

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

 Rafvirkjun

 Trésmíði

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

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

Tökum að okkur alla almenna jarðvegs-
vinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t 
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða 
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur & 
849 9571 Páll.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Skrifstofuhúsgögn til sölu
Glæsileg borð og hillur úr hlyn ásamt 
skrifstofustólum. Nánari uppl. í s. 820 
1099 & 898 6106.

Netlagerinn.is
Rafmagnsbílar verð 19.990 kr. 
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir 
á www.netlagerinn.is netlagerinn@net-
lagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til 
22. Sendum hvert á land sem er!

Netlagerinn.is
Infrarex, infra rauður hita lampi. Virkar 
vel á bakverk í mjóbaki, liða/ vefjagigt, 
tennisolnboga og tognanir. Virkni á 15 
mín. Sendi í póst kröfu um allt land. 
Verð 6.900. Pantanir á www.netlager-
inn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í 
síma 865 4015 frá 18 til 22.

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

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla BÍLA & 
JEPPASPARNAÐUR: 7% til +27% þetta 
virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 
30 daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 
16. S:5178400 WWW.SKM.IS

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3 
stærðir á vegg og standur. Pöntunars. 
555 6200. stubbahus.is

Til sölu Sky HD móttakari Thomson 300 
GB harður diskur. S. 8941272

 Hljóðfæri

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Til sölu 2 stk pökkunarvélar Ilpra carrera 
500 og 1000 með álímingarbúnaði og 
prentara í góðu ástandi upplýsingar í 
S:6605606 eða arnthor@somi.is.

 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/m, mótabit-
ar 1.185 kr/m, alheflað timbur 23x147 
og 48x98 á 208 og 289 kr/m, allt verð 
með vsk.Kíktu á ulfurinn.is eða s. 840-
7273, Halldór.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

LR Gigtarkúrinn er ótrúlegur. Léttist um 
8 kg. á 3 vikum á LR Henning hann 
er auðveldur og hraðvirkur. Lr-anna@
simnet.is eða s. 662 5599.

Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuð-
um. LR-kúrinn er ótrúlega auðveldur og 
einfaldur. Uppl. Dóra 869-2024 www.
dietkur.is

5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nán-
ari uppl. í síma 6978928 Sigríður 

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Whole body massage Telepone 841 
8529.

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

 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 I, II & III Level I: 4 weeks Md-
Frd; 18-19:30 start 26/5, 26/6. Level II: 
7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 
16/6, 6/8. Level III:10 weeks; Tsd/Thrd; 
20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s.588 
1169-www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is S. 694 
9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Glæsileg sófasett með 
hágæða ítölsku leðri.

Fást nú með veglegum afslætti m.v 
stgr. Einnig er boðið upp á 10 mánaða 
greiðsludreifingu á kort VAXTALAUST. 
Ath. Aðeins er um fáein eintök af hverj-
um og einum sófa að ræða. Eigum 
einnig nokkrar aðrar týpur en mynd-
irnar sýna. Einnig eru fáeinir stólar og 
legubekkir í boði. Frekar upplýsingar 
veitir Sigurður í síma 868-5001 milli kl: 
08:00-18:00

 Dýrahald

Tilboð á stórum búrum m/flísmottu 
1006 búr # Stærð: L 120 . B 75 . H 83 
aðeins 12,500 kr .www.liba.is

Am.Cocker Spaniel hvolpar til sölu með 
ættbók frá HRFÍ. Tegundin er blíð og 
henta vel sem fjölskylduhundar. Uppl á 
www.draumora.com eða í S.696 4488.

Við erum 1 árs systkyn læða (geld) 
og högni.Okkur bráðvantar gott heimili 
saman eða í sitthvoru lagi.Uppl í síma 
8455819
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Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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 Ýmislegt

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

Sjóstangveiði - Andrea
Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið 
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa. 
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari 
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

 Hestamennska

Leðurjakkar kr. 29,950 svartir og brúnir. 
Leðurbuxur kr. 23.500 og kr. 23.950 
svartar og brúnar. 

 Tito.is - Súðarvogi 8 - Gsm 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.

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

Íbúðir til leigu
Skrifstofa Leiguliða auglýsa laus-
ar nýjar og notaðar íbúðir til leigu í 
Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, 
Hafnarfirði. www.leigulidar.is eða 517-
3440.

Glæsilegt 200 fm einbýlishús í Vogum 
til leigu á 150 þ. á mán. Tímabundið. 
Uppl. í s. 848 5868.

 111 Breiðholt ROOM for tvo. W/ 
furniture acess to kitchen/ bathroom 
8973611

Þarftu að leigja íbúðar- eða atvinnu-
húsnæði? Hafðu samband. www.husa-
leiga.is S. 471 1000

Hraunbær/Reykjavík/laus Falleg 91,4 
fm. 3ja herbergja íbúð. Uppl. s. 696 
5570

Björt og góð 2ja herb íbúð í Vesturbæ, 
nálægt KR vellinum. Aðeins reglusamir 
ásamt skilvísum greiðslum koma til 
greina. Leiga 120 þús á mán. Uppl. í 
s. 898 1188.

Til leigu 98 fm. íbúð í Grafarvogi. V. 150 
þús. á mán. fyrirframgr. Laus nú þegar. 
Uppl. í s. 848 7007.

Til leigu frá 1.júní, stórglæsileg 3.herb. 
100 fm íbúð á Völlunum í Hafnarfirði. 
Ísskápur, uppþvottavél og stæði í bíla-
kjallara fylgir með. Einnig möguleiki 
á að fleira fylgi. Aðeins langtímaleiga, 
verð kr. 165 þús.(hússj.innif.) uppl. S: 
897-9703.

2 herb íbúð til leigu í 112 Reykjavík. 
Nánar uppl. á e-mail 42rent@gmail.
com

4. herb íbúð + lokuð bílageymsla í 112 
til leigu frá 15. júní, langtímal. 165 þús. 
893 5580

 Sumarbústaðir

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

 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðar- og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. Nokkrar stærði; 85, 109, 
167, 180, 400 og 1000 ferm. Hagstæð 
leiga. Uppl. 8224200 og 6601060

Vilt þú spara milljónir á 
ári 

 í húsnæðiskostnað ?
Til leigu NÝSTANDSETT atvinnuhús á 
Eyrarbakka 1.500m2 og 250m2 S. 661-
6800

 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. www.
buslodageymsla.iceware.net

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

Viltu vinna vaktavinnu?
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki 
í vaktavinnu. Mikið að gera. 
Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 
892 9846.

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir 

starfsfólki Um er að ræða bæði 
dag, kvöld og helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 844 6292, 
Eva, milli kl. 12- 15 eða sendið 

umsókn á eva@hroi.is

Bettís
Starfsfólk óskast í afgreiðslu-
störf á kvöldin og um helgar. 
Yngri en 18 ára kemur ekki 
til greina. Íslenskukunnátta 

skilyrði.
Upplýsingar í síma 899 8212.

Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

Rennismiðir óskast
Vélvík ehf óskar að ráða renni-
smiði í framtíðarstörf. Tækifæri 

fyrir vandvirka menn með 
metnað.

Vélvík ehf, Höfðabakka 1, 110 
Reykjavík Sími 587 9960, net-

fang velvik@velvik.is

Óska eftir hörkuduglegum starfsmönn-
um í slátt. Uppl. í s. 821 2676 á milli 
15-19.

Óskum eftir traustum einstaklingi á 
aldrinum 25-40 ára Í útkeyrslu, sölu-
starf og fleira frá kl. 08:00 til 17:00. 
Nánari upplýsingar í síma 565-7744 
milli kl. 16:00 og 17:00. Ökuréttindi og 
íslenskukunnátta skilyrði.

Vélstjóra
Yfirvélstjóra 1000hö vantar á MB Mörtu 
Ágústsdóttir frá Grindavík til netaveiða 
frá 1 júní. S. 426 8286 & 894 2013.

GG flutningar óska eftir að ráða vana 
meiraprófsbílstjóra á treyler ti starfa nú 
þegar. Mikil vinna. Uppl og umsóknir í 
síma 581-4410

Meiraprófsbílstjórar/Aleysingar. GG 
flutningar óska eftir Afleysingar bílstjór-
um á treyler . Uppl í síma 581-4410

Humarskipið í Reykjavíkurhöfn óskar 
eftir starfsfólki í sal og aðstoðarfólki í 
eldhús. Upplýsingar í síma 8965015. 
Ferskasti fiskurinn í bænum.

 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.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.

Vantar þig frábæran stað fyrir partýið 
þitt ! Verið velkomin á GOODFELLAS 
Ármúla 7 Simi 5882240 Gsm 8486392 
Gsm 8455584

TILKYNNINGAR

 Hverfisráð Breiðholts 

Vantar þig smiði, múrara, járnabindingamenn 
eða hjúkrunarfræðinga?

Höfum á skrá fólk sem að óskar eftir mikilli vinnu.  
Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

ATVINNA

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 tilbúin til inn-

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 með 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

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

MANBURÐUR Á LÁNUM

LANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5 95%
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Garðyrkjufélag Íslands stendur 
fyrir fyrstu garðagöngu sumars-
ins miðvikudaginn 28. maí, frá kl. 
20 til kl. 22. 

Formaður félagsins, Vilhjálmur 
Lúðvíksson, býður félagsmönnum 
að skoða vorskóginn vakna í eigin 
sumarhúsalandi. 

Mæting við Hafravatn kl. 20 við 
hliðið í Brekkukoti sem er merkt 

með blöðrum. Hægt er að kom-
ast að Hafravatni bæði frá Vest-
urlandsvegi við hringtorgið fyrir 
framan Bauhaus og einnig af Suð-
urlandsvegi við Geitháls og beygja 
inn á Hafravatnsveg við Dalland. 
Félagið hefur staðið fyrir garð-
göngum til fjölda ára og hefur á 
þeim tíma skoðað ýmsa fjölbreytta 
og áhugaverða garða.

Fyrsta garðgangan

Við Kennaraháskóla Íslands verð-
ur stofnuð rannsóknarstofa í 
barna- og æskulýðsfræðum í dag. 
Að stofunni stendur hópur ein-
staklinga með bakgrunn í mörgum 
greinum félagsvísinda-, uppeld-
is- og menntunarfræða  og hugvís-
inda sem sameinast um rannsókn-
ir á sviði stofunnar. 

Undirbúning hafa annast Gest-
ur Guðmundsson, prófessor í fé-
lagsfræði, Guðrún Kristinsdótt-
ir, prófessor í uppeldisgreinum og 
velferð barna, og Halldóra Vanda 
Sigurgeirsdóttir, lektor og um-
sjónarmaður námsleiðar í tóm-
stundafræði.

Rannsóknarstofa í barna- og 
æskulýðsfræðum (BÆR) hefur 
frumkvæði að og sinnir rann-
sóknum á lífi og lífsskilyrðum 
barna, unglinga og ungmenna þar 
sem menntun og uppeldi eru séð í 
heildrænu samhengi einstaklings 
og samfélags. 

Rannsóknir stofunnar hverf-
ast um hnattræna og staðbundna 
bernsku- og æskulýðsmenningu, 
félagsleg ferli og þátttöku barna 
og unglinga í mótun eigin lífs og 
hinna ýmsu samfélagssviða. Þær 
lúta einnig að þróun og störfum 
fagstétta á þessu sviði. Mennta-
rannsóknir hvíla á breiðum grunni 

þekkingar og sækja hana meðal 
annars til hug- og félagsvísinda, 
einkum þeirra alþjóðlegu vett-
vanga sem orðið hafa til undir 
merkjum bernskurannsókna og 
æskulýðsrannsókna. Meginsjón-
arhorn stofunnar eru slíkar þver-
faglegar nálganir. Verkefnin snúa 
að tengslum samfélags og mennt-
unar, uppeldishlutverki menntun-
ar og lífsgæðum, velferð og ör-
yggi barna og unglinga og miða 
að því að efla styrk, völd, jafnrétti 
og  samfélagslega þátttöku þeirra, 
meðal annars með því að rannsaka 
hagsmunatengsl og stöðu jaðar-
hópa.

 Margar fagstéttir starfa á sviði 
bernsku- og æskulýðsmála hjá 
ríki, sveitarfélögum og félagasam-
tökum. Þátttakendur í rannsóknar-
stofu í barna- og æskulýðsfræðum 
eiga samstarf við fjölmarga aðila 
meðal fagstétta á sviði bernsku- 
og æskulýðsmála hjá ríki, sveit-
arfélögum og félagasamtökum og 
eru virkir í alþjóðlegu rannsókn-
arsamstarfi. Það er ekki síst ætlun 
stofunnar að efla og treysta slík 
tengsl. Þetta kemur fram í frétta-
tilkyningu frá forsvarsmönnum.

Nánari upplýsingar veitir Guð-
rún Kristinsdóttir, prófessor við 
Kennaraháskóla Íslands.

Ný Rannsóknar-
stofa í barna- og 
æskulýðsfræðum

HVAÐ UNGUR NEMUR Rannsóknirnar verða á lífi og lífsskilyrðum barna, unglinga og 
ungmenna.

D
AG

A3
OPNUM EFTIR

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is
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Merkilega stór hluti 
af þeim auglýsingum 
sem við rekumst á á 
daglegu vafri okkar 

um fjölmiðlalöndin 
reynir að selja okkur 

matvæli. Það er svo sem 
ekkert svo undarlegt í 
sjálfu sér; við gætum 

vissulega verið án ýmissa þeirra 
hluta sem taka upp pláss í lífi 
okkar, en það er ómögulegt að 
komast hjá matarneyslu án þess að 
hljóta á endanum dapurleg enda-
lok.

