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VEÐRIÐ Í DAG

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.

FÓLK Hilmar Lúthersson er einn 
reyndasti mótorhjólakappi þjóð-
arinnar enda verið á mótorfák í 
fimmtíu ár. Hann man tímanna 
tvenna en segir margt hafa breyst 
til betri vegar í mótorhjólamenn-
ingunni. Þar nefnir hann sérstak-
lega viðhorf ökumanna til mótor-
fákanna. „Mótorhjólamenn verða 
þó alltaf að vera með puttann á 
bremsunni.“ 

Hvað aksturslag mótorhjóla-
manna sjálfra varðar segir Hilm-
ar: „Það er ekkert verra í dag en 
það var í gamla daga. Þá var auð-
veldara að þekkja lögguna úti á 
vegi og menn höfðu því nægan 
tíma til að hægja niður. Það gat 
stundum verið gaman að bruna 
austur fyrir fjall því þar var mal-
bikað alla leið.“  - shs / sjá síðu 30

Á mótorhjóli í fimmtíu ár:

Með fingurinn 
á bremsunni

GEIRFUGLARNIR

Svara Árna 
Bergmann
Safna fyrir nýjum híbýlum uppstoppaðs geirfugls

FÓLK 30

LENA RÓS MATTHÍASDÓTTIR

Spilar á gítarinn og 
syngur með börnunum
heimili

Í MÍÐJU BLAÐSINS

Táknrænt 
fyrir lífið
Myndlistarverk 
Ingu Ragnars-
dóttur vígt á 
Akranesi.

TÍMAMÓT 16

FASTEIGNIR

Fjölbreyttur 
gróður í garðinum
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Lindsay aftur 
í sviðsljósið
Ástarævintýri 
Lohan vekur 
upp gamlar 
minningar.

FÓLK 20

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

Skammt frá guðshúsi Grafarvogs gegnir sálar-
mikill gítar fallegu hlutverki í lífi prests. „Heima held ég mest upp á gítarinn hans pabba míns, 

sem er eldri en ég að árum. Alltaf þegar pabbi var í 
landi tók hann gítarinn í hönd og við fjölskyldan sung-
um saman,“ segir Lena Rós Matthíasdóttir sók
prestur í Grafarvogskirkj þgíta i

„Eftir mjög erfiða daga fer ég og hoppa úr mér 

álag dagsins, reyni að herma eftir krökkunum að 

leika sér og geri þá oftast eitthvað misheppnað sem 

uppsker hlátur barna. Það hreinsar hugann.“ 
Lena Rós er sjálfmenntuð á gítar É

slarkfær á vin k

Gítar með sál og tannaför

Séra Lena Rós Matthíasdóttir með gamla gítar föður síns í fanginu, en gítarinn verður oftast fyrir valinu þegar kemur að slökun eftir anna-saman dag í kirkjunni.FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Runnar eru yfirleitt ótrúlega fljótir að spretta þegar þeir taka við sér á vorin. Þó að júní sé rétt að byrja er alveg kominn tími á að snyrta þá sem mest hafa 
vaxið. 

Gluggana er alveg tilvalið að þvo að innan sem utan á þessum árstíma þegar vel hlýtt er orðið í veðri. Síðan er bara að njóta þess að horfa út um þá tandurhreina.

Merkingar eru mikilvægar og nauðsyn-legt að útidyrahurðir og póstlúgur séu vel merktar íbúum heimilisins. Annars er töluverð hætta á að pósturinn skili sér ekki allur í réttar hendur.

Veri› stælt í sumar
Nú bjó›um vi› sumarkort sem gildir til 1. september
2008 á a›eins kr. 12.900.Innifalinn er einn tími hjá einkafljálfara sem finnur út

fla› æfingarkerfi sem hentar flér.

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

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

fasteignir 2. JÚNÍ 2008

Fasteignasalan Ás hefur til sölu  tæplega tvö 
hundruð fermetra einbýlishús á einni hæð. Fullbúinn bílskúr fylgir eigninni. Eignarlóðin 

er 1.100 fermetrar og á henni er stór og mikill 
garður með pöllum, heitum potti, gosbrunni og 
fjölbreyttum gróðri.

F orstofan er flísalögð með skápum. Gestabað-
herbergið er nýuppgert, flísalagt í hólf og gólf
og með nýjum blöndunartækjbaðherber i

húsi. Borðkrókur er í eldhúsi og innréttingin hvít. 
Barnaherbergið er rúmgott og flísalagt, var áður tvö 
herbergi. Hjónaherbergið er einnig flísalagt. Inn af 
því er fataherbergi með innréttingu og glugga.

Baðherbergið er nýuppgert, flísalagt í hólf og gólf 
með gólfhita, nuddbaðkari og sturtu. Gluggi er á bað-
herberginu.

Sólstofan er nýleg með flísum og gólfhita. Út af
henni er gengið í gegnum tvöfald hpall með h

Pottur og gosbrunnur

Norðurtún 5 er einbýlishús á einni hæð.

Símar  551 7270,  551 7282  og  893 3985Til 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 3985Þuríður Halldórsdóttir hdl lö

Fr
um

BJART NYRÐRA   Í dag verða aust-
an eða suðaustan 3-13 m/s, hvass-
ast sunnan og suðvestan til. Bjart 
norðan til fram á daginn en þykknar 
svo upp. Hætt við lítilsháttar vætu 
sunnan og vestan til.

VEÐUR 4

12 16

15
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SJÁVARÚTVEGUR Rúmlega sextíu 
tonn af kjöti af sjö langreyðum 
sem veiddar voru haustið 2006 
hefur verið selt til Japan. Hval-
kjötið var flutt til landsins ásamt 
norsku hrefnukjöti sem var sent út 
með sömu flutningavél. Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegs-
ráðherra segir of snemmt að segja 
til um hvort nýr kvóti verður gef-
inn út.

Kristján Loftsson, forstjóri 
Hvals hf., segir að allt hvalkjötið 
sé nú í Japan og aðeins tímaspurs-
mál hvenær því verði dreift til 
verslana og fiskimarkaða. „Þetta 
er allt komið á leiðarenda og ég 
fékk ágætis verð fyrir kjötið.“ 
Kristján segist vongóður um að 
nýr kvóti til atvinnuveiða verði 

gefinn út. „Stjórnvöld fara eftir 
ráðleggingum fiskifræðinganna 
og ef þeir ætla að vera samkvæmir 
sjálfum sér verður veiddur hvalur 
eftir þeirra hugmyndum.“

Með sölunni á kjötinu eru skil-
yrði fyrir frekari atvinnuveiðum á 
langreyði uppfyllt en sjávar-
útvegsráðherra hefur sagt að nýr 
kvóti verði ekki gefinn út fyrr en 
markaðsaðstæður leyfa slíkt og 
búið sé að tryggja leyfi til að flytja 
hvalkjöt til Japans. Spurður hvort 
kvóti verður gefinn út í ljósi þess-
ara tíðinda segir sjávarútvegsráð-
herra að of snemmt sé að segja til 
um það. „En það hlaut að koma að 
þessu. Veiðin var ekki til þess að 
veiða eingöngu heldur til að selja 
afurðirnar.“ Einar segir að stjórn-

völd hafi ekki haft neina aðkomu 
að sölu hvalkjötsins

Jón Gunnarsson, sem situr í 
sjávar útvegsnefnd Alþingis, segir 
ljóst að útflutningur á hvalkjöti frá 
Íslandi og Noregi sé staðreynd. 
„Þetta er í samræmi við það sem við 
höfum haldið fram, að góður mark-
aður sé fyrir þessar afurðir. Nú er 
ekkert annað að gera en að hefja 
atvinnuveiðar á fullum krafti. Hags-
munirnir eru skýrir hvað varðar 
okkar fiskistofna jafnt sem í tilliti 
til atvinnusköpunar og útflutnings.“

Sjö langreyðar voru veiddar 
haustið 2006 eftir að sjávarútvegs-
ráðherra gaf út kvóta til að veiða níu 
dýr. Hafrannsóknastofnun telur 
stofn langreyðar þola að 150 til 200 
dýr séu veidd árlega.   - shá

Útflutningur hafinn 
á hvalkjöti til Japan
Sextíu tonn af kjöti af sjö langreyðum sem veiddar voru árið 2006 hafa verið 
send til Japan. Með sömu ferð fór norskt hrefnukjöt á markað. Sjávarútvegs-
ráðherra segir of snemmt að segja til um hvort nýr veiðikvóti verði gefinn út.

HANDBOLTI Ísland verður ein af tólf 
þjóðum sem eiga fulltrúa í hand-
botlakeppni Ólympíuleikanna eftir 
29-25 sigur á Svíum í lokaleik 
sínum í forkeppni Ólympíuleik-
anna. Þetta verða sjöttu Ólympíu-
leikarnir sem íslenska karlalands-
liðið verður með. 

„Ég er rosalega stoltur og leyni 
því ekki neitt. Ég vissi sem var að 
verkefnið var erfitt og gat farið á 
báða vegu. Mér rann blóðið til 
skyldunnar og ég sé ekki eftir því í 

dag. Þetta var ögrandi verkefni 
sem tókst með þrotlausri vinnu 
frábærs hóps,“ sagði Guðmundur 
Guðmundsson landsliðsþjálfari.

Svíagrýla Íslendinga hefur 
breyst í Íslandsgrýlu fyrir Svíana 
eftir að íslenska handboltalands-
liðið kom í annað sinn á tveimur 
árum í veg fyrir að Svíar kæmust á 
stórmót. 

„Við Dorrit óskum ykkur til 
hamingju með glæsilegan sigur í 
frábærum leik. Þjóðin fagnar öll 

og óskar ykkur heilla á komandi 
Ólympíuleikum. Sigurkveðjur,“ 
skrifaði Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, í heillaskeyti sem 
hann sendi landsliðinu eftir sigur-
inn á Svíum í keppni um sæti á 
Ólympíuleikunum í Peking í 
sumar.

Sigurinn er í höfn en Svíar hót-
uðu á tímabili í gærkvöld að kæra 
úrslit leiksins. Þeir sáu skömmu 
síðar að sér og ekkert verður úr 
kærunni.  - óój / Sjá íþróttir 26

Íslenska landsliðið vann úrslitaleik gegn Svíþjóð í forkeppni Ólympíuleikanna:

Strákarnir okkar með á ÓL

MAÐUR LEIKSINS Hreiðar Levý Guðmundsson átti stórleik gegn Svíum í gær. Íslenska landsliðið tryggði sér með sigrinum þátttöku-
rétt á Ólympíuleikunum sem fram fara í Peking í ágúst. Lokatölur leiksins voru 29:25 Íslendingum í vil.   FRÉTTABLAÐIÐ/ALEKSANDAR DJOROVIC 

ÍTALÍA Þúsundir manna flykktust 
út á götur Napólí í gær til að mót-
mæla því að sorpið, sem safnast 
hefur í hauga á götum borgarinn-
ar, verði flutt á ruslahaug í Chia-
iano, einu af úthverfum borgar-
innar.

Íbúarnir telja sorpmóttökuna 
vera of nálægt sjúkrahúsi til að 
forsvaranlegt sé að safna þar 
rusli. Sjúkrahúsið er í 1,6 kíló-
metra fjarlægð frá sorphaugnum.

Silvio Berlusconi, sem er nýorð-
inn forsætisráðherra Ítalíu á ný, 
ákvað í síðustu viku að láta losa 
ruslið úr borginni og koma því 
fyrir á tíu stöðum, meðal annars í 
Chiaiano.  - gb

Ruslahaugarnir í Napolí:

Íbúar mótmæla 
lausn vandans

ÞÚSUNDIR MÓTMÆLTU Íbúarnir telja 
sorpmóttöku of nálægt sjúkrahúsi.

NORDICPHOTOS/AFPGreining og hættumat
„Við búum sem sé við dómsmála-
ráðherra sem ber ekki skynbragð 
á lýðréttindi borgaranna og telur 
glæpsamlegt að hafa aðrar stjórn-
málaskoðanir en hann sjálfur,“ 
skrifar Guðmundur Andri Thorsson. 

Í DAG 14

Þróttur 
skellti 
toppliðinu
Þrettán mörk voru 
skoruð í þremur 
leikjum í 5. umferð 
Landsbankadeildar 
karla í gær.

ÍÞRÓTTIR 27
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FIMM STJÖRNU
GLÆPASAGA
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– Hildur Heimisdóttir,

Fréttablaðinu

JARÐSKJÁLFTI „Ég veit ekki hvað við 
verðum hér lengi,“ segir Lúðvík 
Haraldsson, bóndi á Krossi í 
Ölfusi, sem ásamt konu sinni Eyr-
únu Rannveigu Þorláksdóttur 
dvelur í sumarbústað skammt frá 
bænum. Íbúðarhús Lúðvíks og 
Rannveigar er óíbúðarhæft eftir 
jarðskjálftann sem reið yfir á 
fimmtudag. 

Lögreglan lokaði um helgina 23 
húsum á skjálftasvæðinu sem 
talin eru ónýt eða óíbúðarhæf. 
Ákvörðun þessa efnis var tekin á 
fundi byggingafulltrúa og 
almannavarnarnefnda.

Lúðvík segir þann hluta hússins 
þar sem kjallari var ekki undir 
hafa sigið í norður. „Við vorum 
búin að taka húsið allt í gegn, síðan 
í skjálftunum árið 2000,“ segir 
Lúðvík en þau hjónin hafa búið að 
Krossi í 54 ár. Húsið byggðu þau 
árið 1954 úr holsteini og segir Lúð-
vík að síðar hafi húsið verið styrkt 
og klætt að utan.  

„Kort sem ég var að sjá frá Veð-
urstofunni sýnir að upptök skjálft-
ans voru eiginlega á hlaðinu hjá 
okkur. Það var eins og húsið lyftist. 
Við það féll konan mín í gólfið og 
brákaði á sér handlegginn. En við 
þökkum skaparanum fyrir að vera 
á lífi,“ segir Lúðvík, sem missti 
nokkuð af sauðfé þegar hlöðu-
veggur féll inn í fjárhúsin að 
Krossi. 

Ólafur Áki Ragnarsson, bæjar-
stjóri í Ölfusi og formaður almanna-
varnanefndar, segir húsin sem hafi 
verið rýmd flest í eldri kantinum. 
Alls hafi níu íbúðarhús, fjögur iðn-
aðar- og atvinnuhús og þrjú útihús 
verið rýmd og innsigluð.

Flest húsin eru milli Hveragerð-
is og Selfoss, í því sem kallað er 
Austursveitin, en einnig var 
tveimur húsum lokað í Vestur-
sveitinni, milli Hveragerðis og 
Þorlákshafnar.

Ólafur Áki segir flesta íbúa hús-
anna vera hjá ættingjum þó að 
sveitarfélagið hafi boðið fram 
húsnæði í Þorlákshöfn. 

Um framhaldið segir Ólafur Áki 

það forgangsatriði að skoða húsin 
betur eftir helgi. „Við erum búin 
að fá verkfræðistofu til liðs við 
okkur og ég vona að um miðja viku 
verði ljóst hvaða hús má nota og 
hver þeirra eru ónothæf.“

Ólafur Áki biður fólk um að vera 
ekki á ferðinni í Ingólfsfjalli. Þar 
sé mikið um laust grjót og mikið 
hafi hrunið úr fjallinu. 

 olav@frettabladid.is

Yfirgefa hús sitt og 
flytja í sumarbústað
Hjónin á Krossi í Ölfusi hafa yfirgefið íbúðarhús sitt en það fór mjög illa í 
jarðskjálftanum á fimmtudag. Lögreglan hefur lokað 23 húsum sem talin eru 
óíbúðarhæf. Bæjarstjóri Ölfuss varar við því að vera á ferð undir Ingólfsfjalli. 

Enn gætir nokkurra eftirskjálfta í 
kjölfar jarðskjálftanna á Suðurlandi 
á fimmtudaginn.

Mest er virknin nú við suðurenda 
meginsprungunnar, um fimm 
kílómetra norðan við Eyrarbakka 
þar sem skjálftar að stærðinni 3,8, 
3,5 og 2,7 urðu á þriðja tímanum 
aðfaranótt sunnudagsins. Þá varð 
eftirskjálfti að stærðinni 2,9 þrjá 
kílómetra norðan við Hveragerði 
laust fyrir klukkan átta í gærmorg-
un. Einnig hefur skjálftavirkni verið 
um fimm kílómetra suðvestur af 
Skálafelli á Hellisheiði og var skjálfti 
að stærðinni 2,6 laust upp úr 
klukkan hálf fjögur í fyrrinótt þeirra 
stærstur. Samkvæmt upplýsingum 
frá Veðurstofunni dregur heldur úr 
eftirskjálftavirkni á svæðinu. - ovd

HELDUR DREGUR 
ÚR SKJÁLFTAVIRKNI

SVÍÞJÓÐ Fulltrúar frá Jarðfræði-
stofnun Svíþjóðar lýstu nýver-
ið áhyggjum sínum yfir skorti á 
grunnvatni í landinu. Samkvæmt 
dagblaðinu Dagens Nyheter er 
ástandið verst sunnarlega, en 
mun skárra í Norður-Svíþjóð. 
Veður hefur verið heitt og þurrt 
að undanförnu og því hefur vatns-
neysla aukist verulega auk þess 
sem úrkoma hefur ekki bæst við 
grunnvatnsbirgðir. 

Veðurspár gefa til kynna að 
þurrkatíðin haldi áfram næstu 
daga og jafnvel langt fram á 
sumar og því er ljóst að Svíar 
geta tæplega leyft sér löng og 
svalandi steypiböð á næstunni.

 - vþ

Þurrkatíð hefur áhrif í Svíþjóð:

Óttast vatns-
skort í sumar

VARNARMÁL Varnarmálastofnun Íslands tók formlega 
til starfa í gær. Af verkefnum stofnunarinnar ber 
hæst rekstur íslenska loftvarnakerfisins, sem 
íslensk stjórnvöld tóku við af Bandaríkjamönnum 
15. ágúst í fyrra, og rekstur Ratsjárstofnunar.

„Með því að reka íslenska loftvarnarkerfið og sjá 
um önnur þau eftirlits- og varnartengdu verkefni 
sem nýstofnsett Varnarmálastofnun á að sinna erum 
við Íslendingar í senn að axla ábyrgð á eigin vörnum 
og um leið að leggja til sameiginlegs öryggis 
grannríkja okkar á Norður-Atlantshafi og bandalags-
ríkja NATO,“ sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
utanríkisráðherra af þessu tilefni.

Hún bætti við að með þessu rækju Íslendingar 
skyldur sínar sem sjálfstætt fullvalda ríki en 
stofnunin heyrir undir utanríkisráðherra.

Varnarmálastofnun mun reka öryggissvæði við 
Keflavíkurflugvöll, Miðnesheiði, Helguvík, Bola-
fjall, Gunnólfsvíkurfjall og Stokksnes auk þess sem 
stofnunin mun annast rekstur mannvirkja NATO 
hérlendis. Er gert ráð fyrir að stofnunin vinni úr 
upplýsingum frá NATO og veiti tímabundnum 
herafla annarra NATO-ríkja á Íslandi stuðning.

Forstjóri Varnarmálastofnunar er Ellisif Tinna 

Víðisdóttir og er gert ráð fyrir að upp undir fimmtíu 
manns starfi hjá stofnuninni. Áætlaður heildar-
kostnaður til varnarmála árið 2008 er 1.350 milljónir 
króna. - ovd

Áætlaður heildarkostnaður varnarmála fyrir þetta ár er 1.350 milljónir króna:

Öxlum ábyrgð á eigin vörnum

VARNARMÁLASTOFNUN OPNUÐ Ellisif Tinna Víðisdóttir, 
forstjóri stofnunarinnar, ásamt Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur 
utanríkisráðherra. MYND/VÍKURFRÉTTIR

Bæjarstjórn Hveragerðis vill koma 
á framfæri innilegu þakklæti til 
allra björgunar- og viðbragðsaðila 
sem aðstoðað hafa bæjarbúa í 
þeim atburðum sem dunið hafa 
yfir að undanförnu. Þetta kemur 
fram í bókun bæjarstjórnar.

Jafnframt vill bæjarstjórnin 
þakka starfsmönnum bæjarins og 
öllum bæjarbúum það æðruleysi 
og yfirvegun sem fólk hefur sýnt 
vegna skjálftanna og afleiðinga 
þeirra. - ovd

ÆÐRULEYSI 
OG YFIRVEGUN

BJÖRGUNARSVEITIR Í HVERAGERÐI 
Bæjarstjórn Hveragerðis vill þakka 
björgunar- og viðbragðsaðilum fyrir 
aðstoð við bæjarbúa vegna jarð-
skjálftanna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Líðan drengsins er óbreytt
Líðan drengsins sem slasaðist þegar 
gassprenging var í húsbíl í Grindavík á 
föstudagskvöldið er óbreytt. Honum 
er haldið sofandi í öndunarvél á 
gjörgæsludeild Landspítalans. Tildrög 
slyssins eru enn til rannsóknar hjá 
lögreglunni á Suðurnesjum. 

SLYS

Lúðvík, fór allt í köku í Hafnar-
firði?

„Ég er bakari svo ég reyndi að 
sneiða framhjá því.“

Lúðvík Geirsson er bæjarstjóri í Hafnar-
firði þar sem Hafnfirðingum og gestum 
var boðið upp á 100 metra afmælistertu í 
tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðar.

LÖGREGLUMÁL Ráðist var á leigu-
bílstjóra í bíl sínum um klukkan 
hálf fjögur aðfaranótt sunnudags. 
Árásin átti sér stað í Bakkahverfi 
í Breiðholti. Farþegi í bílnum 
tók bílstjórann hálstaki og ógn-
aði honum með hnífi. Farþeginn 
komst síðan undan með farsíma 
og peninga, en ekki er vitað 
hversu há peningaupphæðin var. 

Leigubílstjórinn, sem er kona, 
hlaut minniháttar áverka á hálsi 
við árásina. Árásarmaðurinn var 
enn ófundinn þegar Fréttablaðið 
fór í prentun.  - þeb

Farþegi rændi leigubílstjóra: 

Ógnaði bílstjóra 
með hnífi 

NOREGUR Norðmönnum er mikill 
vandi á höndum hvað viðkemur 
móttöku flóttamanna. Nú sitja um 
1.700 manns sem fengið hafa 
búsetuleyfi í landinu á móttöku-
stöðvum fyrir flóttamenn og bíða 
þess að vera úthlutað íbúðum í 
einhverju af bæjarfélögunum. 
Samkvæmt dagblaðinu Aftenpos-
ten hefur fjórðungur fólksins 
beðið eftir búsetuúrræðum mun 
lengur en reglur kveða á um.

Vandamálið sprettur af því að 
norska ríkið veitir flóttamönnum 
búsetuleyfi en svo er það á borði 
bæjarfélaganna að veita flótta-
mönnunum aðstoð við búsetu og 
aðlögun. - vþ

Flóttamannavandi í Noregi:

Bæjarfélögin 
berjast á móti

REYKJAVÍK Smartkortakerfið er nú 
til reynslu í Laugardalslaug. Átta 
ár eru síðan frumvinna við verk-
efnið fór í gang og hefur hún kost-
að 350 milljónir króna. Smartkort 
eru greiðslukort sem innihalda 
örgjörva. 

Árið 2000 kviknuðu fyrstu hug-
myndir innar ÍTR um kort sem 
myndi gilda í þjónustu borgarinn-
ar. Á sínum tíma var settur upp 
búnaður í strætisvagna til að lesa 
kortin. Hann komst aldrei í gagn-
ið og þótti ekki nógu áreiðanleg-
ur. Strætó ákvað í fyrra að draga 
sig úr verkefninu. Kostnaður fyr-
irtækisins við það nam þá rúm-
lega 250 milljónum króna. 

Kostnaður Reykjavíkurborgar 
við verkefnið er um 100 milljónir 
króna. 

Hörður Gíslason, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Strætó, segir 

að búnaðurinn sé enn í vögnun-
um. Vélbúnaðurinn nýtist að hluta 
nú, því hann prentar út skipti-
miða. Hugbúnaðurinn hafi hins 
vegar aldrei virkað sem skildi. 
Komi fram lausn í þeim málum 
geti komið til greina að nýta 
kerfið.

Steinþór Einarsson hjá ÍTR 
segir kerfið geta nýst vel til öfl-
unar upplýsinga og til að létta á 
starfseminni. Hluti gesta geti 
þannig afgreitt sig sjálfur. Kerfið 
er nú til reynslu í Laugardalslaug 
og gangi allt upp verður það sett í 
gang í öllum laugum og jafnvel í 
annarri þjónustu ÍTR.

 - kóp

Smartkortakerfið er nú til reynslu í Laugardalslaus eftir áralanga þróun:

Smartkortin komin í notkun

KERFI TIL REYNSLU Lesurum hefur verið 
komið upp í Laugardalslauginni. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í tilkynningu frá Rauða krossinum 
segir að áfallahjálparteymi Rauða 
krossins verði að störfum í þjón-
ustumiðstöðvunum á Selfossi og í 
Hveragerði næstu daga frá klukkan 
17 til 20.

Þjónustumiðstöðvarnar eru í 

Tryggvaskála við Ölfusárbrú á Selfossi 
og í húsnæði Rauða krossins við 
Austurmörk í Hveragerði.

Hægt er að sækja upplýsingar um 
sálrænan stuðning og upplýsingar um 
viðbrögð við alvarlegum atburðum á 
heimasíðu Rauða krossins, redcross.is

SÁLRÆNN STUÐNINGUR NÆSTU DAGA

FJÁRHÚSIN AÐ KROSSI Ábúendur á Krossi eru meðal þeirra sem rýmt hafa 
hús sín vegna skemmda í kjölfar skjálftanna en nokkrar kindur og lömb 
drápust þegar hlöðuveggur féll inn í fjárhúsin á bænum.  MYND/GKS

SPURNING DAGSINS





4  2. júní 2008  MÁNUDAGUR

TAKTU ÞÁTT!

7. JÚNÍ 2008
SJÓVÁ KVENNAHLAUP ÍSÍ

BANDARÍKIN, AP Þrátt fyrir að allt  
útlit hafi verið fyrir að Hillary 
Clinton ynni stórsigur í forkosn-
ingum Demókrataflokksins í 
Púertó Ríkó, sem haldnar voru í 
gær, breyta þau úrslit litlu um 
stöðu frambjóðendanna tveggja, 
hennar og Baracks Obama.

Síðustu forkosningar flokksins 
fyrir forsetakosningarnar í haust 
verða haldnar í Montana og Suður-
Dakóta á morgun, en þær munu 
sömuleiðis breyta litlu um stöð-
una.

Í Púertó Ríkó var kosið um 55 
kjörmenn, en í Montana eru kjör-
mennirnir aðeins sextán og í Suður-
Dakóta fimmtán. Obama hafði í 
gær, fyrir kosningarnar í Púertó 
Ríkó, nærri 180 manna forskot á 
Clinton og vantaði aðeins 64 kjör-
menn til að ná meirihluta. Stuðn-
ingsmenn hans telja víst að hann 
tryggi sér meirihluta kjörmanna á 
næstu dögum.

„Ef það gerist ekki á þriðjudag, 
þá verður það fljótlega, býst ég 
við,“ sagði Robert Gibbs, tals-
maður Obama, í sjónvarpi í gær.

Um helgina tók landsnefnd 
Demókrataflokksins þá ákvörðun 
að úthluta bæði Obama og Clinton 
helmingi þeirra kjörmanna sem 
þau fengu í forkosningum í Flórída 
og Michigan í janúar síðastliðnum, 
þegar prófkjörsbaráttan var rétt 
nýhafin.

Landsnefndin hafði áður ákveðið 
að þessi tvö ríki fengju enga full-
trúa á flokksþingið í ágúst, þegar 
forsetaefni flokksins verður form-
lega valið, sökum þess að þau 
höfðu brotið gegn flokksreglum 
með því að flýta forkosningum.

Nú hins vegar fær Clinton sam-
tals 24 kjörmönnum fleiri en 

Obama í báðum þessum ríkjum, og 
nær því að saxa aðeins á forskot 
hans án þess þó að staðan breytist 
að ráði.

Um helgina sagði Barack Obama 
sig úr kirkjusöfnuði sínum í Chi-
cago vegna umdeildra orða safn-
aðarprestsins Otis Moss, sem hafa 
vakið harðar deilur undanfarna 
mánuði og verið Obama erfið í 
kosningabaráttunni.

Obama sagðist hafa átt erfitt 
með að taka þessa ákvörðun: „Það 
er hér sem ég fann Jesú Krist, 
gekk í hjónaband og lét skíra börn-
in mín. Við erum stolt af einstöku 
starfi kirkjunnar.“

Annar sóknarprestur við sömu 
kirkju, Michael Pfleger, bað hins 
vegar sóknarbörn sín í gær afsök-
unar á orðum sínum og sagðist 
hvorki vera kynþáttahatari né kyn-
remba. 

Hann sagði síðustu daga hafa 
verið sér erfiða. Í messu fyrir viku 
gerði hermdi hann eftir Hillary 
Clinton og sagði í vælutón að það 
væri „svartur maður að stela sen-
unni frá mér“. Eftir þá messu hafa 
honum borist meira en þrjú þús-
und hatursbréf í tölvupósti.

 gudsteinn@frettabladid.is

LÍF OG FJÖR Á KOSNINGADEGI Börnin á Púertó Ríkó tóku af lífi og sál þátt í kosn-
ingadeginum, þegar eyjarskeggjar kusu á milli forsetaframbjóðenda.

NORDICPHOTOS/AFP

Síðustu prófkjörin 
breyta vart miklu
Prófkjörsbaráttu Demókrataflokksins að ljúka. Clinton spáð stórsigri í Púertó 
Ríkó. Obama segir sárt að hafa þurft að segja sig úr umdeildri kirkju.

Það er hér sem ég fann 
Jesú Krist, gekk í hjóna-

band og lét skíra börnin mín. 
Við erum stolt af einstöku starfi 
kirkjunnar.

BARACK OBAMA
FORSETAFRAMBJÓÐANDI
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ÚRKOMULOFT 
ALLRA VESTAST  
Í dag má búast við 
einhverri vætu hér 
og hvar á landinu 
vestanverðu. Þá 
má enn fremur 
reikna með lítils-
háttar súld við suð-
austurströndina. 
Fyrir norðan verður 
bjartviðri eitthvað 
fram á daginn en 
síðan eru horfur 
á að það þykkni 
smám saman upp. 
Hlýtt í veðri næstu 
daga.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

MAKEDÓNÍA, AP Skyndikosningar 
sem haldnar voru í Makedóníu í 
gær gengu ekki sem best í 
sumum kjördæmum, þar sem 
albanskir íbúar eru í meirihluta. 

Sums staðar urðu skotbardagar 
sem kostuðu einn mann lífið og 
urðu nokkrum að líkamstjóni. 
Háværar ásakanir voru um 
kosningasvindl og kjörkössum 
var bæði stolið og troðið í þá 
rusli.

Fresta þurfti kosningu á 22 
kjörstöðum vegna óskapanna. 

„Við þurftum ekki á þessu að 
halda,“ sagði Biljana Vankovska, 
stjórnmálaskýrandi í Makedóníu. 
„Nú er Makedónía að missa af 
tækifæri til að sanna sig sem 
lýðræðisríki.“ - gb

Erfiðar kosningar í Makedóníu:

Skotbardagar 
og atkvæða-
stuldur

Færeyingar fiska
Skip frá Færeyjum voru að veiðum við 
landið í apríl. Alls lönduðu færeysk 
skip tæplega 332 tonnum af botn-
fiski. Mest var um löngu í aflanum, 
rúmlega 100 tonn, og keila var um 88 
tonn. Færeysk skip hafa landað rúm-
lega 250 tonnum af þorski á árinu.

SJÁVARÚTVEGUR

HEILBRIGÐISMÁL Friðbert Jónas-
son, prófessor í augnlækningum 
og yfirlæknir, tók í gær við 
virtum verðlaunum evrópsku 
glákusamtakanna. Verðlaunin 
voru veitt á aðalfundi samtak-
anna, sem fór fram í Berlín, og 
þykja þau mjög virt.

Verðlaunin eru veitt fyrir 
mesta vísindaafrek ársins á 
sviði glákurannsókna. Friðbert 
tók við þeim fyrir hönd hóps af 
íslenskum vísindamönnum sem 
unnu rannsókn undir hans 
stjórn. Í rannsókninni fannst 
gen sem stýrir flögugláku, sem 
er algeng tegund gláku hér á 
landi. Það voru vísindamenn frá 
Íslenskri erfðagreiningu og 
augnlæknar sem unnu að 
rannsókninni.

 - þeb

Íslendingur hlaut virt verðlaun:

Mesta vísinda-
afrek ársins

SJÁVARÚTVEGSMÁL Íslenskir fisk-
verkendur munu eiga þess kost að 
bjóða í allan afla sem til stendur 
að flytja óunninn úr landi, verði 
frumvarp sjávarútvegsráðherra 
um gámafisk að lögum.