Með tilliti til þessa getur verið 
gaman að velta matarauglýsingum 
eilítið fyrir sér. Það er vitað mál að 
smekkur manna er misjafn þegar 
kemur að matarmálum eins og 

öðrum og því er ljóst að það sem 
einum þykir girnilegt getur næsta 
manni þótt í hæsta máta fráhrind-
andi. Þó eru jafnframt viss mat-
væli sem allir geta verið sammála 
um að eru freistandi; pitsuauglýs-
ingar eru gott dæmi um slíkt. Nær-
myndir af brakandi fersku græn-
meti, tómatsósu og niðursneiddu 
pepperóní eru frískandi og ættu að 
höfða til flestra sem á annað borð 
kunna að meta þessar matarteg-
undir. En lykillinn að vel heppn-
aðri pitsuauglýsingu er osturinn 
og þá aðeins eftir að pitsan er 
komin úr ofninum. Bráðinn ostur 
er hvatinn sem fær viðskiptavini 
til þess að lyfta upp tólinu og 
hringja. Ef bráðinn ost vantar í pit-
suauglýsingu þína munt þú engar 

pitsur selja, svo einfalt er það.
Erfiðara er að auglýsa kjöt og þá 

sérlega rautt kjöt. Blóðug stykkin 
minna okkur óþyrmilega á eigin 
dauðleika, sem eru líkast til hugs-
anatengsl sem auglýsendur vilja 
forðast eins og heitan eldinn. Í 
ljósi þessa er merkileg sú ákvörð-
un verslanakeðju nokkurrar að 
klæða útibú sín stærðarinnar aug-
lýsingum sem flestar eru nær-
myndir af hráu eða lítt elduðu 
kjöti, svo stórar að hver fruma í 
kjötstykkjunum er á stærð við 
hnefa manns. Líklegt er að þeir 
viðskiptavinir sem haldið hafa 
tryggð við keðjuna eftir útlitsyfir-
halninguna séu þeir fáu sem eru 
alveg óhræddir við að horfa inn á 
við.

STUÐ MILLI STRÍÐA Matur er mannsins megin
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR ER SÍSVÖNG

■ 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

Ha? Stríðið? 
Varstu alinn upp í 

stríðinu?

Nei! Steven! 
Steven Gerrard var val-
inn bestur í Liverpool!

Já, hlæðu bara! Þú 
varst að missa af 

tækifærinu til að verða 
umboðsmaður minn!

Vá... Ég hef aldrei séð 
neinn sprauta heilum 

kleinuhring út um 
nefið áður.

...og þegar ég dreg mig í hlé frá 
ferli mínum sem rokkstjarna 
mun ég opna nærfatakeðju 
þar sem ég sel allar nærbux-
urnar sem hefur verið kastað 
upp á svið til 
mín í gegnum árin.

Kexmylsna... rúsínur... nammiumbúðir... 
hlaupbangsar... 
grjótharðir eplabitar...

Jakk! En hvað það 
er ógeðslegt hérna!

Við þurfum ekki aftursæti... Við þurfum 
ruslatunnur sem styðja við hnakkann.

Ég sé 

ekki neitt!

- sem ríkir yfir öllu innan sjónmáls...greifi gremjunnar, hyllið hans kon-
unglega fýlupoka, Krabba konung!

Á  botni hins djúpa, myrka, dularfulla 
hafs liggur keisari kergjunnar,

Nei, Georg, ég er ekki 
tannálfurinn, ég er 

mun skemmtilegri álfur 
sem þú munt sjá oft 

og mörgum sinnum á 
komandi árum... 

Ég er bóluálfurinn!

Skapandi efnisveitur
Ráðstefna SARE í KHÍ 28. maí 2008

09:00 09:15 Setning. Kristín Dýrfjörð formaður SARE

09:15 10:45
Sögulegt yfirlit um ReMidur og Reggio netværk, um mögulega 

aðkomu sveitafélaga. 
Karen Eskesen, formaður danska Reggio Emilia netsins.  

Hugmyndafræði  ReMidu skapandi efnisveitu.
Rita Willum Framkvæmdastjóri ReMidu Randes. 

Fyrirlestur Ritu og Karenar er á ensku.

11:15 12:00
Hringur Lífsins Við getum ekki verið án náttúrunnar en það er líka 
erfitt að ímynda sér heim án hátækni. Er hægt að blanda saman 

vistvænu samfélagi við fjöldaframleiðslu og hátækni þróun?
Georg Hollander leikfanga- og þúsundþjalasmiður. 

12:00 13:30 - Hádegismatur

13:30 16:30 - Smiðjur

Fótanuddtæki fæst gefins - gegn því að vera sótt!
Arnar Yngvarsson leikskólakennari, Iðavelli Akureyri

Hringur lífsins
George Hollander þúsundþjalasmiður, Öldu í Eyjarfjarðarsveit

Stelpan sem át allt þar til út úr henni valt 
Kristín Dýrfjörð leikskólakennari og formaður SARE 

Hvað er þetta? Hvað viltu að þetta sé?
Michelle Sonia Horne leikskólakennari, Stekkjarási Hafnarfirði

Grænar endur
Halla Dögg Önnudóttir og Edda Ýr Garðarsdóttir myndlistamenn, 

leikskólanum Sæborg Reykjavík

Endurreisn hlutanna
Ilmur María Stefánsdóttir myndlistamaður

Skráning og frekari upplýsingar á www.congress.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Samískt leikhús er sannarlega ekki tíður 
gestur í hérlendu menningarlífi, en annað 
kvöld verður bót þar á. Þá verður hin óvenju-
lega og rómaða samíska leiksýning „Sá 
hrímhærði og draumsjáandinn“ sett upp á 
sviðinu Kassanum í Þjóðleikhúsinu. Samíska 
farandleikhúsið Beaivváš stendur að sýning-
unni, en leikstjóri hennar og listrænn stjórn-
andi er  Haukur J. Gunnarsson.

Sýningin einkennist af myndrænni fegurð, 
formfestu í umgjörð og íðilfögrum búningum, 
sem og sérstæðum hljóðheimi sem vinnur 
með hina samísku joik-sönghefð. Hreyfingar 
leikaranna fimm sem flytja verkið eru unnar 
á grunni hins japanska Noh-leikhúss og er 
sýningin því skemmtilegur samruni ólíkra 
menningarhefða. Verkið ætti að höfða til allra 
þeirra sem hafa áhuga á að kynna sér 
framandi listform og kynnast nýjum menning-
arheimum; í því mætast ljóðlist, myndlist, 
tónlist, dans og leiklist í nokkurs konar 

draumleik sem getur veitt magnaða og 
óvenjulega reynslu. Verkið er flutt á samísku, 
en þar sem tiltölulega fáir Íslendingar skilja 

það tungumál er enskum texta varpað 
jafnóðum á vegg sýningarrýmisins.

Beaivváš-leikhúsið starfar í Kautokeino, 
einni af stærstu byggðum Sama í Noregi. 
Starfsemi þess hófst árið 1981 en síðan 1993 
hefur það verið þjóðarleikhús Sama í Noregi 
og notið stuðnings þarlendra stjórnvalda. 
Markmið leikhússins er að efla samíska 
menningu með því að setja upp leiksýningar á 
samísku, kynna menningu Sama í Noregi og á 
erlendri grundu og efla þannig skilning og 
tengsl milli ólíkra menningarheima. Leikhúsið 
er meðal annars þekkt fyrir myndrænar og 
sterkar sýningar, þar sem búningar byggðir á 
samískum hefðum og notkun á snjó og ís hafa 
meðal annars vakið athygli. Miðaverð á 
sýninguna er stillt í hóf; miðinn kostar 2.500 
kr. En vakin er athygli á því að aðeins er í boði 
þessi eina sýning annað kvöld og því er 
vissara að tryggja sér miða fyrr en síðar. - vþ

Framandi menning á fjölum Kassans

DRAUMAR OG RAUNVERULEIKI Frá sýningunni „Sá 
hrímhærði og draumsjáandinn“.

Í Lundúnum eru mörg góð, stór og 
virðuleg söfn sem hýsa verk eftir 
suma af þekktustu myndlistar-
mönnum sögunnar. Tvö þeirra eru 
Tate Britain, sem 4.600 manns 
heimsækja daglega, og The 
National Portrait Gallery, sem 
státar af svipaðri aðsókn, eða 
4.400 manns daglega.

Í byrjun mánaðarins var þó 
opnuð myndlistarsýning á heldur 
óvenjulegum stað sem dró að sér 
fleiri daglega gesti en söfnin tvö 
hér að ofan samanlagt. Götulista-
maðurinn umdeildi Banksy 
skipulagði stóra sýningu á 
verkum eftir sjálfan sig og aðra í 
niðurníddum neðanjarðargöngum. 
Sýningin sló þegar í stað í gegn; 
opnunarhelgina sóttu hana heim 
um 9.500 manns á dag. Vel má 
vera að óhefðbundin umgjörð 
sýningarinnar hafi gert sitt til 
þess að laða gesti að þar sem 
engar reglur giltu um umgengni 
við listaverkin; þannig greip 
innblástur um 500 sýningargesti 
sem fundu sig knúna til þess að 
bæta einhverju við verkin. 
Nokkrir gestir létu efnishyggjuna 
hlaupa með sig í gönur og tóku 
með sér heim myndskreyttar 
hurðir og annað sem hægt var að 
fjarlægja af sýningarstaðnum. 

Götulistarsýningunni er nú 
formlega lokið, þó svo að verkin 
komi til með að lifa á veggjum 
neðanjarðarganganna í einhvern 
tíma enn. Eflaust varpa safnstjór-
ar stóru listasafna Lundúna 
öndinni léttar enda ljóst að betra 
er að standa ekki í samkeppni við 
Banksy. Vinsældir hans eru 
ógurlegar. - vþ

Banksy laðar 
að gestina

ÁDEILA Verk Banksy eru ekki allra, en 
seljast þó dýrum dómum. 

Samkór Reykjavíkur fagnar 
þrjátíu ára starfsafmæli með 
tónleikum í Salnum í Kópavogi 
annað kvöld kl. 20. Kórinn var 
stofnaður árið 1978, en upphaf-
legt nafn hans var Kór Snæfell-
ingafélagsins í Reykjavík og 
síðar Snæfellingakórinn í 
Reykjavík. Árið 2004 var nafninu 
síðan breytt í Samkór Reykjavík-
ur. Á tónleikunum í Salnum mun 
kórinn líta yfir farinn veg og 
flytja lög bæði gömul og ný sem 
hafa verið kórnum kær á þessum 
þrjátíu árum. Stjórnandi kórsins 
er Keith Reed. Miðaverð er 2.000 
krónur en eldri borgarar, 
öryrkjar og námsmenn fá miðann 
á 1.800 krónur. - vþ

Samkórinn  
þrítugur

SALURINN Hýsir afmælistónleika Sam-
kórs Reykjavíkur.
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> STRIPP FYRIR ALLA

Carmen Electra ætlar sér stóra 
hluti í því að strippvæða heiminn. 
Hún hefur gefið út kennslumynd-
bönd í strippi sem líkamsrækt 
og nýjasta nýtt úr herbúðum 
hennar er ferðastrippsúla sem 
hægt er að skella upp hvar 
og hvenær sem er. „Þú getur 
sett hana í stofuna eða æft 
þig í svefnherberginu,“ segir 
fyrrverandi Bay watch-gellan, 
sem er yfir sig ánægð með 
vöruna.

Goðsögnin Bob Dylan, sem spil-
ar í nýju Laugardalshöllinni í 
kvöld, lenti á Íslandi í gærkvöldi 
á einkaflugvél sinni með þrjátíu 
manns með í för og hátt í fimm 
tonn af græjum. Samkvæmt upp-
lýsingum Fréttablaðsins gista 
kappinn og hljómsveit hans 
saman á hóteli í miðbænum en 
aðstoðarmenn hans verða á öðru 
hóteli. Fljúga þeir síðan af landi 
brott í kvöld, strax eftir tónleik-
ana. 

Dylan hélt upp á 67 ára afmæl-
ið sitt á laugardag og heldur því 
sína aðra tónleika á ævinni í 
kvöld sem löggilt gamalmenni, 
en á afmælisdeginum spilaði 
hann á Nýfundnalandi. Um sex 
þúsund miðar hafa selst á tón-
leikana en alls eru átta þúsund 
miðar í boði og því ljóst að ekki 
verður uppselt á Dylan. 

Síðustu tónleikar kappans hér 
á landi voru í Laugardalshöll árið 
1990 á Listahátíð í Reykjavík. Á 
tónleikunum í kvöld verður Dylan 
með dúndurband með sér, sömu 
menn og spiluðu inn á nýjustu 
hljóðvers plötuna hans, Modern 
Times. 

Stoppar stutt við

BOB DYLAN Goðsögnin Bob Dylan 
heldur sína aðra tónleika hér á landi 
í kvöld.

Meðlimir kommúnistaflokksins í St. Pét-
ursborg í Rússlandi hafa fordæmt nýj-
ustu Indiana Jones-myndina. Þeim finnst 
myndin uppfull af and-sovéskum áróðri 
sem gefi brenglaða mynd af sögunni og 
krefjast þess að myndin verði bönnuð í 
landinu. 

Myndin gerist árið 1957 og fjallar um 
fornleifafræðing leikinn af Harrison 
Ford sem á í kapphlaupi við illan liðs-
mann sovésku leyniþjónustunnar KGB, 
leikinn af Cate Blanchett, um að finna 
hauskúpu með dularfulla krafta. „Við 
sigruðum Hitler ásamt Bandaríkjunum 
og við vorum full samúðar þegar Bin 
Laden réðst á þá. Samt ákveða þeir að 
hræða krakka með kommúnistum. Þetta 
fólk kann ekki að skammast sín,“ sagði 
Viktor Perov, meðlimur kommúnista-
flokksins. „Okkar konur líta ekki út eins 

og nasistar en kannski var Cate 
Blanchett hrædd við að verða atvinnu-
laus og ákvað því að leika í þess-
ari mynd.“

Myndin var frumsýnd í Rússlandi 
á fimmtudag í 808 bíósölum, sem er 
stærsta frumsýning Hollywood-mynd-
ar í landinu til þessa. „Harrison Ford 
og Cate Blanchett eru annars flokks 
leikarar og strengjabrúður CIA (banda-
rísku leyniþjónustunnar). Við verðum 
að banna þessu fólki að koma til lands-
ins,“ sagði annar meðlimur Kommún-
istaflokksins.

Vilja banna Indiana Jones

INDIANA JONES Fjórða myndin um 
fornleifafræðinginn Indiana Jones 
fellur ekki í kramið hjá kommún-
istum í Rússlandi.

Það lítur ekki út fyrir að nokkurt 
lát verði á erjum hjónanna fyrr-
verandi Denise Richards og Charl-
ie Sheen í bráð. Nýjasta þrætuepli 
þeirra er tölvupóstur sem Sheen 
heldur því fram að Richards hafi 
sent núverandi kærustu hans, 
Brooke Mueller árið 2006, eftir að 
Sheen og Richards voru skilin. Efni 
meints tölvupósts hefur vakið tölu-
verða athygli í fjölmiðlum ytra, en 
þar biður Denise nýju kærustu 
Sheen um leyfi til að fá sæði úr 
honum til að eignast barn.

Denise Richards þvertók fyrir 
að hafa sent slíkan tölvupóst í við-
tali við Matt Lauer hjá The Today 
Show á dögunum. „Þetta er upp-
diktaður póstur… Ég myndi aldrei 
senda kærustunni hans tölvupóst,“ 
sagði Denise og benti á að hún 
hefði ekki heldur þurft að sækja 
vatnið yfir lækinn þar sem hún átti 
í ástarsambandi við Richie Sam-
bora á þessum tíma. „Ef ég hefði 
viljað sæði úr einhverjum hefði ég 
beðið Richie,“ segir Richards, og 

bætir um betur. „Það sem Charlie 
veit ekki er að á þeim degi sem 
þessi póstur á að vera sendur fékk 
ég að vita í gegnum lækni móður 
minnar að hún ætti tvo til sex mán-
uði eftir ólifaða. Ég var ekki að 
hugsa um að verða ólétt, sérstak-
lega ekki eftir fyrrverandi eigin-
mann minn,“ segir Richards. 

Sheen heldur þó fast við sína hlið 
málsins og sendi frá sér yfirlýs-
ingu þar sem segir að ásakanir 
Richards um að tölvupósturinn sé 
uppspuni eða hafi verið breytt séu 
fáránlegar. „Bara sú staðreynd að 
hún haldi áfram að tala um og 
áreita mig og Brooke þremur árum 
eftir skilnaðinn, sem er líka lengri 
tími en lengd hjónabandsins, lýsir 
örvæntingu og segir sitt,“ segir 
hann. 

Rífast um bón um sæðisgjöf

ÓSÁTT Charlie Sheen og Denise 
Richards eru ekki par sátt hvort við 
annað, en hjónin fyrrverandi þræta 
nú um meintar tölvupóstsendingar 

Richards til kærustu Sheen.

CATE BLANCHETT 
Cate Blanchett 

leikur liðsmann 
sovésku leyni-
þjónustunnar 

KGB í myndinni.

Nú er óðum að fyllast!
Upplýsingar á

www.sumarbudir.is
og skráning í.
síma 551 9160

Páll Óskar hélt sitt árlega 
Eurovision-partí á Nasa 
með pomp og prakt á laug-
ardagskvöldið. Þrátt fyrir 
að Ísland hafi ekki verið 
meðal efstu þjóða í ár var 
stemningin rífandi góð og 
ekki versnaði hún þegar 
Eurovision-stjörnur lands-
ins stigu á svið.

Eurovision-stuð að eilífu
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Það var ekki annað að sjá 
en að gestir á Nasa væru 
upp til hópa í rífandi stuði á 
laugardagskvöldið, þrátt fyrir 
að enn mættum við bíða 
eftir Eurovision-sigrinum. Páll 
Óskar stýrði veisluhöldum af 
alkunnri snilld, söng sjálfur 
fyrir gesti og bauð til sín 
nokkrum skærustu Euro-
vision-stjörnum landsins, 
eins og þeim Helgu Möller, 
Selmu Björnsdóttur og Birg-
ittu Haukdal. 

GLAUMUR
OG GLEÐI



Andvaka
Á bak við þúsund nátta þungan svefn 
í þögn og myrkri sastu gamall, einn.
Og inn í hús þíns ömurlegu kyrrð
kom aldrei neinn.

En tíminn læddist fram hjá, eykt af eykt, 
með ískalt, stirðnað glott um vör og kinn.
Og dauðs manns augum horfði hægt og fast
í huga þinn.

Og hugsun sjálfs þín bylti sér og brann 
sem banvænt eitur djúpt í þinni sál. 
Þú bærðir vör, til einskis, angist þín 
fékk aldrei mál.

Nei, þjáning þín bar aldrei ávöxt neinn, 
og engan tilgang hafði lífs þíns nauð. 
Hún lagðist yfir þreytu hjarta þíns
þung og dauð.

Vorvísa
Hægur andvari 
húmblárrar nætur 
um hug minn fer.  

Ást mína og hamingju 
enginn þekkir 
og enginn sér.  

Og ljóð mitt ber samskonar 
svip og það, 
sem ekki er.

Mannkynssaga fyrir byrjendur
Undan ferðamannsins fæti 
valt steinn úr stað.
Og steinninn hélt áfram að velta,
veistu það?

Og sjö þúsund árum síðar 
kom Sing Sing Hó.
Og Sing Sing Hó fékk sér konu,
en konan dó.

Og sjö þúsund árum síðar 
kom Ghagga Ghú.
Um Ghagga Ghú finnst hvergi 
nein heimild nú.

Og sjö þúsund árum síðar 
komst þú, komst þú.

Utan hringsins
Ég geng í hring 
í kringum allt, sem er.
Og innan þessa hrings 
er veröld þín.

Minn skuggi féll um stund 
á gluggans gler.   

Ég geng í hring 
í kringum allt, sem er.
Og utan þessa hrings 
er veröld mín.

Gamalt lag
Ég sé þig enn er sól úr ægi rís, 
og sveitin fyllist endurnærðu lífi.
Þú varst og ert mín hjartans heilladís, 
þó heimur kaldur brjóst mitt sundur rífi.

Ég sé þig enn er sólin blessuð skín, 
þó sértu löngu í eilífð burtu liðin.
Og hvíld mín ertu þegar dagur dvín, 
og drottinn sendir þreyttum næturfriðinn.

Ég sé þig enn er sólin kveður dag, 
og söngvar kvöldsins glatt um strætin hljóma. 
Þú kemur eins og mildast ljúflingslag
um lífsins þrá og hjartans dýpstu óma.

Grautur og brauð
Þeir börðust, þeir börðust um brauðið og grautinn, 
því brauð og grautur er mannanna fæða. 
Þeir hlupu, þeir stukku, þó hlykkjótt sé brautin 
að hamingjulind vorra jarðnesku gæða. 
Og einn fékk þar of lítið og annar meira en nóg, 
og einn lést af fylli, en hinn úr sulti dó. 
Að ráða slíka gátu er mönnum þyngsta þrautin. 
Þannig hljóðar sagan um brauðið og grautinn.

Í tvíl
Í tvílyft
býr trúu
Og mér 
um svol

Og mér 
hvert sá
Í tvílyft
má trúa

Og þú, s
og trúla
ert allta
að trú þ

En eins 
hve áka
að ef til
þótt ann

Blóm
Ég svaf, ég svaf 
í óvitund allra. 

Og sótthiti dagsins
suðaði óráðsins 
ómvana ljóð 
yfir blöð mín.

Svo varð dimmt, 
svo varð hljótt. 

Og annarleg hönd 
snart mig 
og hvíslaði: 
Hæ!
Þú skalt deyja.

STEINN STEINARR
VIÐ HEIÐRUM MINNINGU MEISTARANS

Ferð án fyrirheits

Lög við ljóð Steins Steinars

Flytjendur:
KK, Ellen Kristjánsdóttir, Helgi Björnsson, Þorsteinn Einarsson, 

Svavar Knútur Kristinsson, Hildur Vala Einarsdóttir

GEISLADISKUR
Ferð án fyrirheits er yfirskrift tónleika og geisladisks. Tónleikar verða á Listahátíð í Reykjavík tvö kvöld í röð, 29. 
og 30. maí. 4. júni verða tónleikar á Ísafirði, 12. júní á Akureyri og 19. júní á Eskifirði.  Í ár eru liðin 100 ár frá 
fæðingu Steins Steinars og er nafnið, Ferð án fyrirheits, sótt í eina af ljóðabókum hans. Söngvararnir KK, Ellen 
Kristjánsdóttir, Helgi Björnsson, Þorsteinn Einarsson (úr Hjálmum), Hildur Vala Einarsdóttir og Svavar Knútur 
Kristinsson (úr Hrauni) flytja lög sem samin hafa verið við kvæði skáldsins. Nýju lögin á geisladisknum semja Jón 
Ólafsson og Sigurður Bjóla.

TÓNLEIKAR
Listahátíð í Reykjavík, Íslensku óperunni: 29. og 30. maí
Ísafjörður, Edinborgarhúsinu: 4. júní
Akureyri, Akureyrarkirkju: 12. júní
Eskifjörður, Fjarðabyggð, Kirkju- og menningarmiðstöðinni: 19. júní

Forsala aðgöngumiða á www.midi.is

Hlustaðu á lögin Blóm í flutningi KK og 
Í tvílyftu timburhúsi í flutningi Steina í 
Hjálmum ókeypis á www.baekur.is

er stoltur styrktaraðili 
þessa verkefnis
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ÖSKUR BERA ENGAN ÖSKUR BERA ENGAN
ÁRANGUR!ÁRANGUR!

ÖSKUR BERA ENGAN 
ÁRANGUR!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12

14

7

INDIANA JONES 4  kl. 5.40 - 8 - 10.20
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl. 6 - 8
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 10

12
12

INDIANA JONES 4 DOLBY DIGITAL kl. 5.20 - 8 - 10.40
INDIANA JONES 4 LÚXUS DOLBY D kl. 5.20 - 8 - 10.40
PROM NIGHT    kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR    kl. 8 - 10.15
SUPERHERO MOVIE  kl. 4 - 6
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 4
HORTON   kl. 4 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
14

16
7

INDIANA JONES 4 kl. 6 - 8.30 - 11
PROM NIGHT kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 5.45 - 8 - 10.15
STREET KINGS kl. 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 6 ÍSLENSKUR TEXTI

BEYOND THE VOID kl. 8

5%

SÍMI 551 9000

7
12

12
7

KICKIN ÍT OLD SKOOL kl.5.40 - 10.20
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR kl.5.50 - 8 - 10.10
21 kl. 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

FÓR BEINT Á TOPPINN Í FÓR BEINT Á TOPPINN Í
BANDARÍKJUNUM!BANDARÍKJUNUM!

FÓR BEINT Á TOPPINN Í 
BANDARÍKJUNUM!

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

3-D DIGITAL

DIGITAL

DIGITAL

Abagil BRESLIN  Jodie FOSTER  Gerard BUTLER

FRÁBÆR 
RÓMANTÍSK 

ÖRLAGASAGA

TILNEFND TIL 
GOLDEN GLOBE 

VERÐLAUNA

ÁLFABAKKI

Florentino Ariza (Bardem) eyðir lunganum úr lífi sínu í að bíða eftir hinni 
fögru Ferminu Daza (Mezzogiorno). Florentino fer frá konu til konu í 
örvæntingafullri tilraun til að lækna sitt brotna hjarta á meðan Fermina 
situr hamingjusöm í hjónasæng. Hversu lengi myndir þú bíða eftir ástinni?

einnig til á kilju

Rowald Harewood

Mike Newell

fyrir „The Pianist“

í leikstjórn

„Four weddings and a funeral“
„Donnie Brasco“
„Harry Potter“

eftir

„ÁSTIN Á TÍMUM KÓLERUNNAR“

INDIANA JONES 4 kl. 5:30D - 8D - 10:40D 12

INDIANA JONES 4 kl. 5:30 - 8 - 10:40 VIP
LOVE IN THE TIME OF... kl. 5:30 - 8 - 10:40 7

NEVER BACK DOWN kl. 8 - 10:30 14

NIM´S ISLAND kl. 5:30 L

IRON MAN kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

DRILLBIT TAYLOR kl. 5:30 10

IN THE VALLEY OF ELAH kl. 8 16

THE HUNTING PARTY kl. 10:40 12

INDIANA JONES 4 kl. 6:30D - 9D - 10D 12

NEVER BACK DOWN kl. 11:30 14

NIM´S ISLAND kl. 6 - 8 L

U2 3D kl. 11:40/3D L

IRON MAN kl. 6:30 - 9 12

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

MADE OF HONOR kl. 8 L

THE HUNTING PARTY kl. 10:10 12

IRON MAN kl.  5:40 12 

NEVER BACK DOWN kl.  8 12

NIM´S ISLAND kl.  6 - 8 12

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

DEFINETLY MAYBE kl. 8 L

SHINE A LIGHT kl. 10:30 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

INDIANA JONES 4 - POWER kl. 4.30, 7 og 10 12
HAROLD & KUMAR 2 kl. 4, 6, 8 og 10.10 12
FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 8 og 10.10 12
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 4 og 6 7

1/2
SV MBL

- V.J.V., Topp5.is / FBL

- V.J.V., Topp5.is / FBL

1/2
SV MBL

Félagarnir Gunnar Valdi-
marsson og Skúli Helgason 
hafa stofnað upptökufyrir-
tækið Niceland Productions 
á Flórída. Eftir að hafa 
stundað nám við sama skóla 
í ríkinu án þess að vita hvor 
af öðrum hittust þeir á end-
anum og ákváðu að starfa 
saman. 

„Þetta hefur gengið alveg fínt. 
Við erum ekki enn sem komið er 
að vinna í þessu eingöngu en það 
kemur að því vonandi. Við erum 
búnir að vera heppnir og höfum 
unnið með mörgum skemmtileg-
um karakterum hérna eins og 
Scott Hays. Hann hefur unnið 
með alls konar hljómsveitum og 
tónlistarmönnum eins og 50 Cent, 
Eminem og Blue Man Group,“ 
segir Gunnar, sem er útskrifaður 
úr kvikmynda- og hljóðupptöku-
námi sínu. „Hann vann með okkur 
í að „mixa“ lag fyrir The Ones 
sem er íslensk hljómsveit sem ég 
var að spila með þegar ég bjó 
heima. Það var mikill heiður að fá 
hann til að hljóðblanda þetta lag 
með okkur. Það kom þannig til að 
hann var að kenna hljóðblöndun í 
Full Sail University þar sem ég 
og Skúli vorum báðir. Honum 
leist svo vel á það sem við vorum 
að gera að hann sló til.“

Á leiðinni til Montana
Skúli, sem lýkur innan skamms 
sínu hljóðupptökunámi, bætir því 
við að þeir félagar ætli á næst-
unni að flytja sig um set á kaldari 
slóðir í Montana þar sem þeir 
munu starfa í hljóðverinu 
SnowGhost. „Það verður mjög 
spennandi og bætir eflaust í 
reynslubankann fyrir Niceland 
Productions. Þeir taka upp alls 
konar tónlist og voru seinast að 

vinna með Death Cab for Cutie,“ 
segir hann.