„Það er engin spurning að þetta 
gerir það að verkum að aðgangur 
íslenskrar fiskvinnslu að hráefni 
mun stórbatna,“ segir Einar K. 
Guðfinnsson sjávarútvegsráð-
herra. „Svo verður það verð, mark-
aðsaðstæður og annað sem mun 
ráða því hvort það dragi úr útflutn-
ingi. Ég tel það sjálfur líklegast.“

Í frumvarpinu, sem lagt var 
fram á Alþingi í vikunni, er lagt til 
að settur verði á laggirnar upp-

boðsvefur fyrir sjávarafla. Þar 
verði útflytjendur skyldaðir til að 
gefa upplýsingar um fisk sem þeir 
hyggjast selja úr landi og munu 
fiskverkendur geta boðið í hann. 

Uppboðsskilmálar eru ekki skil-
greindir nákvæmlega í frumvarp-
inu. Það er sett í  hendur sjávarút-
vegsráðherra að setja slíka 
skilmála í reglugerð.

„Auðvitað eru ekki allir glaðir 
með að vera skikkaðir til að bjóða 
upp aflann,“ segir Friðrik J. Arn-
grímsson, framkvæmdastjóri 
LÍÚ. Hann segir útvegsmenn þó 
styðja frumvarpið, en öllu skipti 
hvernig útfærslan á uppboðs-
markaðnum verði.   - bj

Frumvarpi um gámafisk ætlað að auðvelda fiskverkendum að bjóða í aflann:

Aðgangur að hráefni batnar

FISKUR ÚR SJÓ Í nýjum lögum um upp-
boð á ekki að felast umtalsverð þvingun 
fyrir sjávarútvegsfyrirtæki, segir Illugi 
Gunnarsson. FRÉTTABLAÐIÐ/JSE

STJÓRNMÁL Stuðningur lands-
manna við aðild að Evrópusam-
bandinu og upptöku evru hefur 
aldrei reynst meiri og vill yfir-

gnæfandi 
meirihluti 
allra flokka 
hefja aðildar-
viðræður við 
sambandið.

Er þetta 
samkvæmt 
könnun sem 

Capacent Gallup gerði fyrir 
Samtök iðnaðarins. Þar kemur 
fram að tæp 58 prósent svar-
enda vilji hefja aðildarviðræð-
ur á meðan 21 prósent séu því 
andvíg. Mestur er stuðningur 
meðal kjósenda Samfylkingar 
og Frjálslyndra, þá Framsóknar-
flokks, en minnstur meðal 
kjósenda Sjálfstæðisflokks og 
Vinstri grænna.  - ovd

Stuðningur við ESB og evru:

Aldrei meiri 
stuðningur

FÁNI ESB Tæplega 
sextíu prósent 
svarenda vilja evru 
í stað krónu. 

ATKVÆÐI GREITT Á þessum kjörstað fór 
allt fram með sóma. NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Tíu manns hafa 
fengið greiddar tæpar fimmtíu 
milljónir í bætur frá ríkinu. 
Fólkið smitaðist af lifrarbólgu 
með blóðgjöf áður en farið var að 
skima blóð með tilliti til sjúk-
dómsins. 

Að því er fram kom í fréttum 
RÚV í gær hafa tíu manns fengið 
greiddar bætur úr ríkissjóði en 
tveir til viðbótar munu hafa óskað 
eftir bótum. Bætur sem ríkið 
greiðir fólki eru misháar og taka 
mið af því hversu mikil örorka 
þess er. Alls smituðust 25 manns 
af lifrarbólgu C með blóðgjöf 
fram til ársins 1992, en þá hófst 
blóðskimun.  - þeb

Bætur vegna lifrarbólgusmits:

50 milljónir 
vegna smita

GENGIÐ 30.05.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

149,2329
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 74,39  74,75

146,82  147,54

115,42  116,06

15,472  15,562

14,575  14,661

12,360  12,432

0,7055  0,7097

120,53  121,25

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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Velkomin aftur!

Takk fyrir að þiggja

dagana 29. maí - 1.júní
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• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Skordýr 
í Elliða-
árdal

Orkuveitan efnir til göngu- og 
fræðsluferðar í Elliðaárdal undir 

leiðsögn Guðmundar Halldórssonar, 
skordýrafræðings þriðjudagskvöldið
3. júní  kl. 19.30. Gengið verður um 
dalinn og hugað að þeim smádýrum 

sem þar búa. Þátttakendur eru hvattir til að 
hafa með sér stækkunargler. Gangan hefst við 
Minjasafn Orkuveitu Reykjavíkur, Elliðaárdal.

MENNTAMÁL „Ef það kemur í ljós 
að þeir sem seldu okkur skóla-
stefnu hafi brotið höfundarréttar-
lög verðum við auðvitað að bregð-
ast við því,“ segir Haraldur 
Sverrisson, bæjarstjóri Mosfells-
bæjar.

Fimm konur saka hópinn Bræð-
ing um að hafa stolið texta úr 
verkefninu „Litlar raddir hljóma 
sterkt“ sem þær unnu í M.ed.-
námi við Kennaraháskóla Íslands 
í fyrra. Textann hafi hópurinn 
eignað sér og nýtt við samningu 
skólastefnu Krikaskóla.

Bræðingur vann samkeppni á 
vegum Mosfellsbæjar um skóla-
stefnu nýs leikskóla, Krikaskóla, 
sem taka á til starfa haustið 2009. 
Að hópnum standa Andri Snær 
Magnason rithöfundur, Helgi 
Grímsson og Sigrún Sigurðar-
dóttir. Sigrún var samhöfundur 
kvennanna fimm að „Litlar raddir 
hljóma sterkt“.

Texti úr öðru verkefni, sem ein 
kvennanna vann á lokaári í B.ed.-
námi sínu árið 2004, var einnig 
nýttur í skólastefnuna, að því er 
fram kemur í bréfi lögmanns 
kvennanna til Mosfellsbæjar og 
Bræðings.

Konurnar krefjast þess að þeim 
verði bætt þessi nýting á texta 
þeirra og að henni verði hætt. 
Þær eru þó reiðubúnar að ganga 
til samninga við bæinn um áfram-
haldandi nýtingu.

Að sögn Haraldar Sverrissonar 
bæjarstjóra eru lögmenn bæjar-
ins að skoða beiðni kvennanna. 
„Mosfellsbær kemur alveg af 
fjöllum í þessu,“ segir Haraldur.

 steindor@frettabladid.is

Saka Krikaskóla um 
að stela skólastefnu
Höfundar skólastefnu Krikaskóla í Mosfellsbæ sæta ásökunum um að stela 
texta og gera hann að sínum eigin. Andri Snær Magnason rithöfundur er einn 
þessara höfunda. „Mosfellsbær kemur alveg af fjöllum,“ segir bæjarstjóri.

Litlar raddir hljóma sterkt
Nýlegar niðurstöður rannsóknar 
Ingvars Sigurgeirssonar og Ingi-
bjargar Kaldalóns sýna að aukið 
vægi list- og verkgreina þar sem 
hefðbundið bóknám er brotið upp 
og börn fái að vera í verklegu námi, 
hefur jákvæð áhrif á hegðunar- og 
agavandamál.

Krikaskóli
Nýlegar niðurstöður rannsóknar 
Ingvars Sigurgeirssonar og Ingi-
bjargar Kaldalóns sýna að aukið 
vægi list- og verkgreina þar sem 
hefðbundið bóknám er brotið upp 
og börn fái að vera í verklegu námi, 
hefur jákvæð áhrif á hegðunar-
vanda.

Litlar raddir hljóma sterkt
Þessir kennsluhættir eru áríðandi í 
þeirri samfélagsgerð sem einkennir 
í auknum mæli vestræn samfélög 
í dag. Bakgrunnur þeirra einstakl-
inga sem mynda samfélagið er það 
fjölbreyttur að nauðsynlegt er að 
endurskoða kennsluhætti og færa þá 
nær lýðræðislegum hugmyndum.

Krikaskóli
Þessir kennsluhættir eru áríðandi í 
þeirri samfélagsgerð sem einkennir 
í auknum mæli vestræn samfélög 
í dag. Bakgrunnur þeirra einstakl-
inga sem mynda samfélagið er það 
fjölbreyttur að nauðsynlegt er að 
endurskoða náms- og kennsluhætti.

DÆMI ÚR SKÓLASTEFNU KRIKASKÓLASjóarinn síkáti fór vel fram
Hátíðin Sjóarinn í Grindavík fór að 
mestu leyti vel fram en þó var eitt-
hvað um smávægilega pústra. Þá var  
nokkur ölvun á laugardagskvöldið. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

BÖRN AÐ LEIK Krikaskóli tekur til starfa haustið 2009. Myndin tengist ekki efni 
fréttarinnar.

Heldur þú sjómannadaginn 
hátíðlegan?
Já 28%
Nei 72%

SPURNING DAGSINS Í DAG: 

Ert þú fylgjandi því að taílenskt 
búddahof rísi í Hádegismóum?

Segðu þína skoðun á vísir.is

STJÓRNMÁL Hátt í sextíu prósentum landsmanna 
finnst að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að velja 
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur sem næsta borgar-
stjóra í Reykjavík.

Hanna Birnanýtur yfirgnæfandi fylgis miðað 
við aðra borgarfulltrúa flokksins þar sem rúm 
57 prósent vilja að hún setjist í stól borgarstjóra 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Gísli Marteinn Baldurs-
son fær næst mest fylgi í skoðanakönnuninni; 
ellefu prósent. Það er einungis fimmtungur af 
stuðningnum við Hönnu Birnu.

Þá finnst liðlega átta prósentum svarenda að 
Sjálfstæðisflokkurinn eigi að velja Dag B. Egg-
ertsson, oddvita Samfylkingarinnar, sem borgar-
stjóra.

Tæp sex prósent vilja Júlíus Vífil Ingvarsson 
sem borgarstjóra og innan við fimm prósent vilja 
Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, fyrrverandi borgar-
stjóra, aftur í það embætti. Er Hanna Birna því 
með ríflega tífalt meiri stuðning í borgarstjóra-
stólinn en oddviti flokksins í borginni.

Könnunin var gerð af Capacent fyrir Stöð 2, 22. 
til 26. maí. Í úrtakinu voru tæplega 1.100 manns 
á aldrinum 16 til 75 ára á landinu öllu og var 53.3 

prósenta svarhlutfall. Spurt var hvern svarendum 
fyndist að Sjálfstæðisflokkurinn ætti að velja sem 
næsta borgarstjóra Reykjavíkur.

Hanna Birna fékk einnig mestan stuðning í 
könnun Fréttablaðsins sem birt var 25. maí síðast-
liðinn. Þá sögðust 40,2 prósent borgarbúa vilja að 
hún tæki við sem næsti borgarstjóri Sjálfstæðis-
flokksins.   - ovd

Flestir vilja Hönnu Birnu Kristjánsdóttur sem borgarstjóra Sjálfstæðisflokksins:

Hanna Birna næsti borgarstjóri

SVISS, AP Kjósendur í Sviss höfn-
uðu í gær tillögu Svissneska þjóðar-
flokksins um að gera innflytjendur 
erfiðara um vik að fá ríkisborgara-
rétt. 

Allar nema ein af hinum 26 kant-
ónum Sviss felldu tillöguna, sem 
gekk út á það að enginn fengi ríkis-
borgararétt nema það yrði sam-
þykkt í atkvæðagreiðslu í því sveit-
arfélagi, þar sem viðkomandi er 
búsettur. Alls voru 63,8 prósent á 
móti tillögunni. „Fólkið hefur 
greinilega kveðið upp dóm sinn: 
við viljum ekki útlendinga-
hræðslu,“ sagði Pascal Couchepin, 
forseti landsins, þegar niðurstöður 
kosninganna voru ljósar.

Meira en tuttugu prósent íbú-
anna í Sviss eru af útlenskum upp-
runa. Þetta er eitt hæsta hlutfall 
sem þekkist í Evrópuríkjum. Íbúar 

í Sviss eru alls 7,5 milljónir. 
Á síðustu árum hefur nýjum 

ríkisborgurum fjölgað mjög hratt. 
Árið 2006 fengu 47 þúsund inn-
flytjendur ríkisborgararétt, en 
árið 1990 fengu rúmlega sex þús-
und ríkisborgararétt. 

Hæstiréttur landsins kvað upp 
þann úrskurð fyrir fimm árum að 
atkvæðagreiðslur um ríkisborgara-
rétt skyldu aflagðar. Dómstóllinn 
gerði þetta eftir að íbúar í bænum 
Emmen höfðu hafnað því í atkvæða-
greiðslu að veita 48 austur-evrópsk-
um og tyrkneskum umsækjendum 
ríkisborgararétt, en í sömu 
atkvæðagreiðslu var sjö Ítölum 
veittur ríkisborgararéttur.  - gb

Svisslendingar kusu um hvort torvelda ætti veitingu ríkisborgararéttar:

Útlendingahræðslu hafnað

FAGNAR NIÐURSTÖÐUNNI Pascal 
Couchepin, forseti Sviss, fagnar niður-
stöðu kosninganna.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KÚVEIT, AP Níu strangtrúaðir 
þingmenn í Kúvæt gengu út af 
þingsetningarathöfn stutta stund 
í gær til að lýsa andúð sinni á því 
að tvær þingkonur voru slæðu-
lausar þegar þær sóru embættis-
eið sinn.

Í kosningunum 17. maí komust 
24 strangtrúaðir múslimar á þing, 
og er búist við frekari spennu 
milli þeirra og ríkisstjórnar 
landsins. Efnt var til kosninganna 
vegna þess að stjórnin og þingið 
áttu í erfitt með að starfa saman.

Margar konur í Kúvæt klæðast 
kuflum og höfuðslæðum, en þeim 
er ekki skylt að klæðast þannig 
eins og í Sádi-Arabíu. - gb

Þingmenn gengu út í Kúvæt:

Slæðulausar á 
þingi valda usla

LÖGREGLUMÁL Björgunarsveitir og 
þyrla Landhelgisgæslunnar 
leituðu tveggja franskra ferða-
manna í um tvær klukkustundir í 
gær. Ferðamennirnir fundust 
heilir á húfi í Landmannalaugum. 
Þeir voru vel búnir og varð það 
þeim til happs. 

Björgunarsveitir voru kallaðar 
út um miðjan dag í gær. Þá hafði 
ekkert spurst til fólksins síðan á 
laugardagskvöld. Bílaleigubíll 
fólksins hafði sést mannlaus við 
Lambaskarð á laugardagskvöld. 
Vakti það grunsemdir um að ekki 
væri allt með felldu og því var 
blásið til leitar.  - þeb

Mannlaus bílaleigubíll: 

Franskra ferða-
manna leitað

Sagður hafa sætt pyntingum
Áfrýjunardómstóll í Afganistan 
úrskurðaði í gær að ungur afganskur 
blaðamaður, sem dæmdur var til 
dauða fyrir að hafa farið óvirðulegum 
orðum um íslamstrú, skyldi fluttur á 
sjúkrahús þar sem rannsaka skyldi 
ásakanir lögmanns hans um að hann 
hefði orðið fyrir pyntingum í fangelsi.

AFGANISTAN
STANGVEIÐI Íbúar í Kaldranes-
hreppi á Ströndum munu í sumar 
skipta með sér stangardögum 
hreppsins í sjóbleikjuánni 
Bjarnar fjarðará eins og í fyrra.

„Mikil ánægja var með þessa 
ráðstöfun síðasta ár þrátt fyrir 
misjafna veiði eins og gengur hjá 
veiðimönnum, því sumir eru jú 
betri veiðimenn en aðrir. Þetta er 
góð fjölskyldusamvera með hollri 
útiveru í yndislegu umhverfi,“ 
segir á drangsnes.is. Öllum sem 
áttu lögheimili í Kaldrananes-
hreppi 1. maí verður á sjómanna-
daginn 1. júní úthlutað veiði-
degi í Bjarnarfjarðará í sumar. 
Hreppurinn á drjúgan part veiði-
daganna.  - gar

Íbúar í Kaldrananeshreppi:

Veiða aftur í 
Bjarnarfjarðará

BALDUR STEINN HARALDSSON Veiddi 
góða sjóbleikju í fyrra.

NÝTUR MIKILS STUÐNINGS 
Hanna Birna er meðal 
annars núverandi formaður 
skipulagsráðs og varafor-
maður borgarráðs. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KJÖRKASSINN
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Hentugt við grillið
- einnota borðbúnaður á tilboðsverði

Á tilboði í júní 2008Einnota diskar, glös, bollar og hnífapör20% afsláttur

LÖGREGLUMÁL Tveir menn eru 
grunaðir um ölvun við akstur 
eftir að þeir veltu bíl á laugar-
dagskvöld. Lögreglan á Suður-
nesjum fékk tilkynningu um 
bílveltu á veginum við Vatns-
leysuströnd á ellefta tímanum á 
laugardaginn. Þegar þangað var 
komið kom í ljós að mennirnir 
voru báðir ölvaðir. Voru þeir því 
fluttir í fangageymslu þar sem 
þeir gistu. 