Íslendingar í heimsókn
Þeir félagar hyggjast starfa 
áfram í Bandaríkjunum og hvetja 
íslenska tónlistarmenn til að 
kíkja í heimsókn. „Við hvetjum 
íslenskar hljómsveitir til að hafa 
samband við okkur ef áhugi er 
fyrir því að koma til Bandaríkj-
anna og taka upp lög eða mynd-
bönd. Það ætti ekki að flækjast 
fyrir mönnum þar sem Icelandair 
er með loftbrúna enn í gangi,“ 

segir Skúli og telur líklegt að þeir 
haldi áfram með starfsemina 
þegar þeir flytja heim, hvenær 
sem það verður. „Við höfum t.d. 
tekið svolítið eftir því að það er 
ekki lagt eins mikið í hljóð við 
kvikmyndir heima eins og hér og 
það er ekki útilokað að maður 
reyni að miðla reynslu sinni á því 
sviði þegar maður kemur heim.“

Nánari upplýsingar um Nice-
land Productions má sjá á heima-
síðunni www.nicelandproduct-
ions.com. 
 freyr@frettabladid.is

Taka upp í Bandaríkjunum

GUNNAR OG SKÚLI Félagarnir Gunnar Valdimarsson og Skúli Helgason hafa stofnað 
upptökufyrirtækið Niceland Productions. MYND/JONNY ROSENBLOOM

„Við erum nokkrir kórar, um það 
bil 150 manns, sem munum flytja 
Carmina Burana í Carnegie Hall 
14. júní næstkomandi,“ segir 
Ásrún Davíðsdóttir sem er í stjórn 
Óperukórsins, um fyrirhugaða 
tónleika í einu þekktasta tónleika-
húsi veraldar í dag. „Þetta er í 
annað sinn sem Garðari býðst að 
stjórna kórtónleikum í Carnegie 
Hall en hann er fyrsti og eini 
Íslendingurinn sem hefur stjórn-
að tónleikum þar,“ segir Ásrún en 
fyrir fjórum árum stjórnaði Garð-
ar yfir 300 söngvurum sem fluttu 
Elijah eftir Mendelssohn í aðalsal 
hússins. 

Ásrún segir æfingar hafa geng-
ið ótrúlega vel þrátt fyrir fjöldann 
sem mun fara utan, „Kórarnir 
hafa æft hvor í sínu lagi í vetur en 
fyrir mánuði var byrjað að æfa 

saman. Endaspretturinn var svo 
um helgina þar sem allir komu 
saman í æfingabúðum í Söngskól-
anum í Reykjavík,“ segir Ásrún og 
bætir við að hópurinn muni einnig 
syngja í byggingu Sameinuðu 
þjóðanna 12. júní og flytja þar 
íslenskt efni. 

Sérstakir upphitunartónleikar 
verða haldnir fyrir ferðina og mun 
Íslendingum því gefast kostur á 
að hlýða á verkið áður en hópurinn 
heldur vestur um haf. „Við höld-
um tónleika í Langholtskirkju 1. 
júní klukkan 20 og 21 og svo stefn-
um við á að vera með miðnætur-
tónleika sama kvöld, en einsöngv-
arar verða Sigrún Hjálmtýsdóttir, 
Bergþór Pálsson og Þorgeir Andr-
ésson. Þetta verður fjáröflun fyrir 
ferðina en í leiðinni mjög góð 
æfing,“ segir Ásrún. - ag

Cortes með 150 manns í New York

STJÓRNAR TÓNLEIKUM Í ANNAÐ SINN Í 
CERNEGIE HALL Carmina Burana verður 
flutt undir stjórn Garðars Cortes í New 
York 14. júní.

Það mátti greina það á áhorfend-
um í Háskólabíói á laugardags-
kvöldið að þar fór fram stærsti 
djassviðburður ársins. Það ríkti 
mikil eftirvænting í anddyrinu 
fyrir tónleikana og djasstónlistar-
menn voru margir meðal áheyr-
enda.

Rétt rúmlega níu gekk Wayne 
Shorter inn á sviðið ásamt með-
spilurum sínum þeim John Patit-
ucci bassaleikara, Danielo Perez 
píanóleikara og Brian Blade 
trommuleikara. Shorter verður 75 
ára í ágúst nk. og er búinn að vera 
að spila djass í hálfa öld, m.a. í 
hljómsveit Miles Davis frá 1964–
1970 og með Weather Report á átt-
unda og níunda áratugnum auk 
ótal annarra verkefna. Hinir spil-
ararnir eru mun yngri, þó að þeir 
eigi þegar að baki umtalsverð 
afrek í spilamennskunni. Í hugum 
margra er Wayne Shorter nátengd-
ur rafdjass-bræðingnum sem var 
áberandi á áttunda áratugnum, en 

kvartettinn sem spilaði í Háskóla-
bíói var órafmagnaður - kontra-
bassi, flygill og trommusett ásamt 
tenór- og sópransaxófónum hljóm-
sveitarstjórans.

Kvartettinn spilaði samfellt og 
án hlés í tæpar níutíu mínútur. 
Lögin voru tengd saman og úr 
varð samfellt flæði, dýnamískt og 
lifandi þar sem skiptust á lágvær-
ir kaflar og háværir, hraðir og 
hægari og allir hljóðfæraleikar-
arnir fengu tækifæri til að sýna 
hvað í þeim bjó. Það er skemmst 
frá því að segja að þarna voru 
miklir snillingar á ferð sem allir 
sýndu stjörnutakta. Sérstaklega 
var ég heillaður af píanóleik Dani-
elo Perez og svo tilþrifum Short-
ers sjálfs bæði á tenórinn og sópr-
aninn. Shorter er ekkert að spenna 
sig um of í spilamennskunni, lætur 
tilfinninguna ráða og hefur skiln-
ing á því að stundum hafa fáar 
nótur meiri áhrif en margar.

Eftir hraustlegt uppklapp kom 

kvartettinn aftur á svið og tók 
aukalag, tónleikagestum til mikill-
ar ánægju. Wayne Shorter er einn 
af mestu meisturum djassheims-
ins og það var gott að sjá hve mik-
ill áhuginn fyrir honum var. Upp-
selt var á tónleikana og áheyrendur 
virtust almenn glaðir með kvöldið. 
Þeim sem ekki fengu miða skal 
bent á að tónleikarnir voru hljóð-
ritaðir og verða á dagskrá á Rás 1 
á þriðjudagskvöldið.

Trausti Júlíusson

Lifandi goðsögn í Háskólabíói
TÓNLEIKAR
Wayne Shorter Quartet
Listahátíð í Reykjavík
Háskólabíó 24. maí

★★★★
Tónleikar Wayne Shorter og félaga í 
Háskólabíói á laugardagskvöldið voru 
vel heppnaðir. Níutíu mínútur af eðal 
spilamennsku.
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FRJÁLSAR Sleggjukastarinn Bergur 
Ingi Pétursson úr FH tryggði sér 
farseðilinn á ÓL í Peking í gær 
þegar hann kastaði sleggjunni 
74,52 metra á móti í Kaplakrika. 
Bergur Ingi sló um leið eigið 
Íslandsmet.

Ólympíulágmarkið 
er 74 metrar og 
Berg vantaði metra 
upp á það fyrir 
skömmu síðan en 
hann hefur bætt 
sig um rúma 
fjóra metra á 
aðeins einu ári.

 - hbg

Fjölgar í Ólympíuhópnum:

Bergur Ingi fer 
til Peking

Vodafonev., áhorf.: 1.714

Valur Fjölnir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–14 (5–5)
Varin skot Kjartan 4 – Þórður 3
Horn 7–4
Aukaspyrnur fengnar 12–13
Rangstöður 2–5

FJÖLNIR 4–3–3  
Þórður Ingason 6
Gunnar V. Gunnars. 5
Kristján Hauksson 5
Óli Stefán Flóventsson 6
Magnús I. Einarsson 5
Ágúst Gylfason 4
(83., Ólafur Johnson  -)
Ásgeir Aron Ásgeirs. 6
(89., Andri Ívarsson  -)
Gunnar Már Guðm. 7
Ómar Hákonarson 6
Ólafur Páll Snorrason 6
Davíð Rúnarsson 6
(70., Tómas Leifsson  6)

*Maður leiksins

VALUR 4–3–3  
*Kjartan Sturlus. 8
Gunnar Einarsson  7
Atli Sveinn Þórarins. 5
Bjarni Ólafur Eiríks. 6
René Carlsen 6
Birkir Már Sævarsson 7
Sigurbjörn Hreiðars. 6
Baldur Bett 3
Pálmi Rafn Pálmason 6
Hafþór Ægir Vilhjálm. 5
(65., Rasmus Hans.  5)
Helgi Sigurðsson 7
(83., Albert Ingason  -)

1-0 Helgi Sigurðsson (41.)
1-1 Ómar Hákonarson (60.)
2-1 Pálmi Rafn Pálmason (84.)

2-1
Einar Örn Daníelsson (5)

Laugardalsv., áhorf.: 1.132

Fram Þróttur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  4–17 (3–7)
Varin skot Hannes 7 – Bjarki Freyr 2
Horn 3–8
Aukaspyrnur fengnar 10–17
Rangstöður 0–2

ÞRÓTTUR 4–5–1  
Bjarki Freyr Guðmun. 6
Eysteinn Lárusson 6
Þórður Hreiðarsson 5
Michael Jackson 7
Kristján Björnsson 7
Rafn Andri Haralds. 6
(78., Ismael Silva   -)
Hallur Hallsson 5
(65., Adolf Sveins.   6)
Haukur Sigurðsson 5
Dennis Danry 6
Magnús Már Lúðvíks. 5
Hjörtur Hjartarson 6

*Maður leiksins

FRAM 4–4–2  
Hannes Halldórsson 7
Óðinn Árnason 7
Reynir Leósson 7
*Auðun Helgason 8
Sam Tillen 7
Paul McShane 6
Daði Guðmundsson 4
Heiðar Geir Júlíusson 4
(67., Ingvar Ólason  6)
Halldór H. Jónsson 5
Hjálmar Þórarinsson 6
Ívar Björnsson 5

1-0 Hjálmar Þórarinsson (12.)

1-0
Jóhannes Valgeirsson (7)

> Arnór Atla vann Eurovision-veðbankann

Það var ekki bara á Íslandi sem vel var fylgst með Eur-
ovision á laugardag. Handboltalandsliðið horfði saman 
á keppnina í Madríd og skemmtu strákarnir sér að sögn 
konunglega. Þeir settu meira að segja upp veðbanka 
sem Eurovision-nörd hópsins, Arnór Atlason, vann 
með glæsibrag. Hann spáði Rússum sigri og var 
aðeins einu sæti frá því að spá 
rétt fyrir um örlög Eurobandsins. 
Arnór varð fyrir vikið einum 200 
evrum ríkari. „Hann hafði greini-
lega einhverjar aðrar upplýs-
ingar en við um gang mála í 
Belgrad,“ sagði Guðmundur 
Guðmundsson landsliðsþjálf-
ari léttur.

Íslenska landsliðið í handknattleik tapaði seinni æfingaleik sínum 
gegn Spánverjum í Madríd í gær, 37-35. Leikurinn var mjög fjör-

ugur og jafn en íslenska liðið leiddi með einu marki í leikhléi, 
22-21. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari var nokk-
uð brattur þegar Fréttablaðið heyrði í honum í gær.

„Þessi leikur var alveg svakalega hraður eins og lokatölur 
og ekki síst hálfleikstölur gefa til kynna. Það var keyrð hröð 
miðja alveg miskunnarlaust. Við erum einu yfir í hálfleik og 
vorum í möguleika allan tímann en þetta datt ekki fyrir 
okkur. Spánverjarnir eru náttúrlega hrikalega sterkir og 
svo hjálpuðu spænskir dómarar leiksins lítið til,“ sagði 
Guðmundur en íslenska liðið flaug til Berlínar í gær 
og keyrði þaðan yfir til Magdeburgar, en þar mun 
liðið æfa fram að undankeppni Ólympíuleikanna 
sem fram fer í Wroclaw í Póllandi um næstu helgi.

„Ég var mjög ánægður með sóknarleikinn í dag, 
sem var alveg frábær líkt og í fyrri leiknum. Við fáum 
þess utan ein fimmtán mörk úr hraðaupphlaupum 
eða hraðri miðju. Ég var ekki eins ánægður með varn-

arleikinn sem gekk alls ekki nógu vel að þessu sinni. Ég spilaði 
bæði 3-2-1 vörn og 6-0 vörn en hvorugt var að virka nógu vel. 
Spánverjarnir komust of mikið á línuna og fengu þá auðveld 
mörk eða vítaköst,“ sagði Guðmundur en markvarslan var 
talsvert betri í gær en á laugardag.

„Björgvin stóð sig mjög vel og það er í raun sorglegt 
að ná ekki sigri með 35 skoruðum mörkum og 17 vörðum 
boltum. Það ætti venjulega að duga til sigurs. En við tökum 

það jákvæða úr þessu og næstu dagar fara í að laga 
varnarleikinn hjá okkur,“ sagði Guðmundur en hann 
hafði ekki tekið ákvörðun um það í gær hvort hann 
ætlaði að gera breytingar á hópnum.

Mörk Íslands: Guðjón Valur Sigurðsson 9, Snorri 
Steinn Guðjónsson 7, Ólafur Stefánsson 6, Arnór 
Atlason 3, Alexander Petersson 2, Vignir Svavars-
son 2, Sturla Ásgeirsson 2, Róbert Gunnarsson 
1, Einar Hólmgeirsson 1, Sigfús Sigurðsson 1, 
Bjarni Fritzson 1. Björgvin Páll Gústavsson varði 

13 skot og Hreiðar Levý Guðmundsson 4.

ÍSLENSKA HANDBOLTALANDSLIÐIÐ:  TAPAÐI ÖÐRU SINNI, 37-35, FYRIR SPÁNVERJUM Í VINÁTTULANDSLEIK 

Sóknarleikurinn frábær en vörnin vandamálið

FÓTBOLTI Hjálmar Þórarinsson var 
hetja Fram í gær er hann skoraði 
eina mark leiksins gegn Þrótti á 
Laugardalsvellinum í gær. Markið 
kom snemma í leiknum og var 
jafnræði með liðunum eftir það í 
fyrri hálfleik. Þróttarar áttu hins 
vegar þann síðari frá upphafi til 
enda þó svo að aldrei kæmi jöfn-
unarmarkið.

Leikurinn byrjaði fremur rólega 
og því kom það mönnum í nokkuð 
opna skjöldu er Hjálmar Þórarins-
son skoraði með góðu skoti rétt 
utan vítateigs. Hann hirti boltann 
eftir að miðvörðurinn Þórður 
Hreiðarsson missti hann klaufa-
lega frá sér og skilaði knettinum 
laglega í markið.

Þróttarar áttu nokkrar ágætar 
rispur og var Rafn Andri Haralds-
son oftast maðurinn á bak við þær. 
En það gekk illa að klára færin 
með almennilegri tilraun í teign-

um. Gestirnir mættu mun öflugri 
til leiks í síðari hálfleik og áttu 
nokkur góð færi sem þeim tókst 
þrátt fyrir allt ekki að færa sér í 
nyt. Hjörtur Hjartarson fékk tvö 
góð færi og þá var dæmt mark af 
Þrótturum sem var vissulega rétt-
ur dómur.

En sóknarþungi Framara var 
einfaldlega ekki til staðar í síðari 
hálfleik og máttu þeir þakka fyrir 
að hafa haldið hreinu í leiknum. 
Varnarleikur liðsins, með Auðun 
Helgason fremstan í flokki, var 
öflugur og Hannes gerði vel á köfl-
um í markinu. 

Þróttarar geta fyrst og fremst 
sjálfum sér um kennt hvernig 
fyrir þeim fór en það sýndi sig í 
þessum leik að það skiptir ekki 
máli hversu mörg færi liðið fær, 
heldur hvernig því tekst að nýta 
þau.

„Eins og ég hef áður sagt þá 

verða góðir dagar og slæmir hjá 
okkur,“ sagði Þorvaldur Örlygs-
son, þjálfari Fram, eftir leik. „Það 
er auðvitað gott að vinna á slæmu 
dögunum en á móti kemur að mér 
fannst við vera betri aðilinn í 
leiknum á móti ÍA í síðustu umferð. 
Við áttum meira skilið úr þeim 
leik en við fengum.“ 

Eysteinn Pétur Lárusson, fyrir-
liði Þróttar, var hins vegar ekki 
alveg jafn sáttur með gang mála. 

„Þetta eru gríðarleg vonbrigði 
enda áttum við seinni hálfleikinn. 
Þeir komust snemma yfir og pökk-
uðu strax í vörn. Þeir voru meira 
að segja byrjaðir að tefja strax í 
fyrri hálfleik. En við fengum 
færin, sérstaklega í lokin, þar sem 
þeir vörðu til að mynda á línu. 
Hvað er hægt að segja við því? 
Menn verða einfaldlega að nýta 
færin sem þeir fá.“   

  - esá

Framarar unnu nauman 1-0 sigur á Þrótti í uppgjöri liðanna í Laugardalnum í gærkvöldi:

Þróttarar fengu færin, Framarar nýttu sitt

STERKUR Auðun Helgason finnur sig vel 
með Fram. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FÓTBOLTI Valsmenn opnuðu nýjan 
og glæsilegan völl í gær með mik-
illi veislu. Leikurinn gegn Fjölni 
var fjörugur og spennandi en 
heimamenn tryggðu sér sigur með 
marki á lokamínútunum. 

Valsmenn höfðu undirtökin í 
fyrri hálfleik. Bjarni Ólafur var 
kominn í miðvarðarstöðuna og 
dagsskipunin var greinilega að 
finna Birki Má á hægri kantinum. 
Það gekk ágætlega hjá Valsmönn-
um og Birkir átti fínar rispur. Á 
tíðum voru langspyrnur Vals þó 
algjörlega óþarfar og of margar.

Fyrsta markið á Vodafone vell-
inum skoraði Helgi Sigurðsson 
þegar hann potaði boltanum inn úr 
vítateignum eftir aukaspyrnu sem 
send var inn í teig. Aukaspyrnu-
dómurinn var umdeildur og voru 
gestirnir afar ósáttir með dóminn. 
Staðan í hálfleik var 1-0 fyrir 
heimamönnum.

Síðari hálfleikur fór rólega af 
stað. Fjölnismenn náðu undirtök-
unum og ógnuðu marki Valsmanna 
vel. Hornspyrna þeirra fór í slána 
og út en jöfnunarmark Fjölnis var 
einnig umdeilt. Hafþór Ægir Vil-
hjálmsson sá stjörnur þegar hann 
fékk skot beint í andlitið. Hann lá 
óvígur eftir en ef um höfuðmeiðsl 
er að ræða stöðvar dómari leikinn 
yfirleitt strax. Það gerði hann 
ekki, Fjölnismenn héldu sókninni 
áfram, boltinn barst til Ómars 
Hákonarsonar sem skoraði úr 
teignum.

Fjölnismenn ætluðu sér greini-
lega að sækja til sigurs. Kjartan 
varði frábærlega frá Ásgeiri 
Aroni áður en Pálmi Rafn skoraði 
sigurmarkið þegar Valsmenn voru 
einum færri. Baldur Bett fékk 
beint rautt spjald fyrir brot. Sig-
urmarkið kom undir lok leiksins 
og Vodafone völlurinn ærðist af 
fögnuði. Heilt yfir hefði Fjölnir 
átt skilið að fá meira út úr leiknum 
en seigla Valsmanna var mikil og 
þeir hirtu öll stigin.

„Það var æðislegt að sjá boltann 
inni undir lokin,“ sagði Sigurbjörn 
Hreiðarsson, fyrirliði Vals. „Mér 
fannst við vera betri í fyrri hálf-
leik en við duttum aðeins niður í 
þeim seinni. Það skall hurð nærri 
hælum við okkar mark en við 
bitum frá okkur og sýndum mik-
inn karakter í að vinna. Að vinna 
fyrsta heimaleikinn var fyrsta 
skrefið í því að gera þennan völl 
að gryfju,“ sagði fyrirliðinn sem 
hrósaði einnig Fjölnisliðinu fyrir 
góðan leik. 

„Menn höfðu talað um að við 
töpuðum síðasta vígsluleik á Hlíð-
arenda og ofan á það spiluðum við 
illa í síðasta leik þar sem við töp-
uðum. Það var því fiðrildi í mag-

anum á mér fyrir leikinn en að ná 
að vinna er eins og að nokkrum 
tonnum hafi verið hent af bakinu á 
mér,“ sagði glaðbeittur Sigur-
björn. 

Ásmundur Arnarson, þjálfari 
Fjölnis, var brattur í leikslok. „Það 
er engin skömm að tapa hér. Ég er 
nokkuð sáttur við frammistöðuna, 
við sýndum hörkuleik. Menn lögðu 
gríðarlega vinnu í þetta og við 
vorum ekki síðri aðilinn hér í dag. 
Ég hefði viljað fara með eitthvað 
út úr leiknum. Mörkin voru ódýr-
ari og þeir fengu of mikinn tíma til 
að klára leikinn. Við vissum að við 
myndum ekki vinna alla leikina í 
sumar,“ sagði Ásmundur.

 hjalti@frettabladid.is

Pálmi bjargaði veislu Valsmanna
Húsvíkingurinn Pálmi Rafn Pálmason sá til þess að Valsmenn gátu fagnað sigri í fyrsta leik sínum á nýjum 
heimavelli. „Eins og nokkrum tonnum hafi verið hent af bakinu á mér,“ sagði fyrirliði Vals eftir leikinn.

SÓTT AÐ MARKI Helgi Sigurðsson sendir hér fyrir Fjölnismarkið í leiknum í gær. Helgi átti fínan leik en hann skoraði fyrsta markið 
á hinum nýja og glæsilega Vodafone-velli. Stúkan var þéttsetin og stemningin góð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið náði fram hefndum gegn 
danska liðinu Kolding, sem það 
tapaði fyrir á laugardag.

Landsliðið átti miklu betri leik í 
gær og vann, 26-23. Þetta var 
síðasti æfingaleikur liðsins fyrir 
slaginn gegn Rúmenum um laust 
sæti á EM en fyrri leikur fer 
fram hér á landi um næstu helgi.

Mörk Íslands: Rakel Dögg 
Bragadóttir 6, Dagný Skúladóttir 
5, Sólveig Lára Kjærnested 5, 
Sara Sigurðardóttir 2, Hildigunn-
ur Einarsdóttir 1, Stella Sigurðar-
dóttir 1, Arna Sif Pálsdóttir 1. 
Berglind Íris Hansdóttir varði 
rúmlega tuttugu skot í íslenska 
markinu. - hbg

Kvennalandsliðið:

Sigur gegn 
Kolding

RAKEL DÖGG BRAGADÓTTIR Lék vel 
gegn Kolding. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FORMÚLA 1 Bretinn Lewis Hamilt-
on fagnaði sigri í Mónakó-kapp-
akstrinum í gær sem var mjög 
fjörugur. Hamilton slapp reyndar 
fyrir horn snemma í kappakstrin-
um þegar hann keyrði utan í hlið 
og sprengdi dekk.

Það reyndist dulin blessun í 
þeim árekstri því hann fékk fullan 
tank um leið og skipt var um dekk. 
Hann gat því frestað síðasta við-
gerðarhléinu sínu og byggt upp 
góða forystu áður en hann tók síð-
asta hléið sitt,

Robert Kubica á BMW tók annað 
sætið af Ferrari-manninum Felipe 
Massa. Þjóðverjinn Adrian Sutil 
hafði verið að keyra vel og átti 
fjórða sætið nokkuð víst þegar 

heimsmeistarinn Kimi Räikkönen 
keyrði aftan á hann undir lokin og 
sá til þess að Sutil datt úr leik. 
Mark Webber varð því fjórði, 
Sebastian Vettel fimmti og Rubens 
Barrichello sjötti.

Brautin var blaut þegar keppni 
hófst í gær og þá lenti Hamilton í 
sínum ógöngum. „Það var mjög 
erfitt að ráða við rigninguna og 
það spýttist svo mikið vatn á mann 
í tólftu beygju að það var engu lík-
ara en maður væri að keyra í gegn-
um á. Ég fór ofan í þessa á og rann 
bara á hliðið. Þegar veðrið er 
svona skiptir öllu að halda sér 
bara á brautinni en ég get ekki 
lýst því hversu erfitt það er í raun 
og veru. Við breyttum um taktík 

eftir slysið og það vann með 
okkur,“ sagði Hamilton eftir kapp-
aksturinn.

Fernando Alonso keyrði út af en 
gat haldið áfram. Þeir David Coult-
hard og Sebastian Bourdais fóru 
einnig út af á sama stað en voru 
ekki eins lánsamir og Alonso.

„Ég náði gríðarlegum hraða um 
tíma og var að keyra sekúndu 
betur en flestir ökumennirnir. Þá 
var þetta orðið frekar auðvelt. 
Þessi sigur er sá stærsti hjá mér á 
ferlinum og mun verða það sem 
eftir lifir á mínum ferli. Þegar ég 
ók síðustu hringina var ég að 
hugsa um þegar Ayrton Senna 
vann hérna,“ sagði Hamilton 
brosmildur. - hbg

Æsileg Formúlukeppni í Mónakó þar sem mikið gekk á frá upphafi til enda:

Dramatískur sigur hjá Hamilton

SIGURREIFUR Hamilton sagði að sigurinn í gær væri hátindurinn á ferli hans.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

NBA Besta lið NBA-deildarinnar í 
vetur, Boston Celtics, vann sinn 
fyrsta útisigur í úrslitakeppninni 
í ár þegar það mætti Detroit 
þriðja sinni í úrslitum Austur-
deildar.

Boston var miklu sterkara allan 
leikinn og vann sannfærandi, 94-
80, og leiðir því einvígið 2-1.

„Fyrsta tapið á heimavelli gaf 
okkur mikinn og nýjan kraft og 
við vissum sem var að við 
þurftum virkilega að vinna 
þennan leik,“ sagði Paul Pierce, 
leikmaður Boston, eftir leik en 
hann hafði óvenju hljótt um sig 
og skoraði aðeins 11 stig.

Kevin Garnett var sterkastur 
þeirra grænu með 22 stig og 13 
fráköst. Rip Hamilton skoraði 
mest fyrir Detroit, 26 stig. - hbg

Úrslitakeppni NBA:

Loks vann 
Bost on á útivelli

KEVIN GARNETT Fór fyrir liði Celtics.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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Kaplakriki., áhorf.: 2.249

FH KR

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  11–11 (5–8)
Varin skot Daði 7 – Kristján 3
Horn 2–11
Aukaspyrnur fengnar 17–10
Rangstöður 2–1

KR 4–5–1  
Kristján Finnbogason 6
Eggert Rafn Einarsson 3
Gunnlaugur Jónsson 4
Grétar Sigurðarson 5
Guðm. Gunnarsson 4
Gunnar Örn Jónsson 3
(54., Ingim. Óskars.  6)
Jónas Guðni Sævars. 5
Skúli Jón Friðgeirs. 5
(70., Kristinn Magn.  5)
Viktor Bjarki Arnars. 5
Óskar Örn Hauksson 4
(70., Atli Jóhanns.  6)
Guðjón Baldvinsson 6

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Daði Lárusson 7
Guðm. Sævarsson 5
Freyr Bjarnason 7
Tommy Nielsen 7
Hjörtur L. Valgarðs. 6
Davíð Þór Viðarsson 6
(87., Heimir Guðm.  -)
Dennis Siim 7
*Matthías Vilhjál. 7
Atli Guðnason  5
(68., Matthías Guð.  4)
Atli Viðar Björnsson 6
Tryggvi Guðmunds. 6

1-0 Matthías Vilhjálmsson (33.)
2-0 Tryggvi Guðmundsson (38.)