Þá varð tveggja bíla árekstur 
við Hafnargötu í Keflavík á laugar-
dag. Ökumaður annars bílsins 
stökk út úr bíl sínum og hljópst á 
brott. Lögregla fann hann á heimili 
sínu nokkru síðar.  - þeb

Umferðarslys á Suðurnesjum: 

Bílvelta vegna 
ölvunaraksturs

1 Á landamærum hvaða 
tveggja landa fannst áður 
óþekktur ættbálkur nýverið?

2  Hvað heitir kvikmynda-
leikarinn sem opnaði ljós-
myndasýningu í Reykjavík um 
helgina?

3 Hver þjálfar landslið karla í 
handknattleik?

SVÖR Á SÍÐU 30

ÖRYGGISMÁL Dyra- og öryggisverð-
ir eru uggandi yfir auknu ofbeldi í 
veitinga- og þjónustugeiranum og 
óttast um öryggi sitt í starfi. Björn 
Snæbjörnsson, formaður Einingar-
Iðju á Akureyri, segir að dyra- og 
öryggisverðir hafi áhyggjur af 
vaxandi ofbeldi og meiri vopna-
notkun í samfélaginu. 

„Þeir eru hræddir um líf sitt og 
limi. Það er engin launung á því að 
harkan er meiri. Aukin fíkniefna-
neysla þýðir að harkan hefur auk-
ist í samskiptum og þeir eru bara 
að velta fyrir sér hvað hægt sé að 
gera til að vernda þá í starfi og 
hvernig eigi að taka á þessum 
málum í samvinnu við lögreglu og 
yfirvöld,“ segir Björn. 

Verkalýðsfélagið Eining-Iðja 
stóð nýlega fyrir fundi með örygg-
is- og dyravörðum á Norðurlandi 
þar sem farið var yfir ofbeldis-
þróunina í veitinga- og þjónustu-
geiranum og öryggismál dyra- og 
öryggisvarða og rætt hvaða leiðir 
gætu verið til úrbóta. 

Valdimar Gunnarsson dyravörð-
ur er einn af forsprökkum fundar-
ins og hann fjallaði um ástandið. 
„Það þarf ekki að fara mörgum 
orðum um þá staðreynd að ofbeldi 
og vopnaburður fara vaxandi í 
þjóðfélaginu,“ segir Valdimar í 
frétt á vef Einingar-Iðju og bendir 
á að tilgangurinn með fundinum 
hafi verið sá að opna umræðu um 
öryggismál meðal öryggis- og 
dyravarða. 

„Þeir sem starfa við öryggis- og 
dyravörslu verða fyrir ofbeldis-
hótunum, hvort sem er í orði eða 
verki, um hverja helgi. Staðan er 
orðin þannig að við verðum að 

leita allra ráða til að tryggja 
öryggi okkar,“ segir hann og spyr 
hvað sé til ráða. Þar komi fræðsl-
an sterk inn, „en er ekki þörf á að 
endurskoða og samræma hana 
sem og reglugerðaverkið?“ spyr 
hann og bendir á að öryggis- og 
dyraverðir starfi eftir mismun-

andi reglugerðum og lögum.
Á fundinum var einnig rætt um 

nýlegan dóm Héraðsdóms Reykja-
ness þar sem veitingastaðurinn 
Strikið og dyravörður á staðnum 
voru dæmd til að greiða tæpar 44 
milljónir króna í bætur til manns 
sem slasaðist á staðnum. 

Málefni öryggis- og dyravarða 
eru til umræðu hjá Starfsgreina-
sambandinu. „Þetta er mála-
flokkur sem við erum að skoða og 
við höfum fengið ábendingar um,“ 
segir Björn Snæbjörnsson. Dyra-
verðir og öryggisverðir hafa fund-
að undanförnu og munu halda því 
áfram næstu vikur.  ghs@frettabladid.is

Dyraverðir óttast 
um líf sitt og limi
Öryggis- og dyraverðir á veitinga- og skemmtistöðum verða fyrir hótunum um 
ofbeldi um hverja helgi, hvort sem það er í orði eða verki. Þeir eru uggandi um 
sinn hag vegna aukins ofbeldis og vilja úrbætur í samstarfi við yfirvöld. 

UGGANDI Öryggis- og dyraverðir eru uggandi um öryggi sitt, sérstaklega á veitinga- 
og skemmtistöðum um helgar, vegna þess að harka og ofbeldi fara stöðugt vaxandi. 
Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki beint. 

Þeir eru hræddir um 
líf sitt og limi. Það er 

engin launung á því að harkan 
er meiri.

BJÖRN SNÆBJÖRNSSON
FORMAÐUR EININGAR-IÐJU Á AKUREYRI

DÓMSMÁL Verktakar á vegum 
Fljótsdalshéraðs hefðu átt að gefa 
eigendum hesthúsa í Votahvammi 
kost á því að hirða byggingarefni 
úr húsunum eftir að þau voru rifin, 
í stað þess að farga þeim. Bærinn 
er af þeim sökum skaðabóta-
skyldur.

Þetta kemur fram í dómi Héraðs-
dóms Austurlands, sem féll 20. maí 
síðastliðinn. Átta hesthús voru reist 
á svæðinu eftir að sveitarfélagið 
veitti bráðabirgðaleyfi til bygginga 
árið 1970. Húsin voru rifin í kjölfar 
útburðarbeiðni sem Hæstiréttur 
staðfesti í apríl 2006.

Eigendur hesthúsanna stefndu 
sveitarfélaginu. Þeim hafði verið 
gert að færa húsin, en féllust ekki á 
það. Verktakar rifu þau í maí 2007.

Eigendurnir töldu brotið gegn 
eignarrétti þeirra, en á það féllst 
héraðsdómur ekki. Hann taldi hins 
vegar að gengið hefði verið of 

harkalega fram þegar húsin voru 
rifin. Gefa hefði átt eigendum kost 
á að hirða efni sem til féll, svo sem 
ófúið timbur, í stað þess að farga.

Eigendunum voru því dæmdar 
samtals 1,8 milljónir króna í skaða-
bætur, auk samtals 1,1 milljónar 
króna í málskostnað.

Bjarni Einarsson, einn hesthúsa-
eigendanna, segist sáttur við að 
dómur hafi fallið þeim í vil, en 
ósáttur við að ekki hafi verið dæmd-
ar bætur samkvæmt mati á verð-
mæti hússins. Hann segir ólíklegt 
að eigendur áfrýi málinu til Hæsta-
réttar.  - bj

Héraðsdómur telur bótaskyldu hafa myndast vegna niðurrifs gamalla hesthúsa:

Máttu nýta byggingarefnið

TRUNTUBAKKAR Átta hesthús voru reist á lóð sem úthlutað var til bráðabirgða árið 
1970. Þau hús sem ekki voru færð fyrir miðjan maí 2007 voru rifin. MYND/AUSTURGLUGGINN

ÞÝSKALAND, AP Í dag hefst í Þýskalandi tveggja vikna 
ráðstefna um hlýnun jarðar, þar sem meiningin er að 
ríki heims fari ofan í saumana á því hvað þarf að gera 
til að framkvæma samkomulag sem undirritað var í 
Balí á Indónesíu í desember síðastliðnum.

Það samkomulag þótti marka tímamót vegna þess 
að í fyrsta sinn virðist sem Bandaríkin, Kína og Ind-
land ætli að vera með í sameiginlegu átaki ríkja heims 
til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

„Nú fyrst er vinnan að hefjast fyrir alvöru,“ segir 
Yvo de Boer, framkvæmdastjóri loftslagsmála hjá 
Sameinuðu þjóðunum. Ráðstefnuna sækja meira en 
tvö þúsund fulltrúar frá 162 ríkjum og tugum sér-
fræðingasamtaka.

Ráðstefnugestir búast þó margir hverjir ekki við 
miklum tíðindum af þessari ráðstefnu. Það sé varla 
fyrr en á næsta ári, þegar ný stjórn verði tekin við í 
Bandaríkjunum, sem hjólin geti farið að snúast.

„Það er ólíklegt að við náum miklum árangri í ár 
vegna þess að við þurfum skýr skilaboð frá Banda-
ríkjunum, og það gerist ekki fyrr en eftir kosning-
arnar,“ sagði Ian Fry, fulltrúi frá smáríkinu Tuvalu í 
Kyrrahafi.  - gb

Tveggja vikna ráðstefna um framkvæmd loftslagssamningsins frá Balí hefst í dag:

Beðið eftir Bandaríkjunum

YVO DE BOER Yfirmaður loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóð-
unum segir vinnuna nú hefjast fyrir alvöru.  NORDICPHOTOS/AFP

VEISTU SVARIÐ?





10  2. júní 2008  MÁNUDAGUR

REYKJAVÍK Samgöngumiðstöðin 
Hlemmur hefur fengið nýja ímynd 
sem er afrakstur átaks sem Strætó 
bs. ýtti úr vör nýverið. 

Hlemmur hefur lengi verið í 
niðurníðslu og virkað sem athvarf 
fyrir ógæfufólk, þannig að við-
skiptavinir Strætós bs. hafa jafn-
vel veigrað sér við að fara inn í 
bygginguna. Magnús Þór Guð-
mundsson rekur gæslufyrirtækið 
Boldangur ehf. sem fengið var til 
þess að taka öryggismál á Hlemmi 
í gegn. 

Magnús segir ástand miðstöðvar-
innar hafa tekið stakkaskiptum 
undanfarna mánuði. „Reynir Jóns-
son, framkvæmdastjóri Strætós 

bs., á í raun heiðurinn að þessu 
verkefni. Síðan ég tók þetta að 
mér hef ég eytt nánast hverri 
vökustund á Hlemmi og kynnt 
mér málin þar afar gaumgæfilega. 
Ég gat þannig séð út hvaða hópar 
það voru sem sköpuðu vandræði 
og komið í veg fyrir að þeir legðu 
Hlemm undir sig. Nú er svo komið 
að hér sést varla ölvaður maður 
lengur.“

Að sögn Magnúsar stendur til að 
bæta umhverfið á Hlemmi enn 
frekar. „Hér verður hægt að fá sér 
kaffi og kíkja í blöðin og að auki 
verður boðið upp á nettengingu, 
þannig að fólki þarf ekki að leiðast 
meðan það bíður eftir strætó.“ - vþ

Strangari öryggisgæsla, kaffiveitingar, dagblöðin og nettenging meðal nýmæla:

Boðar nýja og betri tíma á Hlemmi

SAMGÖNGUR Hluti Geirsgötu við 
nýja tónlistar- og ráðstefnuhúsið 
fer í stokk og er áætlað að fram-
kvæmdum ljúki árið 2010. „Mark-
miðið er að gera þetta umhverfi 
meira aðlaðandi en það hefði 
verið með hraða og mikla bíla-
umferð á brú, með tilheyrandi 
hávaðamengun og svifryki,“ segir 
Gísli Marteinn Baldursson, for-
maður umhverfis- og samgöngu-
ráðs.

Gísli var einnig formaður 
starfshóps sem vann að skipulagi 
umferðarmannvirkja við húsið og 
segir hann hópinn hafa komist að 
þessari niðurstöðu.

Áætlað er að stokkurinn opnist 
Sæbrautarmegin, fyrir framan 
sjávarútvegsráðuneytið og aftur 
á Geirsgötunni við Tollstjórahúsið. 
Í stokkunum verði tvær akreinar 
í hvora átt. „Þetta er allt í hönnun 
núna en er mjög líklegt að verði 
niðurstaðan,“ segir Gísli. 

Hins vegar hefur lengi verið 
talað um að hafa stokk undir 
Mýrargötunni sem er aðeins 
vestar og hefur það verið tengt 
Mýrargötuskipulaginu. Gísli 
segir talað um að sá stokkur komi 
upp í Ánanaustum en að það sé 
vilji hópsins að þessir tveir stokk-
ar tengist saman svo ganga-
munnar þyrftu ekki að vera til 
móts við höfnina.

„Gangamunnar eru aldrei 
skemmtilegir,“ segir Gísli en 

áréttar að gert hafi verið ráð 
fyrir gangamunna vegna bíla-
stæðahúss sem verður neðan-
jarðar við tónlistarhúsið. 

Nú sé fyrst og fremst verið að 
horfa á aðgengi fyrir framan tón-
listarhúsið. „Þarna munum við 
vonandi tengja tónlistarhúsið 
betur við miðborgina og gera 
meira úr þeirri verslun sem 
þarna á að vera svo ég held að 
þetta sé að öllu leyti góð niður-
staða.“

Gísli segir þann stokk sem nú 
sé rætt um tiltölulega stuttan og 

vegna bílakjallarans sé um til-
tölulega ódýra framkvæmd að 
ræða. Endanlegur kostnaður liggi 
þó ekki fyrir.

Allir flokkar í borgarstjórn 
áttu aðkomu að starfshópnum og 
segir Gísli niðurstöður hópsins 
hafa verið kynntar í umhverfis- 
og samgönguráði og í skipulags-
ráði. Hópurinn var skipaður af 
borgarstjóra sem mun sjálfur 
leggja tillöguna fram í borgar-
ráði til samþykktar. „Það er sátt 
um þessa niðurstöðu,“ segir Gísli 
að lokum.  olav@frettabladid.is

Umferð í stokk við 
nýja tónlistarhúsið
Hluti Geirsgötu fer í stokk við tónlistar- og ráðstefnuhús sem nú er í byggingu. 
Markmiðið er að draga úr bílaumferð við bygginguna. Vilji er í starfshópi 
borgar innar til að tengja stokkinn við annan áætlaðan stokk undir Mýrargötu.

HUGMYND AÐ STOKK VIÐ TÓNLISTARHÚSIÐ Akandi umferð verður beint í stokk við 
tónlistarhúsið svo það verði ekki skorið frá miðborginni með stórri umferðargötu.

MYND/PORTUS

Tónlistarhús

Skrifstofuhús

Hótel

Banki Banki

Rauði liturinn 
sýnir hvar gatan 

verður leidd í 
stokk.

MIÐPUNKTUR ALMENNINGSSAM-
GANGNA Hlemmur er aðalskiptistöð 
Strætós bs.

ÖRYGGISVÖRÐURINN Magnús Þór 
Guðmundsson hefur eytt nánast 

hverri vökustund á Hlemmi að 
undanförnu til að kynna sér málin 

rækilega.

BANDARÍKIN, AP Gríðarmikill bruni 
varð á baklóð kvikmyndaversins 
Universal í Los Angeles í gær. 

Heilu sviðsmyndirnar gjör-
eyðilögðust, þar á meðal 
klukkuturninn úr kvikmynda-
röðinni Aftur til framtíðar og 
eftirlíking af New York sem 
notuð hefur verið í mörgum 
kvikmyndum.

Einnig eyðilagðist gríðarmikil 
King Kong-sýning, sem hefur 
verið vinsæl hjá ferðamönnum, 
og mikið myndbandasafn með 
yfir fjörutíu þúsund myndum.

Þykkur reykjarmökkur barst 
frá kvikmyndaverinu og um 
tíma voru þyrlur notaðar til að 
varpa vatni á eldinn. Meira en 
100 slökkviliðsmenn voru sendir 
til að ráða niðurlögum eldsins, 
en hann logaði glatt lengi dags 
þótt á endanum tækist að stöðva 
útbreiðslu hans. - gb

Eldur í Los Angeles:

Mikið tjón í 
kvikmyndaveri

ÞYKKUR REYKJARMÖKKUR Erfiðlega 
gekk að halda eldinum í skefjum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

MENNING Mikill áhugi var meðal 
almennings á sýningu ljósmynd-
arans og leikarans Viggo Morten-
sen í gær. Mortensen opnaði 
sýningu sína í Ljósmyndasafni 

Reykjavíkur á 
laugardag og komu 
1.600 manns leið 
sína á sýninguna 
þann daginn. 

Þegar sýningar-
salurinn var opn-
aður í gær höfðu 
102 af 110 mynd-
um Mortensens 

selst. Þrjár myndir seldust svo í 
gær. „Að auki höfum við fengið 
fjölda fyrirspurna varðandi eftir-
prentanir, þannig að það er mik-
ill áhugi fyrir þessum myndum,“ 
segir Svava Lóa Stefánsdóttir, 
starfsmaður safnsins. Hún bætir 
við að fleiri myndir eftir Morten-
sen bætist við á vef safnsins innan 
skamms og verði einnig til sölu. - vþ

Viggo Mortensen vinsæll:

Renna út sem  
heitar lummur

VIGGO 
MORTENSEN 

KOPTAR MÓTMÆLA Koptar á Egypta-
landi efndu í gær til mótmæla gegn 
aðgerðarleysi stjórnvalda, sem þeim 
þykir ekki hafa brugðist nógu hart 
við stöðugum árásum múslima á sig. 
Koptar eru kristnir og þessi maður 
heldur á mynd af Abu Fana, einum 
dýrlingi þeirra.  NORDICPHOTOS/AFP

NOREGUR Lík óþekkts manns fannst 
á kaffihúsi í bænum Folldal í Nor-
egi í gærmorgun. Samkvæmt dag-
blaðinu Aftenposten telur lögregl-
an að um morð sé að ræða þar sem 
greina mátti ummerki um átök. Lík 
mannsins fannst þegar starfsfólk 
kom til vinnu og því er talið að 
maðurinn hafi brotist inn um nótt-
ina. 

Ekki hafði tekist að bera kennsl 
á líkið í gær en maðurinn var ekki 
á meðal fastagesta. Starfsfólkið 
naut áfallahjálpar eftir lík fundinn. 
Því finnst erfitt að snúa aftur til 
vinnu eftir þennan atburð. - vþ

Grunur um morð í Noregi:

Lík fannst á 
kaffihúsi
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MINNISKORT

TILBOÐ     99.990
FULLT VERÐ kr. 119.990

TILBOÐ     199.990
FULLT VERÐ kr. 219.990

TILBOÐ     149.990
FULLT VERÐ kr. 179.990

VERÐ     129.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ     149.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ     279.990
FRÁBÆRT VERÐ

VERÐ     169.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBOÐ     229.990
FULLT VERÐ kr. 249.990

TILBOÐ     349.990
FULLT VERÐ kr. 429.990

LINK

Panasonic TX32LM70F
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta upplausn, V-Real 
tækni, HD Ready, Progressive Scan, 3.000:1 skerpu, VIERA Link, 
Backlight Control, 20w Nicam Stereó með V-Audio hljóðkerfi, 
Backlight Control, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnatt., textavarp ofl.

Panasonic TX37LZD70F
37" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með 1920x1080 p.uppl., V-Real Pro 
2 Engine, IPS Alpha skjá, Advanced 3D Colour, Sub-Pixel Control, HD Ready, 
Progressive Scan innb. digital DVB-T mótt., 8.500:1 skerpu, VIERA Link, innb. 
SDHC kortalesara, 20w Nicam Stereó með V-Audio, 2 x Scart (með RGB), 2 x 
HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatt., textavarpi ofl.

Full
HD

LINK
Full HD 1080p

LINK

Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALD með 1024x768 p.uppl., V-Real 2 Engine, Advanced 3D 
Colour, Motion Pattern Noise Reduction, Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive 
Scan, Real Black Drive, 10.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam Stereó með 
V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, 
CVBS, PC og heyrnatt., textavarpi ofl.

HD-READY PLASMA-TV
Panasonic TH-42PV/PX70

FRÁBÆR TILBOÐ Á SJÓNVÖRPUM

JVC LT37DA8
37” DynaPix LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p. uppl., DynaPix sem fjölgar 
línum og punktum, HD Ready, 1.000:1 skerpu, 6ms svartíma, Digital Comb 
Filter, Iinnb. DVB-T mótt., 12w RMS MaxxBass, 2 Scart (með RGB), 2 HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartt.,VGA tengi, textavarpi ofl.

JVC LT47DV8BG
47" Full HD 1080p LCD BREIÐTJALD með DynaPix HD og D.I.S.T., 
1920x1080 p. uppl., 100Hz Clear Motion Drive II, HD Ready, 5.000:1 
skerpu, 8ms svart., True 10-bit IPS Panel, innb. DVB-T mótt. 20w RMS 
MaxxAudio, 2 Scart (RGB), 3 HDMI (CEC), VGA, XGA tengi, textavarpi ofl.

JVC LT42DS9
42" DynaPix Full HD LCD BREIÐTJALD Super-Slim (þykkt: 7,4 sm) með 
1920x1080 punkta upplausn, HD Ready, 7.500:1 skerpu,Innb. digital 
DVB-T móttakara, 20w RMS MaxxBass Nicam Stereó, 2 Scart (með RGB), 
3 HDMI, Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

SUPER SLIM
OFURÞUNNT

JVC ER OPINBER 
STYRKTARAÐILI 

EM 2008

Toshiba 37C3000PG
37” LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p.uppl., ActiveVision 
myndkerfi, Active Backlight kerfi, 9000:1 Dyn. Contrast, 8 ms 
svartími, 10 Bit Processing, HD Ready, DCDi Faroudja Prog. Scan, 
3D Color System, 2 HDMI v1.3, 2 Scart, 1 VGA, 1 Component ofl.

Toshiba 42C3001PG
42” LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p.uppl., PIXEL PROcessing 
III, HD Ready, 5.000:1 skerpu, 8ms svart,. Faroudja DCDI og Real 
Digital Picture, 2 x 20w Nicam Stereó með SRS WoW Surround, 2 
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, ofl.

Toshiba 42C3530DG
42” LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p.uppl., PIXEL PROcessing 
IV, HD Ready, 4.000:1 skerpu, Faroudja DCDI og Real Digital 
Picture, 2 x 25w Nicam Stereó með SRS WoW Surround, 2 
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, ofl.
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HEILBRIGÐISMÁL Algjört bann hefur 
verið sett við dreifingu á tilteknu 
litarefni, sem framleitt er í Kína, 
svo og notkun þess í matvæla-
framleiðslu hér á landi.

Herdís M. Guðjónsdóttir, sér-
fræðingur í inn- og útflutnings-
málum á Matvælastofnun segir 
vitað til þess að litarefnið sé í ein-
hverjum tilvikum notað í unnum 
matvælum hér, en nú sé komið á 
algjört bann við innflutningi á 
því. Ekki verði þó gripið til inn-
köllunar á þeim matvælum sem 
innihaldi efnið og séu þegar 
komin á markað.

„Þess ber þó að geta að alls ekki 
öll matvælafyrirtæki nota þetta 
litarefni, heldur einungis hluti 

þeirra,“ segir Herdís. „Önnur 
fyrir tæki nota litarefni sem eru 
viðurkennd í matvælafram-
leiðslu.“

Efnið sem um ræðir er fram-
leitt með sveppagerjun á hrís-
grjónasterkju og er kröftugt rautt 
litarefni. Það er framleitt í Kína, 
eins og áður segir, en dreifingar-
aðilar í Evrópu eru meðal annars 
frá Hollandi, Þýskalandi og 
Austur ríki. 

Í orðsendingu sem Matvæla-
stofnun hefur sent innflytjendum 
og matvælavinnslum í landinu 
segir að einungis megi nota litar-
efni sem eru viðurkennd í mat-
vælaframleiðslu og eru merkt 
með  E-númerum.   - jss

UNNAR KJÖTVÖRUR Bönnuðu litarefnin 
eru notuð í unnar kjötvörur.

Matvælastofnun sendir innflytjendum og matvælaframleiðendum orðsendingu:

Kínversk litarefni í mat bönnuð

ÞÝSKALAND, AP Angela Merkel, 
kanslari Þýskalands, lýsti því 
yfir á alþjóðlegri ráðstefnu um 
vernd lífríkis jarðar sem staðið 
hefur yfir í Bonn frá því í síðustu 
viku, að þýsk stjórnvöld hefðu 
ákveðið að verja hálfum millj-
arði evra, andvirði 57,5 milljarða 
króna, á næstu fjórum árum til að 
styrkja aðgerðir til verndar skóg-
um heimsins, og öðru eins árlega 
eftir það.  

Merkel sagði að bráðanauðsyn 
bæri til að hindra eyðingu skóga 
og dýralífs. Hún skoraði á önnur 
ríki heims að leggja þessum 
aðgerðum lið; það væri „góð fjár-
festing í sameiginlegri framtíð 
okkar“.   - aa

Verndun „lungna jarðar“: 

Merkel heitir 
milljarðastyrk í 
verndun skóga

GRÆN Í RAUÐU Merkel kanslari í Bonn 
ásamt Sigmar Gabriel, umhverfisráðherra 
Þýskalands, og Stephen Harper, forsætis-
ráðherra Kanada. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DANMÖRK  Lögreglumaður kom í 
veg fyrir að kona drekkti sér á 
aðfaranótt sunnudags með því að 
kasta sér á eftir henni í sjóinn og 
koma henni á þurrt land.

Atburðurinn átti sér stað við 
höfnina í Árósum samkvæmt 
frétt í dagblaðinu Politiken. 

Lögreglumaðurinn vaktaði 
skemmtistað við höfnina þegar 
hann sá konuna kasta sér í sjó-
inn. Hann klæddi sig umsvifa-
laust úr einkennisbúningnum og 
steypti sér til sunds á eftir henni 
og bjargaði þar með lífi hennar. 
Bæði konunni og lögregluþjónin-
um heilsast vel þrátt fyrir volkið í 
köldum sjónum. - vþ 

Lögregluþjónn stökk í sjóinn:

Kom í veg fyrir 
sjálfsmorð konu

MÓTMÆLTU STÆKKUN HEATHROW
Um helgina kom hópur fólks saman 
við Heathrow-flugvöll í London til 
að mótmæla enn frekari stækkun 
vallarins. Hugmyndir eru um að leggja 
nýja flugbraut og bæta við sjöttu flug-
stöðvar byggingunni.  NORDICPHOTOS/AFP

HAFNARFJÖRÐUR Haldið var upp á 
hundrað ára kaupstaðarafmæli 
Hafnarfjarðarbæjar með pompi 
og prakt nú um helgina. Hátíðin 
hófst á fimmtudag en náði 
hámarki í gær þegar meðal ann-
ars voru haldnir glæsilegir úti-
tónleikar á Ásvöllum þar sem 
Kammersveit Hafnarfjarðar og 
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
leiddu saman hesta sína. Auk 
þess var afmælisgestum boðið 
upp á 100 metra langa súkkulaði-
köku í Strandgötu.

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri 
Hafnarfjarðar, segist hæst-
ánægður með afmælið. „Við 
ákváðum að við vildum halda 
upp á afmælið af myndarskap og 
stolti, enda verður bærinn aðeins 
einu sinni hundrað ára. Mér 
þykir sérlega ánægjulegt hversu 
duglegir Hafnfirðingar hafa 
verið að taka þátt í hátíðarhöld-
unum; það sýnir að þeim þykir 
vænt um bæinn sinn.“ 

Sem gefur að skilja er vegleg 
afmælishátíð sem þessi heldur 
dýr. Lúðvík segir hana þó hverrar 
krónu virði. „Kostnaðarramminn 
í kring um viðburði fyrir allt 
afmælisárið er 130 milljónir og 
hefur hann staðist. Fram undan 
eru svo fleiri viðburðir í tengsl-
um við afmælið, þannig að það 
eru stanslaus hátíðarhöld hér í 
bæ.“

 vigdis@frettabladid.is

Mikil gleði í stórri veislu
Hafnfirðingar fjölmenntu í miðbæinn í gær til að fagna hundrað ára afmæli bæjarins.  

LIST Á GÖTUM 
ÚTI Bærinn var 

fagurlega skreyttur, 
gestum til mikillar 

ánægju.

HVERNIG BRAGÐAST? 
Forseti Íslands, Herra 
Ólafur Ragnar Grímsson, 
gefur Dorrit Moussaieff 
kökubita.

ENDALAUS KAKA Afmæliskaka Hafnarfjarðarbæjar var sannarlega löng og girnileg.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ÓLÍKIR TÍMAR 
MÆTAST Gamlar 

ljósmyndir prýddu 
hafnfirska húsgafla í 

tilefni afmælisins.



Í áratugi hafa íslenskir garðyrkjubændur náð að byggja upp og rækta kröftuga stofna af íslenskum 

sumarblómum sem búa yfir einstökum eiginleikum. Þessir stofnar hafa lagað sig að íslenskri 

sumarveðráttu en gefa innfluttum stofnum ekkert eftir að fegurð og yndisleik.

Nýttu þér dýrmæta þekkingu og reynslu íslenskra garðyrkjubænda. 

VELDU ÍSLENSK SUMARBLÓM, SÉRMERKT ÞÉR.

„Íslensk blóm
eru harðgerðari, 
kröftugri og ferskari.“

„Íslensk blóm
eru harðgerðari,
kröftugri og ferskari.“

„Íslensk blóm
eru harðgerðari, 
kröftugri og ferskari.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

Kjartan Ólafsson hefur farið 
fram á það við Björn Bjarna-

son dómsmálaráðherra að hann 
biðjist fyrir hönd ríkisins afsökun-
ar á því að sími Kjartans og ann-
arra var hleraður á sínum tíma. 
Björn hefur svarað því efnislega 
svo að dómur sögunnar sé fallinn. 
Kjartan og allt hitt fólkið hafi átt 
hleranirnar skilið. 

Rétt eins og nafnbótin dóms-
málaráðherra veiti vald til að fella 
þann dóm.

Das Leben der Anderes
Í blaði var haft eftir Birni í 
umræðum á alþingi um þessar 
símhleranir að hann sjálfur vissi 
meira um þessi mál en aðrir þátt-
takendur í umræðunni því hann 
hefði kynnt sér þau svo vel. 
Málshefjandi umræðunnar var 
Helgi Hjörvar, þingmaður Sam-
fylkingarinnar. Þegar hann var 
eins árs var síminn hleraður heima 
hjá foreldrum hans, Úlfi og Helgu 
Hjörvar 1968, en lengra ná gögn 
um þessar njósnir ekki. Meðan 
mamma hans eða pabbi hafa verið 
að segja nákomnum ættingjum frá 
stráknum sínum þá hefur setið á 
Lögreglustöðinni óvandabundinn 
fjandmaður og hlustað og skrifað 
skýrslu handa þeim sem allt þurfti 
að vita, búinn að hreiðra um sig í 
lífi fjölskyldunnar eins og ókunn 
óværa. Svo hefur hann farið að 
hlusta á Arnar Jónsson tala við 
pabba sinn eða Finnboga Rút tala 
við tengdason sinn... 

Við þekkjum þessa afkáralegu 
sítúasjón úr þýsku myndinni Das 
Leben der Anderes þar sem segir 
frá hlerunum í Austur-Þýskalandi 
en Björn Bjarnason hefur einmitt 
sakað Kjartan Ólafsson um tengsl 
við það ríki í málsvörn sinni. Samt 
er það svo að það eru aðgerðir 
sjálfstæðismannanna sem líkjast 
aðferðum austur-þýsku komm-
únistanna. Hlutskipti Kjartans er 
andófsmannsins.

Í svari sínu segir Björn Bjarna-
son efnislega við Helga Hjörv-
ar: sökum yfirburða þekkingar 

minnar á þessum málefnum veit 
ég að foreldrar þínir voru hættu-
legir þjóðaröryggi. Þau voru 
glæpamenn. Þau voru sambæri-
leg við hryðjuverkamenn nútím-
ans. Þau fyrirgerðu rétti sínum til 
einkalífs. Þú og þitt fólk eigið ekki 
tilkall til sömu mannréttinda og 
ég og mitt fólk. Dómur sögunnar 
er fallinn: við höfðum rétt fyrir 
okkur, þið rangt.

Var Arnar Jónsson terroristi?
Við búum sem sé við dómsmála-
ráðherra sem ber ekki skynbragð 
á lýðréttindi borgaranna og telur 
glæpsamlegt að hafa aðrar stjórn-
málaskoðanir en hann sjálfur. Og 
fólk með rangar skoðanir lítur 
hann á sem annars flokks borgara. 
Erfitt er að una því að ráðherra 
með slíkar ranghugmyndir sitji í 
skjóli Samfylkingarinnar. 

Í svari sínu verður Birni tíð-
rætt um hina svokölluðu „hættu á 
hryðjuverkum“ sem reynst hefur 
eftirlitssinnuðum ráðamönnum 
eins og honum sannkölluð himna-
sending. Þar með leggur hann að 
jöfnu sjálfsmorðssprengjumenn 
nútímans og til dæmis Arnar Jóns-
son og Þórhildi Þorleifsdóttur. 
Erfitt er að styðja ríkisstjórn sem 
felur manni með slíka sýn á með-
borgara sína að hafa yfirumsjón 
með eftirliti og öryggi. 

Kannski mun sagan dæma störf 
til dæmis Lúðvíks Jósepssonar. 
Kannski var hann of bjartsýnn 
í skuttogaraæðinu, og kannski 
hélt hann að Íslendingar myndu 
ganga vel um auðlindina þegar 
hann hafði forystu um útfærslu 

landhelginnar í tíð fyrri vinstri 
stjórnarinnar. En hann var ekki 
óþjóðhollur maður. Sími Lúðvíks 
var hleraður árið 1961, eftir að 
hann hafði gegnt ráðherradómi 
og knúið fram útfærslu landhelg-
innar. Þetta var á þeim tíma þegar 
sjálfstæðismenn voru að semja 
við Breta og Þjóðverja um lykt-
ir landhelgismálsins og binda 
hendur Íslendinga í því máli. 

Í því ráðabruggi var Lúðvík 
helsti andstæðingur stjórnar innar 
og fráleitt annað en að tengja hler-
anirnar því. Sem sé: pólitískar 
njósnir um andstæðing og áform 
hans. 