2-0
Garðar Örn Hinriksson (9)

Sparisjóðsv., áhorf.: 1.478

Keflavík ÍA

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  19–5 (6–3)
Varin skot Ómar 1 – Madsen 1
Horn 8–2
Aukaspyrnur fengnar 23–19
Rangstöður 4–0

ÍA 5–3–2  
Espen Madsen 6
Árni Thor Guðmunds. 5
Dario Cingel 5
Heimir Einarsson 4
Atli Guðjónsson 5
(72., Björn Bergma.  -)
Guðjón H. Sveinsson 6
Helgi P. Magnússon 5
(87., Andri Júlíusson  -)
Bjarni Guðjónsson 7
Igor Bilokapic 3
(46., Jón Vilhelm   6)
Vjekoslav Svadumovic 7
Stefán Þórðarson 5

*Maður leiksins

KEFLAV. 4–4–2  
Ómar Jóhannsson 6
Guðjón Antoníuson 7
Guðmundur Mete 7
Kenneth Gustafson 6
Nicolai Jörgensen 7
*Hólmar Rúnars. 8
Hans Mathiesen 6
(68., Hörður Sveins.  6)
Hallgrímur Jónasson 6
(41., Jón Eysteins.  6)
Simun Samuelsen 7
Patrick Redo 6
Guðmundur Steinars. 7
(72., Þórarinn Kristj.  -)

1-0 Hallgrímur Jónasson (16.)
1-1 Vjekoslav Svadumovic (50.)
2-1 Guðmundur Steinars., víti (68.)
3-1 Þórarinn Kristjánsson (90.)

3-1
Ólafur Ragnarsson (3)

Landsbankadeild karla
Keflavík 4 4 0 0 12-6 12
FH 4 3 1 0 12-4 10
Fram 4 3 0 1 6-1 9
Fjölnir 4 3 0 1 7-3 9
Valur 4 2 0 2 8-8 6
Fylkir 4 2 0 2 5-6 6
Breiðablik 3 1 2 0 3-2 5
ÍA 4 1 1 2 3-6 4
KR 4 1 0 3 5-7 3
Þróttur 4 0 2 2 4-7 2
Grindavík 3 0 0 3 1-7 0
HK 4 0 0 4 2-10 0

FÓTBOLTI Keflavík er eitt á toppi 
Landsbankadeildarinnar með fullt 
hús stiga eftir að hafa unnið 3-1 
sigur á heimavelli gegn ÍA í gær. 
Guðjón Þórðarson var ómyrkur í 
máli eftir leikinn og allt annað en 
sáttur við frammistöðu Ólafs 
Ragnarssonar dómara.

„Ég er ósáttur við að tapa en það 
sem er sorglegast er að bæði lið 
voru að reyna að spila fótbolta en 
svo koma aðrir menn með aðrar 
forsendur. Það er algjörlega ófor-
svaranlegt hvernig Ólafur kom 
inn í þennan leik og hvernig hann 
nálgaðist verkefnið sitt,“ sagði 
Guðjón.

„Sumt af þessu sem hann er að 
flauta er út á hól og honum til 
skammar hvernig hann nálgast 
þetta verkefni sitt. Það sem þið 
fréttamenn eigið að kanna er að 
það var haldinn fundur hjá dóm-

aranefndinni þar sem rætt var 
hvernig þeir ætluðu að taka okkur 
í gegn. Meðal annars var fjallað 
sérstaklega um það hvernig taka 
ætti á Stefáni Þórðarsyni,“ sagði 
Guðjón.

Ólafur Ragnarsson hefur oft 
dæmt betur en í gær og notaði 
hann flautu sína fullmikið. Kefl-
víkingar náðu forystunni í leikn-
um á 17. mínútu leiksins þegar 
Hallgrímur Jónasson náði að koma 
knettinum í markið.

Vörn Skagaliðsins var alls ekki 
nægilega örugg og átti í miklu 
basli með hnitmiðaðan sóknarleik 
Keflavíkur. Fyrir leikhlé voru 
heimamenn nær því að ná að bæta 
við marki en gestirnir að jafna. Í 
seinni hálfleik lék Skagaliðið mun 
betur og Vjekoslav Svadumovic 
jafnaði eftir að Ómar Jóhannsson 
hélt ekki skoti Jóns Vilhelms Áka-

sonar.
Guðmundur Steinarsson kom 

Keflavík aftur yfir úr vítaspyrnu 
og enn syrti í álinn fyrir ÍA þegar 
Stefán Þórðarson fékk sitt annað 
gula spjald. Þórarinn Brynjar 
Kristjánsson innsiglaði sigur 
Kelfavíkur undir lokin þegar varn-
arlína ÍA var orðin heldur fáliðuð. 

„Skagamenn hafa hörkulið og 
var spáð í toppbaráttuna. Við und-
irbjuggum okkur fyrir þennan 
leik í samræmi við það,“ sagði 
Guðmundur Steinarsson, fyrirliði 
Keflavíkur.

„Við höfum fengið þrjá heima-
leiki af fjórum og erum að skila 
fullu húsi hér heima. Við erum 
með heilsteypt lið og það er að 
skila sér. Hópurinn hjá okkur er 
stærri en í fyrra og það er af hinu 
góða. Það eru meiri gæði á æfing-
um og meiri gæði í leikjum.“  - egm

Ekkert lát á góðu gengi Keflavíkurliðsins sem lagði Skagamenn í Bítlabænum í gærkvöldi:

„Til skammar hvernig Ólafur nálgaðist verkefnið“

1-0 Húsvíkingurinn Hallgrímur Jónasson 
kemur hér Keflavík yfir í gær.

MYND/VÍKURFRÉTTIR

FÓTBOLTI Það ætlar að ganga illa 
hjá KR-ingum að losna undan taki 
FH-inga og enn ein sönnun þess 
kom í Kaplakrika í gær þegar liðið  
tapaði sjöunda deildarleiknum í 
röð á móti FH. FH-ingar unnu 2-0 
og eru þar með komnir með tíu 
stig í öðru sæti Landsbankadeild-
arinnar.

Logi Ólafsson, þjálfari KR, 
breytti um leikaðferð og fækkaði í 
sókninni en líkt og í síðustu tveim-
ur leikjum á undan, sem töpuðust 
einnig, þá gekk KR-liðinu skelfi-
lega að nýta færin sín. FH-ingar 
biðu átekta, fyrirliðinn þeirra, 
markvörðurinn Daði Lárusson, 
hélt þeim inn í leiknum í takt við 
klaufaskap sóknarmannaa KR og 
skoruðu síðan tvö falleg mörk sem 
komu þeim í lykilstöðu í leiknum.

KR-ingar byrjuðu leikinn mjög 
vel og voru mun hættulegri fram 
eftir öllum fyrri hálfleiknum. 
Nýja leikskipulagið virtist henta 
mjög vel gegn FH-liðinu og í kjöl-
farið var liðið að vinna marga 
bolta á miðjunni sem skiluðu sér í 
stórhættulegum skyndisóknum.

FH-ingar voru meira með bolt-
ann en voru að gefa færi á sér á 
sama tíma og þeim gekk illa að 
opna vörn KR-liðsins. Það átti 
hinsvegar eftir að breytast því 
Matthías Vilhjálmsson þakkaði, 
Heimi Guðjónssyni, þjálfara FH, 
traustið með því að setja hann inn 
í byrjunarliðið í fyrsta sinn í 
sumar. Matthías skoraði með 
glæsilegum skalla eftir fyrirgjöf 
frá Dennis Siim og aðeins fimm 
mínútum síðar var Tryggvi Guð-

mundsson búinn að auka muninn í 
2-0 þegar hann skoraði beint úr 
aukaspyrnu. 

Leikur FH-liðsins hafði verið 
allt annað en sannfærandi fram 
eftir hálfleiknum en á þessum 
tveimur augnablikum sýndu þeir 
hvað þeir geta verið hættulegir 

með alla þessa sóknarhugsandi 
leikmenn inn á vellinum. Logi 
Ólafsson var ekkert að auka sókn-
arþungann hjá sínu liði eftir hálf-
leikinn og smám saman tóku FH-
ingar öll völd á vellinum og 
KR-ingar virtust vera vonlausir 
allan hálfleikinn. Ekki batnaði 

staðan þegar fyrirliðinn Gunn-
laugur Jónsson var réttilega rek-
inn útaf fyrir að toga niður Atla 
Viðar Björnsson sem var sloppinn 
í gegn. Það sem eftir leið leiksins 
var þetta því aðeins spurning um 
hversu stór sigur FH-inga yrði.  
FH-ingar náðu þó ekki að bæta við 
fleiri mörkum.

„Við erum búnir að vera með 
stígandi leik í mótinu, byrjuðum 
illa en erum búnir að gera leik 
okkar miklu betri síðan þá. Það 
vantar bara eitt og það er að klára 
færin. Við vorum miklu betri í 
upphafi leiks og hefðum getað 
klárað leikinn með einu eða tveim-
ur mörkum áður en þeir skora. 
Þetta er rosalega svekkjandi,“ 
sagði KR-ingurinn Jónas Guðni 
Sævarsson.

„Þeir komu gríðarlega einbeitt-
ir í byrjun leiks, þeir áttu ágætis 
færi og við vorum hálfvankaðir 
fyrstu 20 mínúturnar en eftir það 
fannst mér við ráða ágætlega við 
þetta. Við fengum tvö fín mörk og 
í seinni hálfleik fannst mér þetta 
aldrei vera spurning,“ sagði Heim-
ir Guðjónsson, sem setti Matthías 
Vilhjálmsson inn á miðjuna með 
góðum árangri. 

Það er við hæfi að enda þetta á 
ótrúlegri tölfræði KR-inga í síð-
ustu tíu deildarleikjum sínum á 
móti FH. Þeir hafa ekki unnið einn 
leik, tapað 9, fengið tvöfalt fleiri 
rauð spjöld (4) en mörk sem þeir 
hafa skorað (2) og þá hafa þeir 
þurft að sækja boltann 26 sinnum 
í netið hjá sér. Tak FH-inga á KR-
ingum er ekkert að losna.

Sjö sigrar í röð hjá FH gegn KR
FH-ingar eru komnir aftur á sigurbraut í Landsbankadeildinni enda fengu þeir uppáhaldsmótherja sína í 
heimsókn í Krikann í gær. KR fékk færin í fyrri hálfleik en slapp við stærra tap í síðari hálfleik.

ÁTÖK Daði Lárusson markvörður og KR-ingurinn Guðjón Baldvinsson keyra hér 
saman í Krikanum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

FYLKIR 2-1 HK

1-0 Jóhann Þórhallsson (52.)
1-1 Iddi Alkhag (56.)
2-1 Jóhann Þórhallsson (58.)
Fylkisvöllur, áhorf.: 1.262
Magnús Þórisson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–11 (7–6)
Varin skot Fjalar 5 – Gunnleifur 5
Horn 4–5
Aukaspyrnur fengnar 9–7
Rangstöður 2–1

Fylkir  4–5–1  Fjalar Þorgeirsson 8 - Þórir Hannes-
son 7, Kristján Valdimarsson 6, Valur Fannar Gísla-
son 7, Víðir Leifsson - (6., Andrés Már Jóhannesson 
6),  Peter Gravesen 6, Guðni Rúnar Helgason 5, 
Ólafur Ingi Stígsson 5, Ian Jeffs 7, Halldór Hilmisson 
4 (85., Ásgeir Börkur Ásgeirsson -) - Haukur Ingi 
Guðnason 4 (46., *Jóhann Þórhallsson 9).

HK  4–5–1  Gunnleifur Gunnleifsson 7 - Stefán 
Eggertsson 6, Hólmar Eyjólfsson 5, Finnbogi Llorens 
5, Hörður Árnason 4 (68., Damir Muminovic 5) 
- Mitja Brulc 4, Goran Brajkovic 5, Finnur Ólafsson 
6, Þorlákur Hilmars. 5 (57., Almir Cosic 5),  Aaron 
Palomares 6 (86., Hermann Þórs. -) - Iddi Alkhag 7.

FÓTBOLTI Ekki tókst HK mönnum 
að fá sín fyrstu stig í gærkvöld í 
Árbæ því það voru Fylkismenn 
sem fóru með sigur af hólmi, 2-1, 
og unnu þar með sinn annan sigur 
í röð og virðast vera að ná sér á 
strik eftir erfiða byrjun.

Fyrri hálfleikur var einstaklega 
bragðdaufur. Lítið var um sóknar-
tilburði hjá liðunum og þeim gekk 
illa að byggja upp sóknir. Leik-
menn virkuðu hálf áhugalausir í 
sínum aðgerðum og þó svo að held-
ur hafi lifnað yfir mönnum undir 
lok hálfleiksins, og þá sérstaklega 
gestunum í Kópavogi, var marka-
laust í leikhléi og ljóst að leikmenn 
gætu lítið annað en bætt leik sinn í 
síðari hálfleiknum.

Það var greinilegt að leikmenn 
liðanna fengu góðar hálfleiksræð-
ur frá þjálfurum sínum því allt 
annað var að sjá til liðanna. Eftir 
einungis 13 mínútna leik voru 
komin þrjú mörk og þar af hafði 
Jóhann Þórhallsson skorað tvö 
fyrir Fylki eftir að hafa verið skipt 
inn á í hálfleik. Í millitíðinni jafn-

aði Iddi Alkhag fyrir HK eftir mis-
tök í öftustu línu Fylkismanna. 
Leikmenn HK voru sterkari í síð-
ari hálfleiknum en tókst þó ekki að 
jafna leikinn þrátt fyrir tækifæri 
til að gera svo.  

Leifur Garðarsson þjálfari var 
vitaskuld ánægður í lok leiks. „Ég 
er mjög ánægður með þessi þrjú 
stig en kannski ekki alveg leikinn 
sem slíkan. Þetta var ekki endi-
lega fallegt en við fengum þrjú 
stig og út á það gengur þetta. Við 
ræddum saman eins og fullorðnir 
menn í hálfleik hvað við ætluðum 
að gera, tempóið í fyrri hálfleik 
var alltof hægt og menn voru að 
klappa boltanum alltof mikið. Við 
reyndum að breyta því og það 
tókst,“ sagði Leifur.

Gunnar Guðmundsson, þjálfari 
HK, var hins vegar ekki eins sátt-
ur. „Vissulega eru þetta vonbrigði 
að klára þetta ekki að minnsta 
kosti með einu stigi eða þess vegna 
öllum þremur. Það er bara svona,“ 
sagði Gunnar.  

   - sjj

HK er enn án stiga í Landsbankadeildinni:

Jóhann sökkti HK

Á SIGURBRAUT Halldór Arnar Hilmisson og félagar í Fylki hafa unnið tvo leiki í röð 
eftir sigur á HK í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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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 Landsbankadeildin 2008  
  FH - KR. 