Finnbogi Rútur er almennt tal-
inn hafa verið lykilmaður í alls 
kyns brúarsmíði í pólitíkinni. Sími 
hans var hleraður og þar með 
hefur Bjarni Ben. eflaust fengið 
ýmsar ómetanlegar upplýsingar. 
Aftur: ríkisvaldinu beitt í þágu 
eins flokks.

Greining og hættumat hvers?
Í ræðu sinni á alþingi lagði Björn 
Bjarnason megináherslu á sam-
hengið í njósnastarfsemi lögregl-
unnar, hún starfi eins í dag og hún 
gerði þá: „Lögregla skipuleggur 
aðgerðir í samræmi við grein-
ingu og hættumat,“ segir hann 
af mar  skálkslegum myndugleik. 
Þessi  ummæli hljóta að vekja ugg. 
Er hættumatið og greiningin eins 
og þegar síminn var hleraður hjá 
Úlfi Hjörvar? Ætli síminn sé ekki 
enn hleraður hjá Ragnari Arnalds? 
Verða Björn og Haraldur Johannes-
sen ekki að fá að vita „í samræmi 
við greiningu og hættumat“ hvað 
Steingrímur J. og Katrín Jakobs-
dóttir eru að bralla? Má ekki ganga 
út frá því sem vísu að sími Stefáns 
Pálssonar sé hleraður? Árni Finns-
son, Guðmundur Páll Ólafsson 
og aðrir forystumenn náttúru-
verndarfólks – eru þeir ekki þjóð-
hættulegir að mati Björns? Er 
Ingibjörgu Sólrúnu treystandi?

Sennilega er tímabært að fram 
fari „greining og hættumat“ á 
störfum dómsmálaráherrans.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

UMRÆÐAN
Flugvallarmál

Um daginn skrapp ég til þeirrar 
skemmtilegu kanadísku borgar 

Toronto, þar rann upp fyrir mér lausn 
á seigdrepandi flugvallarþráteflinu í 
Reykjavík. Við verðum að finna leið út 
úr þessu þrasi. Stór hópur fólks sættir 
sig ekki við að flugið færist til Kefla-
víkur. Jafnstór hópur vill ekki sjá 
urmul af flugvelli í Vatnsmýri. Það 
verður engin sátt um annan hvorn 
kostinn í nánustu framtíð. Hólmsheiðin og Löngu-
skerin eru ekki að gera sig. Það tapa allir á stór-
styrjöld um þetta mál. Það þarf lausn.

Nýr flugvöllur Toronto er í Keflavíkurfjarlægð 
frá borginni. En á rifi nálægt miðborginni er lítill 
flugvöllur frá gamalli tíð með áherslu á lítill. Þetta 
er stutt flugbraut og önnur skáhallt á hana og búið. 
Tekur sáralítið pláss. Engin risavaxin ,,samgöngu-
miðstöð“. Engin auð flæmi allt í kring. Tekur ekki 
nema brotabrot af svæðinu sem fer undir Reykja-
víkurflugvöll. Ég þykist vita að eitt og annað sé 
ekki sambærilegt með þessum tveimur völlum og 

notkuninni á þeim en munurinn á landnýt-
ingunni er ótrúlegur. 

Ég er fylgjandi því að flugvöllurinn fari úr 
Vatnsmýrinni – fyrir því liggur líka niður-
staða úr allsherjaratkvæðagreiðslu meðal 
borgarbúa – og ég held að hann geri það á 
endanum. Þangað til legg ég Toronto-
hugljómunina í púkkið: Völlurinn taki ekkert 
pláss umfram nauðsyn. Þá þarf líka að gera 
betur en í tillögu sem til er um minnkaðan 
flugvöll. Kannski er hægt að efna til 
samkeppni þar sem sá eða sú vinnur sem 
kemst af með minnsta plássið og sýnir fram 

á minnsta raskið? Líka upplagt að nýta vannýtta 
Perluna undir flugstöð eins og einhver hefur bent 
á. Þá verður líka hægt að klára að skipuleggja 
Vatnsmýrina. Flugvöllurinn atarna verði fyrir 
sjúkraflug og áætlunarflug innanlands. Einkaþotur, 
hobbírellur og allt annað flug fari til Keflavíkur 
eða upp á Sandskeið. 

Svo þegar hraðtenging við Keflavík verður orðin 
að veruleika í framtíðinni minnkar þörfin fyrir 
þann litla í Vatnsmýrinni. Þá kemur að því að hægt 
verði að leggja hann niður, án þess að það þurfi að 
troða þeirri ákvörðun ofan í kokið á neinum.  

Höfundur er lausamaður.

Flugvöllurinn fari og veri

J
örð hefur skolfið á Suðurlandi síðustu dægrin með þeim 
hætti sem eftir er tekið og fært verður í sögubækur. Þegar 
slík tíðindi verða stendur öll þjóðin saman sem einn maður 
og hugur allra er hjá þeim sem orðið hafa fyrir áfalli. En 
það skelfur víðar en á Suðurlandi, þótt í óeiginlegri merk-

ingu sé, og nýjar skoðanakannanir á fylgi stjórnmálaflokkanna 
á landsvísu og í borgarstjórn Reykjavíkur benda til viðvarandi 
skjálftavirkni í íslenskum stjórnmálum. Má raunar fullyrða, að 
ekki hafi í annan tíma átt sér stað jafn mikil og margbrotin gerj-
un á hinum pólitíska vígvelli og einmitt nú. Þjóðarpúls Gallup 
sýnir þannig forvitnilega þróun í fylgi ríkisstjórnarflokkanna. 
Samfylkingin bætir umtalsvert við sig og er komin nokkuð yfir 
kjörfylgi. Á sama tíma tapar Sjálfstæðisflokkurinn nokkru fylgi. 
Ríkisstjórnin nýtur enn stuðnings meirihluta landsmanna, eða 
56 prósenta, sem er þó talsvert lægra en þegar hún var mynd-
uð, þegar hvorki meira né minna en áttatíu prósent þjóðarinnar 
lýsti stuðningi við hana og þótti þá tíðindum sæta.

Staða stjórnarandstöðuflokkanna er ekki síður hnýsileg. Enn 
sem fyrr sýnast Vinstri grænir sækja fylgi óánægðra úr ýmsum 
flokkum milli kosninga og styrkjast umtalsvert. Að mörgu leyti 
er það ekki óeðlilegt hjá öflugum stjórnarandstöðuflokki við þær 
aðstæður sem nú eru í þjóðfélaginu, þar sem ríkisstjórnin er í 
margvíslegri vörn með réttu eða röngu vegna aðsteðjandi efna-
hagsvanda. Að sama skapi hlýtur að teljast umtalsvert pólitískt 
afrek hjá forystumönnum Framsóknarflokks og Frjálslyndra 
að tapa fylgi í könnunum milli mánaða við þessar aðstæður og 
bendir það ekki til þess að þeir hafi fundið flokkum sínum nýtt 
og brýnna erindi að breyttum breytanda. Bæti stjórnarandstöðu-
flokkar ekki við sig fylgi við aðstæður sem þessar er vandséð 
hvenær slík þróun getur átt sér stað yfir höfuð.

Vitaskuld er aðeins stutt liðið á kjörtímabilið og því langt til 
kosninga, en samt hlýtur að fara um þá sem fengið hafa skýr 
skilaboð í umræddum skoðanakönnunum. Hvernig ætla sjálf-
stæðismenn að bregðast við verstu fylgistölum í sögunni þegar 
kemur að borgarstjórn? Sýnist sókn formanns Framsóknar-
flokksins á fornar slóðir ætla að bera tilætlaðan árangur? Hver 
verða viðbrögð annarra flokka við því að Samfylkingin er við 
það að mælast með hreinan meirihluta í borginni og eflist mjög 
að burðum í landsmálunum sömuleiðis? Verður það máske til 
þess að fleiri viðri sjónarmið sín um Evrópusambandsaðild, sem 
Samfylkingin hefur setið ein að um nokkra hríð? Munu Evrópu-
sinnar í öðrum flokkum jafnvel hugsa sér til hreyfings í auknum 
mæli?

Ekki leikur á tveim tungum að Evrópumálin og spurningin 
um aðild að myntbandalagi Evrópu munu vega þyngra í umræð-
unni á næstu vikum og mánuðum, eftir því sem þrengja tekur í 
heimilisbókhaldi landsmanna og fyrirtækjanna okkar. Um leið 
mun aukast spurn eftir félagslegri velferð og auknu réttlæti, 
þegar sífellt fleiri finna hvar skórinn kreppir. Þeim stjórnmála-
öflum sem tekst að sinna þessu kalli við breyttar aðstæður mun 
áreiðanlega vegna vel. Hinir, sem ekki skynja samtíma sinn, 
eiga á hættu að þrjóta örendi í pólitísku tilliti og falla að lokum 
í gleymskunnar dá.

Mikil og margbrotin gerjun á stjórnmálasviðinu:

Pólitísk 
skjálftavirkni

BJÖRN INGI HRAFNSSON SKRIFAR

Greining og hættumat
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 Hlerunarmálið

Kerfið virkaði
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra 
fór lofsamlegum orðum um Tetra-fjar-
skiptakerfi björgunar- og viðbragðs-
aðila í Suðurlandsskjálftunum fyrr í 
vikunni. Á fundi með blaðamönnum 
sagðist hann glaður geta sagt að 
engin vandræði hefðu komið upp 
með fjarskipti björgunaraðila, utan 
þess að sjúkrahúsin hefðu verið 
utan sambands enda ekki tengd 
hinu góða Tetra-kerfi. Nú 
væri ríkisstjórnin hins vegar 
búin að ákveða að veita fé 
til þess að tengja mætti 
sjúkrastofnanir með 
Tetra svo starfsmenn 
og stjórnendur þar 
mættu í framtíðinni 
vera með á nótunum.

Öll vötn til Orkuveitunnar
Björn hefur þó ekki alltaf verið jafn 
hrifinn af Tetra-kerfinu eins og lesa 
má í færslu sem hann skrifar á 
heimasíðu sína 15. febrúar 2004. 
Þá var Tetra hluti af pólitískri 

umræðu um Orkuveitu 
Reykjavíkur sem sjálf-
stæðismenn, með Björn 
sjálfan í broddi fylkingar, 
sökuðu R-lista-
flokkana um að 

vanstýra þvert 
á hags-

muni 
Reyk-
vík-
inga.

Tetra-væddir
Dómsmálaráðherrann og heilbrigðis-
ráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, 

hljóta því að hafa andað 
léttar þegar í ljós kom 
síðastliðinn fimmtudag 
að Tetra, sem þeir fjórum 
árum áður gagnrýndu, 
virkaði. Enda núna komnir 
í aðra stöðu, þeirra flokkur 

kominn til valda í borg-
inni og Orkuveitunni 
og Guðlaugur Þór 
orðinn ráðherra 
heilbrigðisstofn-
anna sem nú 
stendur til að 
„Tetra-væða“.

olav@frettabladid.is
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

PÉTUR SIGURGEIRSSON BISKUP 
ER 89 ÁRA.

„Brýnasta verkefnið sem 
fyrir liggur er að jafna rétt 

manna til lífsins og koma 
á meiri jöfnuði á kjörum 

þeirra.“ 

Hr. Pétur Sigurgeirsson var 
biskup Íslands frá árinu 

1981 til 1989.

MERKISATBURÐIR
1541 Ögmundur Pálsson, síð-

asti kaþólski biskupinn í 
Skálholti, er handtekinn 
og fluttur nauðugur úr 
landi en deyr á leiðinni. 

 1875 Alexander Graham Bell 
hringir í fyrsta sinn úr 
síma. 

1896 Guglielmo Marconi fær 
einkaleyfi fyrir uppfinn-
ingu sinni, útvarpinu. 

1934  Jarðskjálfti norðanlands 
veldur miklum skemmd-
um á Dalvík og nágrenni.  

1957 Hrafnista, dvalarheimili 
aldraðra sjómanna er 
opnað í Reykjavík.

2004 Ólafur Ragnar Grímsson, 
forseti Íslands, synjar fjöl-
miðlafrumvarpinu stað-
festingar.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og 
langafi,

Guðmundur Árnason
áður til heimilis að Brekkugerði 34 
Reykjavík,

andaðist á Hjúkrunarheimilinu Eir föstudaginn 
23. maí, 2008. Útförin fer fram frá Grensáskirkju, 
mánudaginn 2. júní kl. 15.00.

Árni Árnason Jóhanna Gunnlaugsdóttir
Aðalsteinn Árnason Þórný H. Eiríksdóttir
Helga Lára Guðmundsdóttir Björn Guðmundsson
Margrét Guðmundsdóttir Lúðvíg Lárusson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og bróðir,

 Emil Ragnarsson 
Seiðakvísl 29, Reykjavík,

 andaðist á líknardeild Landspítalans í Kópavogi föstu-
daginn 30. maí síðastliðinn. Hann verður jarðsunginn 
frá Langholtskirkju fimmtudaginn 5. júní kl. 13.00.

 
                         Birna Bergsdóttir
Kristín Emilsdóttir Helgi G. Björnsson
Sólveig Berg Emilsdóttir Guðmundur Árnason
Ragnar Emilsson Hildur Hrólfsdóttir
Bergur Már Emilsson Helena Dögg Hilmarsdóttir
Eva María Emilsdóttir Karl West Karlsson
                             og barnabörn
Gunnlaug Hanna Ragnarsdóttir
Brynja Ragnarsdóttir
Ragna Kristín Ragnarsdóttir

Fyrsta útilistaverk Ingu Ragnarsdótt-
ur myndlistarkonu hér á landi var vígt 
í gær við sjúkrahúsið og heilsugæslu-
stöðina á Akranesi og var vígslan hluti 
af sjómannadagshátíðahöldum Skaga-
manna. Verkið nefnist Hringrás og var 
valið eftir samkeppni á vegum Sam-
bands íslenskra myndlistarmanna. 

„Ég hugsaði auðvitað um það sem 
gerist á sjúkrahúsinu þegar ég hóf und-
irbúning verksins. Upphaf lífsins og 
endi og allt þar á milli. Þessi hringrás 
varð þemað og vatnið í verkinu táknar 
hana,“ segir Inga þegar hún er spurð út 
í tilurð listaverksins. Hún minnir á að 
vatn hafi lækningamátt eins og heilsu-
lindir séu dæmi um og lífsins vatn sé 
nefnt í hinni helgu bók. „Svo þykir 
lækjarniður róandi og góður fyrir sál-
ina og það var líka hugmyndin á bak við 
það að nota vatnið,“ segir listakonan.

Inga heitir fullu nafni Inga Sigríð-
ur og er dóttir Ragnars Kjartansson-
ar myndhöggvara og Katrínar Guð-
mundsdóttur. Hún er uppalin í Reykja-
vík en hefur búið að mestu í Þýskalandi 
síðustu áratugi. Inga segist vera mynd-
höggvari af gamla skólanum þar sem 

áhersla sé lögð á handverkið. Hún 
á verk á ýmsum opinberum söfnum 
meðal annars Listasafni Íslands, Lista-
safni Reykjavíkur, Bæverska ríkis-
listasafninu. Einnig verk á opinberum 
vettvangi í München, Düsseldorf og í 
bænum Kempten, þar sem hún er bú-
sett. Hún er mjög ánægð að nú skuli 
hennar fyrsta útverk vera komið upp 
hér á landi.

Hringrás er í tveimur hlutum. Ann-
ars vegar er fjögurra metra há, klofin 
súla með fjórum stöllum, þar sem fjór-
ir fossar steypast niður og Inga segir 
þrepin tákn fyrir þrepin í lífinu. Hins 
vegar er snigill sem hringar sig um 
vatnsflauminn þar sem hann rennur 
að nýju niður í jarðlögin og inn í hina 
eilífu hringrás vatnsins. „Í kínverskri 
heimspeki er snigill tákn fyrir eilífð-
ina,“ segir Inga. „Súlan er klofin, það er 
vatnið sem hefur unnið á henni því tím-
inn vinnur á efninu. Ég hugsa mér að 
vatnið sé búið að kljúfa klettana eins og 
í giljum landsins okkar. Hallinn á verk-
inu táknar líka hallann á jarðskorpunni. 
Þannig skírskotar það til hinna öflugu 
krafta sem eru í jörðinni. Um leið finnst 

mér spennandi að láta vatnið vera línu 
á móti þessum halla því að það fellur 
alltaf lóðrétt ef það fýkur ekki til og 
súlurnar eru vatninu viss hlíf við vind-
inum.“ Inga segir hér um að ræða einn 
af tæknilegustu gosbrunnum á landinu 
því rennslinu í brunninum sé stýrt af 
vindmæli. „Hinir ótrúlega hæfileika-
ríku tæknimenn sjúkrahússins eiga 
heiðurinn af skipulagningu og vinnu 
við uppsetningu verksins,“ segir hún.

Verkið er steypt í brons, rúmir fjór-
ir metrar á hæð og er tonn að þyngd, 
að sögn listakonunnar. Tjarnirnar eru 
lagðar sjávargrjóti, með steinsteyptum 
ramma í kring. „Grjótið er úr fjörunni 
á Akranesi og steypan er líka fram-
leidd í bænum. Vatnið seytlar á milli 
steina, þannig er reynt að líkja eftir 
náttúrunni eins og hægt er innan þessa 
ramma,“ lýsir hún. 

Þess má geta að Listskreytingarsjóð-
ur ríkisins og Orkuveita Reykjavíkur 
lögðu stærsta framlagið til verksins en 
auk þeirra komu að fjármögnun þess 
Landsbankinn, Glitnir, BM Vallá hf., 
Sementsverksmiðjan hf. og Akranes-
bær. gun@frettabladid.is

INGA RAGNARSDÓTTIR MYNDLISTARKONA:  ÚTILISTAVERK VÍGT Á AKRANESI

Táknrænt fyrir lífið og starfið 
innan sjúkrahússins

INGA RAGNARSDÓTTIR VIÐ HRINGRÁS Verkið skírskotar til margra þátta, meðal annars upphaf lífsins og endi og alls þar á milli.
MYND/SKESSUHORN.

Þennan dag árið 1956 
kynnti Elvis Presley 
smáskífu sína Hound 
Dog í sjónvarpsþætti 
Miltons Berle í 
Bandaríkjunum. Elvis 
hneykslaði marga 
áhorfendur þegar 
hann dansaði með 
kynþokkafullum mjað-
mahnykkjum en ungu 
stúlkurnar heilluðust. 

Þessi framkoma olli 
miklu fjölmiðlafári 
og aðrir spjallþátta-
stjórnendur, þar 
á meðal Ed Sullivan, formæltu henni. Sulli-
van sór þess dýran eið að Elvis kæmi aldrei 
í þáttinn til sín. Um haustið fór það þó svo 

að Elvis var gestur 
hans í þrjú skipti en 
í upptökunum var 
þess gætt að mynda 
einungis efri hluta 
líkama söngvarans.

Elvis byrjaði að 
hljóðrita lög árið 
1953 þegar hann var 
átján ára. Hann vann 
þá í raftækjabúð í 
Memphis og í hádeg-
ishléi sínu tók hann 
upp tvö lög í tilefni af 
afmæli móður sinn-
ar. Afgreiðslumaður í 

stúdíóinu varð svo hrifinn að hann fór með upp-
tökurnar til Sam Phillips sem gerði plötusamning 
við Elvis sama ár.

ÞETTA GERÐIST  2. JÚNÍ 1956

Elvis sýndi djarfan dans

Glæsileg afmælishátíð var haldin í 
Rimaskóla föstudaginn 30. maí í til-
efni af fimmtán ára afmæli skólans. 
Skólahljómsveit Grafarvogs undir 
stjórn Einars Jónssonar og þjóðlaga-
sveit Tónlistarskóla Grafarvogs undir 
stjórn Wilmu Young spiluðu á hátíðar-
svæðinu. Síðan tók við tveggja tíma 
skemmtidagskrá nemenda í íþrótta-
húsi skólans þar sem meirihluti krakk-

anna sýndi hæfni sína í tónlist og söng. 
Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður 
Menntaráðs Reykjavíkur, var heið-
ursgestur afmælishátíðarinnar og 
skemmti hann sér konunglega að eigin 
sögn. Júlíus hélt ávarp og færði skól-
anum myndarlegan blómvönd. Helgi 
Árnason, skólastjóri frá upphafi skól-
ans, flutti ávarp og rifjaði upp fyrstu 
verk sín í starfi skólastjóra sem voru 

meðal annars  að velja skólanum ein-
kunnarorð og láta hanna merki skólans, 
verk sem ennþá standa í fullu gildi.  Ís-
landsmeistarar Rimaskóla í skák buðu 
gestum upp á tafl og í hátíðarsal Rima-
skóla var einstaklega glæsileg sýning 
á verkefnum nemenda í myndlist, text-
íl og smíði og bæði nemendur, foreldr-
ar, kennarar, aðrir starfsmenn skólans 
og gestir  skemmtu sér hið besta.

Fimmtán ára afmæli fagnað í Rimaskóla
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Skammt frá guðshúsi Grafarvogs gegnir sálar-
mikill gítar fallegu hlutverki í lífi prests. 

„Heima held ég mest upp á gítarinn hans pabba míns, 
sem er eldri en ég að árum. Alltaf þegar pabbi var í 
landi tók hann gítarinn í hönd og við fjölskyldan sung-
um saman,“ segir Lena Rós Matthíasdóttir, sóknar-
prestur í Grafarvogskirkju, þar sem hún situr með 
gítarinn góða og raular þekktan slagara úr lagasafni 
Bubba.

„Stór hluti starfs presta er að hlusta á raunir ann-
arra. Fólk pantar ekki viðtal hjá presti nema því líði 
illa af einhverjum orsökum. Því er það mikilvægasta 
af öllu í starfi prests að geta sett sig við hliðina á 
manneskju og geta verið með henni í samlíðan. Það 
reynir á og því er svo gott að geta gert eitthvað sem 
krefst lítillar einbeitingar þegar heim kemur, hvort 
sem það er að púsla, prjóna, hoppa á trampólíni eða 
taka í gítarinn,“ segir Lena Rós og prísar sig sæla að 
trampólínið stendur í skjólsælum bakgarði.

„Eftir mjög erfiða daga fer ég og hoppa úr mér 
álag dagsins, reyni að herma eftir krökkunum að 
leika sér og geri þá oftast eitthvað misheppnað sem 
uppsker hlátur barna. Það hreinsar hugann.“ 

Lena Rós er sjálfmenntuð á gítar. „Ég er svona 
slarkfær á vinnukonugripunum og nota hann stund-
um í athöfnum og barnastarfi. Gítarinn hljómar 
dásamlega, hefur mikla sál, geymir margar minning-
ar og á honum eru tannaför eftir mig síðan í bernsku 
þegar ég lærði gripin og eitthvað mistókst hjá mér. 
Hann spannar allt litrófið, hefur verið hrókur alls 
fagnaðar í partíum og miðdepill heilagleikans í kirkj-
unni,“ segir Lena Rós sem oftast endar uppi í hjóna-
rúmi með gítarinn og börnin fjögur að loknum vinnu-
degi.

„Þar erum við öll í kraðaki; ég að spila og þau að 
syngja lög, sem er áframhald af því sem ég ólst upp 
við og ég vil viðhalda, því svo dýrmætar og ljúfar 
minningar felast í því að spila og syngja með mömmu 
og pabba.“ thordis@frettabladid.is

Gítar með sál og tannaför

Séra Lena Rós Matthíasdóttir með 
gamla gítar föður síns í fanginu, en 

gítarinn verður oftast fyrir valinu 
þegar kemur að slökun eftir anna-

saman dag í kirkjunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Runnar eru yfirleitt ótrúlega 
fljótir að spretta þegar þeir taka 
við sér á vorin. Þó að júní 
sé rétt að byrja er alveg 
kominn tími á að 
snyrta þá sem 
mest hafa 
vaxið. 

Gluggana er alveg 
tilvalið að þvo að innan sem 

utan á þessum árstíma þegar 
vel hlýtt er orðið í veðri. Síðan er 

bara að njóta þess að horfa út um 
þá tandurhreina.

Merkingar eru 
mikilvægar og nauðsyn-
legt að útidyrahurðir 
og póstlúgur séu 
vel merktar íbúum 
heimilisins. Annars er 
töluverð hætta á að 
pósturinn skili sér ekki 
allur í réttar hendur.

– flott á veröndina

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

– mikið úrval af aukahlutum
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Veri› stælt í sumar
Nú bjó›um vi› sumarkort sem gildir til 1. september
2008 á a›eins kr. 12.900.
Innifalinn er einn tími hjá einkafljálfara sem finnur út
fla› æfingarkerfi sem hentar flér.

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T
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Tréfata og villtur gróður minna svo 
sannarlega á rómantíska sveitasæluna. Í 
Europris má fá viðarfötu á 1.290 krónur og 
silkiblóm sem aldrei deyr á 899 krónur. 

Sveitinni fylgir rómantískur ljómi þar sem fólk sér í hillingum 
fagra og róandi náttúru, suðandi býflugur og syngjandi fugla. 

Í sveitadrauminum er nægur tími, ilmur af gróðri og hunang drýpur af 
hverju strái. Eflaust brosa nú bændur út í annað þegar þeir lesa upp-

hafnar lýsingar á sveitarómantík en það má 
alltaf láta sig dreyma. 

Hægt er að ná fram rómantískri sveita-
stemningu á einfaldan hátt með því að 

skreyta heimilið með fallegum munum. 
Ekki þarf að kosta miklu til og stundum má 
grafa upp skemmtilega gamla hluti í geymsl-
unni eða hjá ættingjum. hrefna@frettabladid.is

Sumarleg sveitarómantík

Í versluninni Nóru í Kópavogi er sveit-
arómantíkin í algleymingi. Þar minnir 
hver einasti hlutur á blóm í haga og 
búsæld í túnum. 

Girnileg mjólkurkanna sem er kjörin undir brodd-
mjólkina eða hunangið. Kannan er hluti af Alpine 

Strawberry-stellinu sem fæst í Þorsteini Bergmann og 
kostar hún 3.420 krónur.

Í Fríðu eru útsaum-
aðar taumunn-

þurrkur á 150 
krónur sem skapa 

rómantíska stemningu 
við matarborðið. 

Bastkörfur undir hvaðeina. Þær 
eru kjörnar í lautarferðina en 
sóma sér einnig vel inni á baði 
með handklæðum. Körfurnar fást 
í Nóru á Dalvegi 16 í Kópavogi.

Þessi blómlega 
Toscana kaffi- 
og tekrús fæst 

í Þorsteini 
Bergmann á 

Skólavörðustíg 
og kostar 880 

krónur.

Ryksugur eru hið mesta þarfaþing og nauðsynlegt er að ryksuga 
reglulega. Gott ráð er að opna glugga vel þegar ryksugað er til að 
hleypa hreinu lofti inn á meðan óhreinindin eru hreinsuð upp.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Auðbrekka 6   •   200 Kópavogur  •  s: 565-8899
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Skrifstofan – Tölvur
Tölvur eru nauðsynleg tæki í 
hverju fyrirtæki og varla fyrir-
finnst tölvulaust heimili á Íslandi 
í dag. Tölvur eru einfaldlega alls 
staðar og gera allt fyrir alla.

Þó að tölvur séu stórkostleg 
tæki að flestra mati hefur tölvu-
framleiðslu geigvænlega nei-
kvæð umhverfisáhrif. Bæði 
vegna þeirra náttúruauðlinda 
sem framleiðsla hráefnis í tölv-
urnar hefur í för með sér, flutn-
ings efnis heimsálfa á milli og 
síðan framleiðsluferlið við gerð 
tölvunnar sjálfrar en hún orsak-
ar aðra röð af neikvæðum 
umhverfisáhrifum.

Sem dæmi má nefna að við 
framleiðslu 32 megabæta tölvu-
kubbs þarf 72 kíló af kemískum 

efnum, 700 grömm af hreinum 
gastegundum, 32 kíló af vatni og 
1,2 kíló af jarðefnaeldsneyti. Eit-
urefni úr tölvum geta síðan eftir 
líftíma þeirra lekið niður í jarð-
veg og grunnvatn, og ef fólk 
kemst í snertingu við þau, valda 
þau skaða á taugakerfi þeirra, 
innkirtlakerfi, líffærum og geta 
haft neikvæð áhrif á þroska 
heilans.

Ef við lítum aðeins á orkunotk-
un í kringum tölvur þegar þær 
eru komnar í hendur neytenda 
lítur dæmið þannig út. Um 9 pró-
sent af orku fyrirtækja fara í að 
halda tölvunum gangandi. Í 
Bandaríkjunum eru um 180 
milljón tölvur í notkun í dag. Ef 
við yfirfærum þær tölur á Ísland 

lætur nærri að tæplega ein 
tölva sé á hvert mannsbarn. 

Hugsanlega er talan þó 
enn hærri hér á landi.

Meira um tölvur á: 
http://www.natturan.

is/husid/1357/

GÓÐ RÁÐ
fyrir þig og umhverfið

Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund

Leiðrétting
NAFN KENNARA FÉLL NIÐUR.

Í grein um handverkssýningu á 
Hallormsstað, sem birtist síðastliðinn 
mánudag, urðu þau mistök að nafn 
handverkskennarans Guðrúnar Sig-
urðardóttur féll niður en Guðrún sér 
um útsaumskennsluna á staðnum. Frá Handavinnusýningu á Hallormsstað.

Þarfaþing í eldhúsið
GÓÐ ÁHÖLD VIÐ ELDAMENNSKUNA 
ERU GULLI BETRI. 

Þegar mikið þarf að flysja af ávöxtum 
og grænmeti þá er flýtir að því að hafa 
sérstakan skrælara við höndina. Hann 
tekur ysta hýðið af á örskotsstundu. 
Á annarri hlið áhaldsins er oddur til 
að skafa út augu kartaflna og með 
haldinu er auðvelt að fjarlægja melónu-
kjarna. Gripurinn er úr stáli og þýskur að uppruna. Hér fæst hann í Duka í 
Kringlunni og kostar 490 krónur. - gun  

Skrælari með merkinu Monopol.

63.316

MeiraprófMeirapróf

Upplýsingar og innritun í síma 567 0300pp ý g g
Næsta námskeið byrjar 5. marsNæsta námskeið byrjar 4. júní

ÞAK-ÞAK-
SPRAUTUNSPRAUTUN

Þarf að vinna í Þarf að vinna í 
þakinu í sumarþakinu í sumar
en hefur ekki en hefur ekki 

tíma ?tíma ?
Því ekki að láta Því ekki að láta 

það í hendur það í hendur 
fagmanns ?fagmanns ?

Sérhæfi  mig í Sérhæfi  mig í 
sprautun á öllusprautun á öllu
bárujárni sem bárujárni sem 
gefur einstaka gefur einstaka 

áferðáferð

Uppl. í síma Uppl. í síma 
89757878975787

Útsölumarkaður
Z-brautir og gluggatjöld 

Höfum opnað okkar vinsæla 
útsölumarkað í Faxafeni 14

Mikið úrval af efnum, 
púðum, handklæðum, 
dúkum og rúmfötum

Opið virka daga frá 12-18

Z-brautir og gluggatjöld
Faxafeni 14 • 108 Reykjavík • Sími 525-8200 



BÍLAR &
FARARTÆKI

Jeep Grand Cherokee Laredo 3.7 
árg 2006 ekinn 18.000.- Fallegt ein-
tak leður, lúga samlitur. og flr 1 árs 
ábyrð Sjá myndir www.bilasalaislands.
is raðnumer 178427 Verð 3.380.000.- 
skoðum skipti

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Til Sölu nýr Suzuki Grand Vitara dies-
el Luxery með öllum búnaði verð kr 
3.590.000. Skoðum skipti á ódýrari. 
Uppl. á Bílasölu Reykjavíkur 587 8888 
& 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

KATO HD 820 árg 2007. 870 vst. Verð 
11.5milljónir + vsk. Bíla-og vélasala 
Borgarnesi 437-1200 www.geisli.com

Bílasalan Geisli ehf
Fitjum 2, Borgarnes

Sími: 437 1200
www.geisli.com

Gerið verðsamanburð!
Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýr-
ingu, eru komnar aftur. Nú á kr. 23.500. 
Íslenskur leiðarvísir fylgir.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Eigum einnig nokkur notuð 

hjól á góðu verði.
www.motorogsport.is

JEEP GRAND CHEROKEE 
LAREDO 2,7 DISEL

2003 árgerð . Ekinn aðeins 89þ.km 
. CRD 2.7L-163 hestöfl . ABS hemlar 
- Aksturstölva - Álfelgur - Fjarstýrðar 
samlæsingar - Geislaspilari - Hraðastillir 
- Höfuðpúðar aftan - Innspýting - 
Kastarar - Litað gler - Líknarbelgir - 
Loftkæling - Rafdrifin sæti - Rafdrifnar 
rúður - Rafdrifnir speglar - Túrbína 
- Útvarp - Veltistýri - Vökvastýri - 
Þakbogar - Þjónustubók - Mercedes 
Benz díesel vélin. Eyðsla 12 L / 100 km. 
Útispeglar aðfellanlegir með rafmagni. 
Verð aðeins 2.190þ.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

HONDA CIVIC VTI V-TEC árg 7/2000, 5 
gíra, 1.6L VTI 160 Hestöfl, Bíllinn er með 
öflugu hljómkerfi, Sjón er sögu ríkari, Til 
sýnis í sal Arnarbíla, Verð 1.200.þ Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 140357 S: 
5672700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Toyota Prius Hybrid nýskr. 6/2004 
ekinn 89 þ. km, sjálfskiptur eyðslu-
grannur bíll. Verð 1.990.000 - Tilboð 
1.690.000 - Uppl. í síma 420 6600 
Toyota Reykjanesbæ.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

 Bílar til sölu

Vantar allar gerðir bif-
reiða á skrá, Mikil sala

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. 
Föst þóknun upp að tveimur milljón-
um aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki. 
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu 
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is, 
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mán-
aðargreiðslur) í rekstrarleigu á 
Audi Q7 árg.’07 með 3L diesel vél. 
Rekstrarleigutímabil er til 05.06.10. 
Upplýsingar veittar í síma 893 4295. 
Tilboð skulu send í afgreiðslu frétta-
blaðsins merkt „box 7070“.