15.55 Landsbankadeildin 2008 
  FH - KR

17.45 NBA  Útsending frá leik í úrslita-
keppni NBA.

19.45 Landsbankadeildin 2008  
  Breiðablik - Grindavík Bein útsending frá 
leik Keflavíkur og ÍA í Landsbankadeild karla.

22.00 Landsbankamörkin 2008 
   Allir leikirnir og öll mörkin skoðuð í Lands-
bankadeild karla.

22.45 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu  Vandaður fréttaþáttur úr Meist-
aradeild Evrópu þar sem síðustu umferð-
ir eru skoðaðar og viðtöl tekin við leikmenn 
og þjálfara.

23.15 F1. Við endamarkið
  Fjallað verður um atburði helgarinnar og 
gestir í myndveri ræða málin. Farið verður 
yfir helstu mál líðandi keppni og þau kruf-
in til mergjar.

23.55 NBA 2007/2008 - Playoff 
games   Bein útsending frá leik Detroit - 
Boston

17.45 English Premier League  Ný og 
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar 
sem öll mörkin og helstu atvik umferðarinn-
ar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónar-
hornum. Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna 
og sérfræðinga.

18.40 Premier League World  Nýr þáttur 
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá 
ýmsum óvæntum hliðum. Leikmenn heim-
sóttir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og 
svipmyndir af æðinu fyrir enska boltanum 
um heim allan.

19.10 Enska 1. deildin  Bristol City - Hull

21.00 English Premier League  Ný og 
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar 
sem öll mörkin og helstu atvik umferðar-
innar eru sýnd frá öllum mögulegum sjón-
arhornum. Viðbrögð þjálfara,  stuðnings-
manna og sérfræðinga.

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 Bestu leikirnir  Tottenham - 
Reading

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Oprah
08.45 Kalli kanína og félagar
08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
10.10 Homefront
10.55 Matur og lífsstíll
11.25 Sjálfstætt fólk
12.00 Hádegisfréttir  
12.45 Neighbours
13.10 Numbers 
13.55 In God We Tru$st
15.55 Háheimar
16.18 Leðurblökumaðurinn
16.43 Skjaldbökurnar
17.08 Tracey McBean
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.54 Ísland í dag
19.30 The Simpsons  Lífið hjá Hómer og 

Marge Simpson gengur sinn vanagang 
en ekki líður sá dagur að þau eða börnin, 

Bart, Lísa og Maggí, rati ekki í vandræði! 

19.55 Friends 
20.20 American Idol  Komið er að því 
að finna sjöundu Idol-stjörnuna. Dómar-
ar eru Simon Cowell, Paula Abdul og Randy 
Jackson.

21.05 American Idol - Lokaþáttur
22.30 Missing  Þriðja þáttaröð þessa 
spennumyndaflokks sem fjallar um leit 
bandarísku alríkislögreglunnar að týndu fólki. 
Jess Mastrini er sjáandi og sérlegur aðstoð-
armaður hennar í þeim rannsóknum. 

23.15 Swinging  Einstaklega beittur og ör-
lítið kræfur breskur sketsaþáttur um spaugi-
legar hliðar á kynlífi.

23.40 Cool Money  Bobby er nýslopp-
inn úr fangelsi og kominn til konu og barna. 
Hann verður fljótt eirðarlaus og fer að skoða 
leiðir til að finna sér fljótfengið fé. 

01.10 Shark
01.55 Numbers 
02.40 Missing 
03.25 In God We Tru$st
05.05 The Simpsons 
05.30 Fréttir og Ísland í dag
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
15.55 Vörutorg
16.55 Leiðin að titlinum  (e)

17.45 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

18.30 Game tíví  (e)

19.10 Svalbarði  (e)

20.10 One Tree Hill  Bandarísk ungl-
ingasería þar sem húmor, dramatík og bull-
andi rómantík fara saman. Lucas reynir að 
komast að sannleikanum um heilsubresti 
föður síns á meðan Haley er ekki sátt við 
að leyfa Dan að kynnast Jamie litla. Nathan 
gefur Quentin góð ráð, Brooke hefur í nógu 
að snúast og Payton reynir að friða sam-
viskuna eftir vandræðin með Lucas.

21.00 Eureka  (2.13) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndar-
mál. Þar hefur helstu snillingum heims verið 
safnað saman og allt getur gerst. Jack Carter 
veit ekki hverju hann á að trúa þegar hann 
hittir Susan Perkins eftir að hafa verið við-
staddur jarðarför hennar. Það er fleira furðu-
legt á sveimi í bænum og Jack þarf hjálp frá 
snjöllustu íbúum bæjarins til að leysa þessa 
ráðgátu.

21.50 C.S.I.  Bandarískir þættir um störf 
rannsóknardeildar Las Vegas borgar. Þriggja 
ára stúlka er myrt á hrottafenginn hátt og 
Catherine leggur allt í sölurnar til að finna 
morðingjann.

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

23.30 Brotherhood  (e) 

00.30 Bob Dylan - The Other Side of 
the Mirror  (e)

02.00 C.S.I.
02.40 Vörutorg
03.40 Óstöðvandi tónlist

06.00 Zathura. A Space Adventure  (Ju-
manji 2)

08.00 Fjöslkyldubíó-Shark Tale
10.00 Glory Road
12.00 Nanny McPhee
14.00 Fjöslkyldubíó-Shark Tale
16.00 Glory Road
18.00 Nanny McPhee

20.00 Zathura. A Space Adventure 
 (Jumanji 2) Ævintýramynd fyrir alla fjölskyld-
una, sem er sjálfstætt framhald af Jumanji. 

22.00 12 Days of Terror
00.00 Ray
02.30 Air Panic
04.00 12 Days of Terror

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ungar ofurhetjur 
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Herramenn
18.30 Út og suður  Endursýndir þættir frá 
2005. Gísli Einarsson flakkar vítt og breitt 
um landið og bregður upp svipmyndum af 
áhugaverðu fólki. (e)

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Ný Evrópa með augum Palins

21.15 Lífsháski
22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið  Í þættinum verður farið yfir 
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem 
erlenda.

22.45 Herstöðvarlíf  Bandarísk þáttaröð 
um eiginkonur hermanna sem búa saman 
í herstöð og leyndarmál þeirra. Meðal leik-
enda eru Kim Delaney, Catherine Bell, 
Sally Pressman, Brigid Brannagh, Sterling K. 
Brown og Brian McNamara.

23.30 Soprano-fjölskyldan  Lokasyrpa 
myndaflokksins um mafíósann Tony Sopra-
no og fjölskyldu hans. (e)

00.25 Kastljós
01.00 Dagskrárlok

> Harry Shearer
Shearer spilaði á bassa með 
Spinal Tap. Hann er röddin 
á bak við Ned Flanders og 
fleiri en tuttugu aðrar 
persónur í Simpsons-
þáttunum þar á meðal 
Skinner skólastjóra, 
hr. Burns og aðstoðar-
mann hans Smithers, 
Ottó strætóbílstjóra, 
og séra Lovejoy. Stöð 2 
sýnir Simpsons alla virka 
daga.

20.00 Zathura. A Space 
Adventure (Jumanji 2)    STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 One Three HIll  
 SKJÁREINN 

21.15 Lífsháski   SJÓNVARPIÐ

22.30 Missing   STÖÐ 2

23.55 NBA úrslitakeppni De-
troit - Boston   STÖÐ 2 SPORT

▼

Fyrir um það bil áratug klúðruðu flugstjórar 
á Boeing-þotu lendingu á Akureyrarflugvelli. 
Flugstjóri sem sat við hliðina á mér útskýrði það 
á leiðinni út úr vélinni að þar sem flugbrautin 
væri í raun of stutt fyrir stóra þotu hefði þurft að 
bera sig að með öðrum hætti en gert var. Reynd-
ar þurfti ég ekki útskýringar á því að eitthvað 
hefði verið athugavert við lendinguna. Til þess 
að stöðva þotuna áður en hún lenti í ísköldu 
Atlantshafinu þurfti að nauðhemla með þeim 
afleiðingum að farangur og stöku gamalmenni 
köstuðust fram eftir farþegarýminu. Örvæntingaróp fólksins og 
bænir þess skömmu síðar fullvissuðu mig um að ég hefði verið 
nálægt ótímabærum fundi við skaparann.
Síðan hef ég barist við sjúklega flughræðslu og ekki síður háðsglós-
ur frá fjölskyldu og vinum. Keppast menn við að fullvissa mig um 
að flug sé öruggur ferðamáti og bera fyrir sig tölfræði um hversu 
margir farast í umferðinni á hverju ári. Einu áhrifin sem það hefur 

haft eru að ég keyri hægar en áður. 
Það vekur mig því til umhugsunar að ég 
hef ómótstæðilega gaman af því að horfa á 
heimildarmyndir um flugslys. Framboðið af 
slíku myndefni er endalaust þar sem fleiri 
en ein sjónvarpsstöð sem ég hef aðgang að 
sýnir slíkar myndir dag eftir dag. Þar er sömu 
rökum fyrir öryggi í flugi þó laumað að með 
reglulegu millibili og ég var farinn að trúa 
því að ég væri móðursjúkur. Þangað til á 
laugardaginn.

Flugdagurinn var haldinn með pompi og prakt á Reykjavíkurflug-
velli. Eftirfarandi tilkynning hljómaði í hátalarakerfinu stuttu eftir 
að ég kom: „Það eru dæmi um að börn séu að pota í vélarnar sem 
eru til sýnis. Ég verð að biðja foreldra að koma í veg fyrir slíkt þar 
sem þessi tæki eru afar viðkvæm og minnsta snerting getur haft 
áhrif á flughæfni þeirra.“ 
Góða ferð! 

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON ER HÆTTUR AÐ FLJÚGA

Krakkar, ekki pota í flugvélarnar!
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SVT 1

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21 
Søndag 10.50 Ny Alliance 11.20 OBS 11.25 
Aftenshowet 11.50 Søren Ryge præsenterer 12.20 
Danskernes Krønike 12.50 Nyheder på tegn-
sprog 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 Tæt på en dronning 19.00 TV 
Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 
Mistænkt 7: Sidste akt 21.35 OBS 21.40 Truslen fra 
dybet 22.20 Seinfeld 22.40 Smagsdommerne

10.00 NRK nyheter 10.10 Camilla Plum i hagen 
10.40 Helleristerne 11.40 Åpen himmel fra 
Gr¢nnåsen kirke, Troms¢ 12.10 Elgsplosjonen 
12.35 Kim Possible 13.00 Giro d’Italia direkte: 
16. etappe 15.25 Tid for tegn 15.40 Mánáid-TV - 
Samisk barne-tv 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 
Mine venner Tigergutt og Brumm 16.25 Bali 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Bedre 
puls 17.55 Faktor 18.25 Redaksjon EN 18.55 
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Album 
20.30 De som bygger landet 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Den mistenkte 22.55 20 sp¢rsmål 23.25 
Kulturnytt 23.35 Sport Jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Agenda 11.00 Sportspegeln 
12.15 Br¢drene Mozart 14.00 Rapport 14.10 
Gomorron Sverige 15.00 Ramp 15.30 Mega 16.00 
Bolibompa 16.10 Ebb och Flo 16.15 Rorri Racerbil 
16.30 Lata Lucy 16.35 Jane och draken 17.00 
Bobster 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00 
Kören - vad hände sen 18.50 Friluftsliv 19.00 
Sthlm 19.45 The Full Monteverdi 20.00 Kiss loves 
you 20.55 Rapport 21.05 Kulturnyheterna 21.20 
Glasklart 22.20 Brottskod: Försvunnen 23.05 
Sändningar från SVT24

16.00 Hollyoaks 
16.30 Hollyoaks 
17.00 Seinfeld 
17.30 Wildfire 
18.15 The Class  Nýr gamanþáttur þar 
sem við fylgjumst með bekkjarmóti skraut-
legra skólafélaga sem mörg hver hafa ekki 
sést í tuttugu ár. Með aðalhlutverk fer hjar-
taknúsarinn Jason Ritter.

18.35 American Dad 3  Frábærar teikni-
myndir frá höfundum Family Guy þar sem 
aðalsöguhetjan er Stan Smith og fjölskylda 
hans. 

19.00 Hollyoaks 
19.30 Hollyoaks 
20.00 Seinfeld  Stöð 2 Extra sýnir nú 
þessa sígildu gamanþáttaröð eins og hún 
leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo aftur 
um helgar. Jerry, George, Elaine og Kramer 
lenda oft í afkáralegum aðstæðum og taka 
upp á afar fáránlegur tiltækjum. 

20.30 Wildfire  Þriðja þáttaröðin Kris sem 
var í byrjun send nauðug á búgarð í sveit 
en þar féll hún fyrir hestamennskunni og þá 
sérstaklega kappreiðahestinum Wildfire.

21.15 The Class  
21.35 American Dad 3 
22.00 Big Shots 22.45 Curb Your Enth-
usiasm Í
23.20 Entourage 
23.45 American Dad 
00.10 Comedy Inc. 
00.35 Sjáðu
01.00 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst...  Spjallþáttur í umsjón 
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen. 
Gestir eru Elísabet Jökulsdóttir og Sigríður 
Klingenberg ásamt leynigesti.

21.00 Mæður og dætur  Steinunn Anna 
Gunnlaugsdóttir veltir fyrir sér sambandi 
mæðgna ásamt gestum sínum.

21.30 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm 
 ræðir um málefni líðandi stundar við gesti 
sína.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Lesarinn

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
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
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Frá Tónskáldaþinginu í París
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar

Það er komið að 
úrslitastundu í Amer-
ican Idol og spennan 
er orðin óbærileg.  
Aðeins tveir keppend-
ur standa eftir sem nú 
leggja allt undir til að 
syngja sig inn í hug 
og hjörtu bandarísku 
þjóðarinnar með það 
að markmiði að vinna 
keppnina. 

STÖÐ 2 KL. 20.20

AMERICAN IDOL Í þessum breska myndaflokki fer 
leikarinn Michael Palin úr Monty 
Python-hópnum um tuttugu lönd í 
Mið-, Austur- og Suðaustur-Evrópu 
sem hafa 
nýlega gengið 
í, eða eru við 
það að ganga 
í Evrópu-
sambandið. 
Palin kynnir 
sér sögu og 
menningu og 
lítur glöggu 
gestsauga 
á venjur 
heimamanna 
á hverjum 
stað. 

VIÐ MÆLUM MEÐ

Ný Evrópa með augum 
Palins
SJÓNVARPIÐ Kl. 20.15

▼



30  26. maí 2008  MÁNUDAGUR

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. íþrótt, 6. í röð, 8. flan, 9. yfir-
breiðsla, 11. átt, 12. grobb, 14. nirfill, 
16. skóli, 17. struns, 18. hætta, 20. 
bókstafur, 21. land í asíu.

LÓÐRÉTT
1. elds, 3. klukka, 4. land í Evrópu, 5. 
rjúka, 7. rægja, 10. knæpa, 13. dvelja, 
15. tafl, 16. mælieining, 19. nafnorð.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. júdó, 6. áb, 8. ras, 9. lak, 
11. na, 12. skrum, 14. nánös, 16. ma, 
17. ark, 18. ógn, 20. ká, 21. laos. 

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. úr, 4. danmörk, 
5. ósa, 7. baknaga, 10. krá, 13. una, 
15. skák, 16. mól, 19. no. 

„Ég er að fara að senda frá mér 
splunkunýtt tónlistarmyndband. 
Það fyrsta sem ég sendi frá mér á 
íslensku,“ segir Icy Spicy Leoncie, 
sem í dag sendir frá sér mynd-
band við lagið Enginn þríkantur 
hér. Myndband þetta ku vera fullt 
af brakandi húmor. „Þetta er mjög 
hlægilegt tónlistarmyndband,“ 
segir Leoncie, sem í leiðinni send-
ir frá sér myndband við lagið Love 
in a Pub in Essex; enska útgáfu 
lagsins Ást á pöbbnum sem Íslend-
ingar þekkja svo vel. Hún segist 
hafa fengið góðar viðtökur við 
myndböndum sínum. „Fólk ætti 
bara að kíkja á youtube og sjá allt 
það hrós sem ég hef fengið frá 
Bandaríkjamönnum,“ segir Leonc-
ie.

Leoncie er nú búsett í Essex á 
Englandi, ásamt manni sínum 
Viktori Þóri Alberti Martin, og 

líður vel þar. Þó segist hún ekki 
hafa orðið vör við Íslendingafélag 
þar í landi. „Íslenska sendiráðið í 
London er svo upptekið við að 
eyða peningum í íslenska tónlist-
arruslahrúgu,“ segir Icy og undr-
ast ekki að sjálf fái hún engan 
stuðning þaðan. „Mér er hafnað af 
því að ég er snillingur og íslensk 
tónlist myndi aldrei þola saman-
burðinn. Tónlistarmenn hræðast 
mig og reyna því að bola mér í 
burtu en ég hlæ að ótta þeirra við 
mig og mína hæfileika.“ 

Leoncie er að öðru leyti sátt með 
lífið og tilveruna. „Hvernig get ég 
verið annað? Ég nýt mikillar vel-
gengni, ég er frábær músíkant, 
frábær lagahöfundur og já, ég er 
farsæll fasteignasali,“ segir Icy 
Spicy Leoncie. Myndbönd hennar 
má sjá síðunni www.youtube.com/
icyspicyleoncie. - shs

Leoncie gerir sitt fyrsta myndband á íslensku

SPICY Leoncie líður vel í Englandi.

Ekki fór mikið fyrir 
lítilli frétt tímarits-
ins Föstudags um 
knattspyrnuleik þar 

sem borgarfulltrúinn 
Gísli Marteinn 
Baldursson 
ætlaði að 
bregða á leik 

þá um daginn. Kappleikurinn var á 
milli fótboltahóps sem Gísli Mart-
einn er meðlimur í og fanga á Litla-
Hrauni. Bolli Thoroddsen, flokksfé-
lagi Gísla, er hugmyndasmiðurinn á 
bak við þetta framtak en því miður 
var leiknum frestað vegna óviðráð-
anlegra ástæðna. Hann mun hins 
vegar fara fram í byrjun júní.

Sumarfrí landsmanna 
eru farin að bresta 
á og margir hugsa 
sér gott til glóð-
arinnar þegar 
utanlandsferðirnar 
eru pantaðar. Feg-
urðardrottningin 
Manúela Ósk 
og eiginmaður 
hennar, Grétar 
Rafn Steins-
son, þurftu 
hins vegar lítið að 
stressa sig á hótelkostnaði því þau 
eru nú í faðmi fjölskyldu Manúelu 
á Flórída þar sem hún á hús með 
öllu og njóta sólarinnar og hvítra 
sanda ríkisins sem oftast er kennt 
við ellilífeyrisþega.

Knattspyrnukappar virðast seint 
þreytast á því að reyna fyrir sér í 
viðskiptalífinu. Nú hafa tvíbura-
bræðurnir athafnasömu, Bjarki og 
Arnar Gunnlaugssynir, stofnað 
fyrirtæki með engum öðrum en 
Guðna Bergssyni. Ekki er vitað 
hvers eðlis fyrirtækið er en ef að 

líkum lætur má reikna 
með því að það fari 
að láta til sín taka 
í fasteigna- eða 

fjármálageiranum 
áður en langt 
um líður. Enda 
bræðurnir 
þekktir fyrir 
útsjónarsemi 
sína og 
herkænsku á 

því sviði.  -fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI 

„Ég kom heim síðustu helgi og fór 
beint á æfingar fyrir Killer Joe, 
sýninguna sem ég var í áður en ég 
fór út. Nú erum við að setja verkið 
upp á Akureyri og það er strax 
orðið uppselt á fjórar sýningar af 
fimm,“ segir Þorvaldur Davíð 
Kristjánsson, sem er í leiklistar-
námi við Juilliard í New York, en 
mun eyða sumrinu á Íslandi. 

„Ég ætla að taka mér smá frí 
eftir sýningarnar til að ná áttum 
og tala almennilega við fjölskyldu 
og vini, en svo á ég von á tveimur 
vinum mínum frá Bandaríkjunum 
til landsins. Við stofnuðum saman 
leikhóp úti, en annar þeirra er 
bekkjarbróðir minn í Juilliard og 
hinn er í leiklist í Columbia. Við 
ætlum að ferðast um landið í 

sumar og vinna að leikgerð upp úr 
Íslendingasögum sem við munum 
svo þróa frekar. Við sjáum hvað 
verður úr því en þetta er bara 
byrjunin á stærra verkefni,“ segir 
Þorvaldur, sem mun hverfa aftur 
af landi brott í ágúst en kveðst 
ætla að njóta Íslands til hins ýtr-
asta þangað til. „Þegar maður fer 
út áttar maður sig á því hvað 
manni þykir vænt um landið, svo 
ég ætla bara að njóta víðáttunnar, 
drekka íslenskt vatn og anda að 
mér fersku lofti. Eitthvað sem 
maður tekur allt of oft sem sjálf-
sögðum hlut.“

Spurður um lífið í New York 
segist Þorvaldur hafa lítinn tíma 
fyrir utan skóla. „Ég er í skólanum 
alveg frá níu á morgnana til tíu 

eða ellefu á kvöldin. Það 
eru einstaka hálftíma 
pásur en þetta eru 
alveg þrettán tíma 
skóladagar og svo eru 
alltaf einhverjir tímar 
um helgar. Námið er 
mjög krefjandi, en 
auðvitað 
skemmtilegt í 
leiðinni, 
alveg eins og 
ég vil hafa 
það,“ segir 
Þorvaldur 
Davíð, sem 
býr á heima-
vist skólans 
ásamt öðrum 
fyrsta árs 

nemendum. „Ég deili tíu fermetra 
herbergi og sef í efri koju með 
píanóleikara í neðri kojunni. Við 
erum uppi á 26. hæð svo útsýnið 
er mjög gott, en ég reikna með að 
finna mér íbúð fyrir næsta vetur. 

Ætli maður leiti ekki bara í Harl-
em að einhverju á viðráðanlegu 

verði,“ segir Þorvaldur 
Davíð og hlær. - ag 

Sækir sér efnivið í Íslendingasögurnar

FERÐAST UM LANDIÐ Í 
SUMAR Þorvaldur Davíð 
fór beint á æfingar fyrir 
Killer Joe þegar hann 
kom frá New York, þar 

sem hann stundar leiklist-
arnám við Juilliard.

„Ég hef yfirleitt ekki tækifæri til 
að hlusta á neitt í vinnunni. En 
ef ég hef útvarpið á hlusta ég 
alltaf á Rás 2.“

Bertha María Ársælsdóttir, matvæla- og 
næringarfræðingur.

Níundi besti árangur Ísland í Eurovision varð 
staðreynd á laugardaginn, fjórtánda sæti. „Það var 
góður árangur að komast upp úr undanriðlinum og 
svo erum við bara mjög sátt við fjórtánda sætið – 
Ísland hefur aldrei áður verið í fjórtánda sæti, svo 
þetta er eitthvað alveg nýtt,“ sagði Friðrik Ómar 
brosandi og borubrattur þegar hann kom út úr 
höllinni í Belgrad. Keppendurnir tíndust einn af 
öðrum út eftir skrallið, aðeins einn, væmni hjarta-
knúsarinn Dima Bilan, fagnaði sigri. 

Sigur hans, og fyrsti sigur Rússlands, var mjög 
afgerandi. Þetta var fyrir löngu orðið svo öruggt að 
salurinn var farinn að baula þegar hin fyrirsjáan-
legu nágrannaatkvæði röðuðu sér í hús hjá Rússum. 
Öll stemming fyrir spennandi atkvæðagreiðslu var 
dottin niður og hjá Íslendingunum var helsta 
spennan hvort við lentum í sextánda sæti. Það voru 
síðustu tólf stig kvöldsins – frá Dönum – sem 
björguðu okkur frá þeim alræmda stað. 

Norrænu þjóðirnar sýndu síst minni nágranna-
kærleika en aðrir. Auk fulls húss frá Dönum fékk 
Eurobandið átta stig frá Svíum og Norðmönnum og 
sjö frá Finnum. Aðrir sem voru góðir við okkur voru 
Portúgalir, sem gáfu okkur sjö stig, og Bretar og 
Maltverjar, sem gáfu okkur sex hvor þjóð. 

Íslendingar launuðu svo greiðann og gáfu Finnum 
sjö stig, Norðmönnum tíu stig og Dönum tólf stig. 

Svíagrýlan fékk hins vegar bara þrjú. Aðeins 
Norðmenn toppuðu okkur af Skandinavíuþjóðum, en 
þeir náðu fimmta sæti. Við erum því næstbest 
Norðurlandaþjóða. Og við unnum þetta auðvitað 
miðað við höfðatölu. 

Friðrik og Regína stóðu sig gríðarlega vel og 
sýndu fádæma dugnað og úthald. Þau eru vel að 
afslöppun komin og skruppu í gær til Danmerkur til 
að hafa það gott með Heru Björk sem þar býr.

gunnarh@frettabladid.is

EUROBANDIÐ:  NÍUNDI BESTI ÁRANGUR ÍSLANDS Í EUROVISION

Sátt við fjórtánda sætið

STUÐNINGSLIÐIÐ Foreldrar Regínu Óskar stukku upp í flugvél 
til Belgrad þegar ljóst varð að Eurobandið kæmist í úrslit.

SÁTT VIÐ SITT Friðrik Ómar og Regína Ósk voru því fegnust að hafa ekki lent í hinu alræmda sextánda sæti og sátt við sitt, sem 
skilaði þeim fjórtánda sætinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 26. maí, 
148. dagur ársins.

3.38 13.25 23.14
2.55 13.09 23.27

Þeir sem segja að ekki sé hægt 
að kaupa allt fyrir peninga 

eru að vanmeta mátt peninganna 
gróflega. Það er lafhægt að kaupa 
dauða yfir bæði einstaklinga og 
þjóðir. Lífslíkur auðmanna og 
fátæklinga sýna svo að ekki verð-
ur um villst að hægt er að kaupa 
fjöldamörg æviár. Og meira að 
segja var elsta kaupsýslufyrir-
tæki á jörðinni á kafi í að selja 
fólki eilíft líf öldum saman.

MANNSLÍF eru metin hjá trygg-
ingafélögum. Slys eða óhöpp eins 
og að verða fyrir nauðgun eða 
líkamsárás eru metin til fjár af 
dómstólum. Prísinn á nauðgun-
um er miðaður við að gera fleir-
um en efnamönnum fjárhagslega 
kleift að nauðga lágt launuðu 
kvenfólki, enda væri prísinn tölu-
vert hærri ef hæstaréttardómara 
væri nauðgað, að ég tali nú ekki 
um karlkyns hæstaréttardómara. 
Nekt og samfarir er líka hægt að 
kaupa samkvæmt verðlista, og 
pólitískur stuðningur eða skoðan-
ir fólks hafa öldum saman fylgt 
markaðsverði. „Brauð og leikir“ 
var sú verðlagning kölluð í Róma-
borg til forna. „Atvinna og stöð-
ugleiki“ er það kallað í dag.

NÚ vill Anders Fogh Rasmuss-
en, forsætisráðherra Dana, verð-
leggja náttúruna og rukka fyrir 
þau spjöll sem framkvæmdir 
valda á henni. Þetta er reyndar 
hafið fyrir löngu. Garðyrkju-
stöðvar verðleggja einstakar 
plöntur og blómabúðir verðleggja 
skrautblóm. Vatnsföll sem hægt 
er að virkja til raforkufram-
leiðslu hafa sinn prís, laxveiðiár 
og silungsvötn er líka að finna í 
verðlistum. 

MIKLU þægilegra er að átta sig 
í búðum þar sem vörurnar eru 
verðmerktar. Til að efla verð-
skyn almennings fyrir einstakl-
ingum og umhverfi þarf endilega 
að færa þessa verðmerkingu út 
úr búðunum og inn í borgarum-
hverfi og loks náttúruna. Fyrst 
setjum við verðmiða á hvern ein-
stakling og breytum dagsprísn-
um eftir því hvernig einstakling-
urinn þróast og eftirspurnin er í 
þjóðfélaginu. Sumir kosta 300 
millur og aðrir eru falir fyrir 
þúsund kall á tímann. Síðan þarf 
að fara að verðleggja mannlega 
hegðun. Við vitum hvað forsetinn 
hefur í kaup en hvers virði er 
hvert augnatillit hans og handa-
band, og svo þarf að kanna hvers 
virði er það ef ung stúlka brosir 
til ungs pilts á vordegi þegar sól 
fyrir margar milljónir skín yfir 
land og þjóð?

Verðlagskönnun