Tilboð í rekstrarleigu
Óskað er eftir tilboði með vsk (mánað-
argreiðslur) í rekstrarleigu á Volkswagen 
Touareg árg.’05. með disel vél. 
Rekstrarleigutímabilið er til 05.01.09 
Upplýsingar verða veittar í síma 893 
4295. Tilboð skulu send í afgreiðslu 
fréttablaðsins merkt „box 7070“.

Toyota Corolla 1600 árg. 2006 sjálfsk. 
ek. 46þ. aksturstölva, loftkæling, allt 
rafdrifið, aukadekk á felgum og fl. ásett 
verð 2,200 þús. S. 664 8363

Peugeot 306, árg. ‘98, ek. 135 þús. 
Nýsk. V. 150 þús. Uppl. í s. 894 3998.

Óska eftir að kaupa export outiclinal 
traktor, trukk, asfalt tank og bensíntank 
árg. ‘88. Má þarfnast viðgerðar. S. 823 
5971.

 0-250 þús.

Óska eftir bíl fyrir staðgreiðslu allt að 
150 þúsund Þarf að vera í góðu standi, 
skoðaður og sparneytinn Gæti bætt 
við 150 þús í VN fyrir mjög góðan bíl 
it@fjar.net

 500-999 þús.

VW Passat ‘00, sk. ‘09, ek.118 þús, álf-
elgur, geislasp, ný tímareim, lítur vel út. 
V. 590þús. Uppl. í s.6959369/johah@
hi.is.

 Fornbílar

Buick ‘55 Special. Þarf að dúlla aðeins 
í en í þokkalegu lagi. Verð 990 þ. Uppl. 
í s. 844 5222.

 Pallbílar

Rumbel Bee 4X4 árg. ‘04, 3700 eintök 
framl. og þessi no. 1667 uppl. í 892-
1524

 Vörubílar

Til sölu M. Benz 814 ‘93 m/palli og 
sturtu. M. Benz 850 ‘99 m/palli og 
sturtu. Einnig Iveco vörubíll árg. ‘96 
m/krana og sturtum. Getum einnig 
útvegað gámabíla og vinnuvélar frá 
Þýskalandi. S. 866 6684.

 Húsbílar

Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

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

 Mótorhjól

Harley Davidson Sportster 1200 
Roadster, árg 05, e: 5 þús km, tilboð 
1.290 þús. uppl. 821 3400

Á í húsi þessi hól til
Suzuki KingQuad 750: 979.000 Suzuki 
kingQuad 450: 849.000 Suzuki Eiger 
400: 619.000 Suzuki QuadSport: 
799.000 Suzuki RM-Z250: 709.000 
Suzuki RM-Z450 götuskr. 790.000.- Öll 
hjól eru ný uppl. motorval.is/motorval@
motorval.is / 699 2929 / 822 0797

 Fjórhjól

Til sölu Ducati skipti möguleg á fjórhjóli 
og yfirtaka láns uppl. í 892-1524

 Vélsleðar

Höfum góða geymslu fyrir vélsleða 
o.þh. á höfuðborgarsvæðinu til loka 
Oktober. Uppl. 661 3131.

 Hjólhýsi

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

Notað „gamalt“ hjólhýsi óskast keypt! 
Vil kaupa af þér notað „gamalt“ hjólhýsi. 
Verður að vera snyrtilegt að innan og í 
nothæfu-ástandi. Nánari upplýsingar, 
Kata síma 7701075

 Vinnuvélar

Til Sölu
Komatsu PW200. 20 tonna hjólagrafa. 
Tvískipt bóma. Sléttar og tenntar skóflur 
og hraðtengi. Ekin 500 tíma. árgerð 
2007. Upplýsingar í síma 660 8500.

Til Sölu Komatsu PW200
20 tonna hjólagrafa. Tvískipt bóma. 
Sléttar og tenntar skóflur og hraðtengi. 
Ekin 500 tíma. árgerð 2007. Upplýsingar 
í síma 660 8500.

 Lyftarar

 Bátar

Tilboð óskast
Gerðu góð kaup núna á skemmtibát 
fyrir næsta sumar. Marex 330 árg. ‘01 
2x260 Volvo Penta, fullbúinn bátur með 
öllu sem þarf, vel búinn tækjum. Góðir 
lánamöguleikar í boði. S. 892 6113

 Bílaþjónusta

Kringlu-bón
Ekið inn stóri/litli-turn. Öll bílaþrif. 
Opið 09-18 mán-fös. Lau 10-18. S. 
534 2455.

 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 

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í 
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 587 
2084 & 690 2084.

 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.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

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

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

Auglýsingasími

– Mest lesið



fasteignir 
2. JÚNÍ 2008

Fasteignasalan Ás hefur til sölu  tæplega tvö 
hundruð fermetra einbýlishús á einni hæð. 
Fullbúinn bílskúr fylgir eigninni. Eignarlóðin 
er 1.100 fermetrar og á henni er stór og mikill 
garður með pöllum, heitum potti, gosbrunni og 
fjölbreyttum gróðri.

F orstofan er flísalögð með skápum. Gestabað-
herbergið er nýuppgert, flísalagt í hólf og gólf 
og með nýjum blöndunartækjum. Gluggi er á 

baðherberginu. Forstofuherbergi er með plastpark-
eti. Þvottahús er flísalagt, með innréttingu og útgengi 
út á verönd.

Holið er flísalagt. Stofan, borðstofan og holið eru 
samliggjandi. Flísar eru á gólfi og á milli skápa í eld-

húsi. Borðkrókur er í eldhúsi og innréttingin hvít. 
Barnaherbergið er rúmgott og flísalagt, var áður tvö 
herbergi. Hjónaherbergið er einnig flísalagt. Inn af 
því er fataherbergi með innréttingu og glugga.

Baðherbergið er nýuppgert, flísalagt í hólf og gólf 
með gólfhita, nuddbaðkari og sturtu. Gluggi er á bað-
herberginu.

Sólstofan er nýleg með flísum og gólfhita. Út af 
henni er gengið í gegnum tvöfalda hurð út á stóran 
pall með heitum potti. Umhverfis húsið eru pallar í 
garðinum, ásamt verönd með stórum rennifleka sem 
opnar veröndina út í garðinn. 

Húsið hefur fengið gott viðhald og mikla endur-
nýjun. Þak, hitalangir og gler hefur verið endurnýj-
að. Sólstofa og baðherbergi hafa verið tekin í gegn. 
Innfelld lýsing er í þakkanti.

Pottur og gosbrunnur
Norðurtún 5 er einbýlishús á einni hæð.

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

Fr
um

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:



Fr
um

Sigurberg Guðjónsson hdl. 
lögg.fasteignasali
Þóroddstaðir, 
Skógarhlíð 22, 
105 Reykjavík. 

Sími: 534 2000

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali
GSM 821 4400

Tvö svefnherb. og tvær góðar stofur. Lítið
vinnuherb. Baðherb. m/ sturtuklefa og inn-
réttingu. Eldhús m/snyrtilegri  innréttingu og
borðkrók. Sér geymsla í kjallara. Bílskúr
m/grifju. Sér bílastæði á baklóð. 
VERÐ 38,9 MILLJ. ÁHV. GOTT LÍFEYRISSJ.LÁN 

EGILSGATA, 101 RVK. 
FALLEG OG VEL SKIPULÖGÐ 100 FM ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ (EFSTU),

AUK 28,4 FM BÍLSKÚRS Á BAKLÓÐ

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

Fr
u

m

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

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 11. júní

Fr
um

Garðhús 6 Íbúð: 102
112 Reykjavík

3 herb. 92 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 2.823.079 kr
Lágmarksverð: 2.547.634 kr
Búsetugjald: 59.624 kr

Kristnibraut 65 Íbúð: 202
113 Reykjavík

3 herb. 83,9 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 2.312.096 kr
Lágmarksverð: 1.708.472 kr
Búsetugjald: 93.771 kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta. 
Lán með tekjumarki veita rétt til

húsaleigubóta.
Til að geta sótt um íbúð með

tekjumarksláni verður viðkomandi að
vera undir eigna- og tekjumörkum. 
Eignamörk: 3.069.000.- Tekjumörk

einstaklinga: 2.843.000.- Tekjumörk
hjóna/sambúðarfólks: 3.980.000.-

Vegna barns: 476.000.- 

umsóknarfrestur er 
til og með 10. júní

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.
Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

3 svefnherbergi
2 baðherbergi
Stór sam. sundlaug
Öll húsgögn fylgja

Verð: 159,000 evrur

Einbýlishús í Torrevieja
á frábæru verði á stórri 
lóð , stórt sólterras.

“ Mikið fyrir peninginn ”

Nánari upplýsingar: Bjarni +34 663326472 / bjarni@costablanca.is • Ívar +34 606743181 / breytling@gmail.com

Verð: 169,000 evrur

Stendur í suður
200 m2 lóð

Einbýlishús nálægt CAMPOAMOR
2 stór svefnherbergi
2 baðherbergi
Stór stofa
Stór sólverönd
Húsgögn fylgja

EINBÝLISHÚS Á MJÖG HÆGSTÆÐUM KJÖRUM
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Einbýli

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

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-62,9millj.
(5248)

Hæðir

Silfurteigur. Hæð og ris með
sérinngangi. Eignin er skráð
sem 2 eignir. Hæðin er rúmgóð 4ra her-
bergja með suðursvölum og risíbúðin er 3ja her-
bergja. Góð geymsla í kj. Sam.þv.hús. Möguleiki
á að sameina í eina íbúð eða leigja út aðra. Búið
er að skipta um járn á þaki. Óskað er eftir tilboði
í eignina. (5253)

5 herb.

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)

4ra til 7 herb.

Engjasel, Seljahverfi. 105,6fm
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-25,9millj. (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- 22,9millj. (5224)

Eskihlíð. 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-16,9millj.(5238)

Hraunbær. Mjög falleg 96,3fm
4ra herb. íbúð á 1 hæð í góðu
fjölbýli. Eignin skiptist í: forstofu með skáp,
Endurnýjað eldhús, borðstofu, rúmgóða stofu,
baðherbergi með kari m/sturtuaðstöðu, 3 góð
herbergi, fataherbergi innaf hjónaherbergi. Í
kjallara er sérgeymsla og sam. þv.hús.og þurrk-
herb. EIGNIN ER MJÖG VEL SKIPULÖGÐ. V-
23,9millj. (5197) 

3ja herb.

Asparár Garðabær. Mjög falleg
115,9fm 3 herbergja íbúð á
annarri hæð í góðu húsi á vin-
sælum stað. Eignin skiptist í: forstofu,
sjónvarpshol, tvö herbergi, stofu, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Parket og flísar á gólfi.
Stórar suður svalir. V-34,9 millj.(5236)

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

Melalind, Kópavogi. Gullfalleg
101,0 fm 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)

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

Öldugata. Stórglæsileg 91fm
íbúð á efstu hæð á þessum
vinsæla stað. Tvennar svalir.
Einstakt útsýni til allra átta. Eign-
in skiptist í: Gang, eldhús, stofu, borstofu/her-
bergi, hjónaherbergi, baðherbergi. Stór sér-
geymsla. Hús og íbúð til fyrirmyndar. Svona
eign kemur ekki oft í sölu. V-33,8 millj.(5215)

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.- 23,7millj. (5211)

Laugarnesvegur 3 herb. enda-
íbúð í litlu fjölbýli. Eignin skiptist í for-
stofu, 2 herb., eldhús, bað og stofu. Nýl. endur-
nýjað eldhús og baðherb. Hús og íbúð til fyrir-
myndar. Endahús í botnlanga. Einstaklega vel
skiplögð íbúð. Sérbílastæði. V-20,9 m. (5198)

2ja herb.

Hverfisgata. 48,6fm 2ja herb. lít-
ið niðurgrafin kj.íbúð í bakhúsi í
miðbænum. Eignin skiptist í: Hol með
skáp, gott eldhús, bjarta stofu, rúmgott herbergi
og baðherbergi með sturtu. Sérgeymsla og
sam.þv.hús á hæðinni. V-15,8millj. (5256)

Hörðaland, Fossvogur. Vel
skipulögð 52,3 fm 2 herb. 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) 

Fiskakvísl. Mjög falleg og rúmgóð 63,5 fm
íbúð á 1. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Eignin skiptist í:
forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, herb. og bað-
h. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóð geymsla í
kj. Sam.þv.hús og þurrkh., í kj. Sérbílast. Stórar
flísal. v.svalir. Gott Útsýni. V-18,9 millj. (5233)

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)

Kleppsvegur V/Brekkulæk. Mjög
falleg 60,6fm 2 herb. endaíbúð á 2 hæð í góðu
fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í: forstofu, gang,
eldhús, baðherbergi, herbergi, stofu og bor-
stofu. Góðar vestur svalir. Sérgeymsla í kj. Búið
er að klæða húsið að utan. V-16,9 millj. (5231)

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 afh. strax. V-17,9 millj. (5204)

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

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

Atvinnuhúsnæði

Nethylur. Um er að ræða mjög
gott 68,4fm skrifstofuhúsnæði
á 2 hæð í góðu húsi. Eignin skiptist í:
Stóran sal með eldhúsaðstöðu, parket á gólfi.
Gott baðherbergi með möguleika á sturtu, flísar
á gólfi og veggjum að hluta. Flísalögð geymsla
með hillum, yfir geymslu er ágætis geymsluloft.
Mjög snyrtileg sameign. Gott útsýni er til aust-
urs og norðurs. Húsnæðið er laust til afhend-
ingar strax. V-20 millj. (5180)

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)

Lækjarmelur. Afar glæsilegt 223,2fm at-
vinnuhúsnæði, tilbúið til afhendingar strax. Á
neðri hæðinni er salerni og í salnum er innrétting
með vaski. Lofthæðin er milli 6 og 7 mtr og eru
innkeyrsludyrnar 4,5 mtr háar og 3,6mtr breiðar.
Innkeyrsla að húsinu er norðan megin við húsið.
Malbikuð lóð er í kring um húsið. (5169)

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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Hringbraut. Mjög mikið endurnýjað
250,1fm einbýlishús með aukaíbúð í kj. 

Mjög glæsilegt hús með falleg-
um garði og bílskúr. Sjö svefn-
herbergi, þrjár stofur. Suður-
svalir. Útgangur út á verönd frá
borðstofu.
V-69 millj. (5254)

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)

Suðurbraut, Bláskógarbyggð. 
Á frábærum útsýnisstað yfir
Þingvallavatn vorum við að fá í
sölu gullfallegan 38,7fm suma-
bústað ásamt óskráðri ca:9 fm
geymsluskúr á glæsilegri
4000fm eignarlóð sem er gróðri
vaxtin. ca:40 mín frá Reykjavík.

Stutt er í vinsæla golfvellina að Kiðjabergi og Ljósafossi. V-16,9 millj.
(5230)
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Fróðengi - 3ja herb.
114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, 2
svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bíl-
skúr 21.4 fm fylgir. Sér geymsla og hjóla-
geymsla á jarðhæð. 
Verð 28.9 millj.

Engihjalli - LÆKKAÐ VERÐ
84 fm þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæð-
inu.Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eld-
hús og bað. Sérgeymsla á jarðhæð.
Þvottah. Á hæðinni. 
Verð 19,9 millj.

Framnesvegur - Gullfallegt einbýli
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, sjón-
varpshol.
Verð 57 millj.

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán
Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús.
Búið er að klæða húsið að utan, setja
vegjgagrindur, rafmagnstöflu og vatns-
lagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj 

Tjarnarmýri - 2ja herb með bílskýli
Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm
tveggja herb. íbúð á 2 hæð fjölbýli á Sel-
tjarnarnesi. Stæði í lokuðu bílskýli fylgir.
Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnh
og bað. 

Hjarðarhagi - 3ja herb - Nýl. uppgerð
Falleg 109 fm íbúð á 1. hæð með bílskúr.
Baðherbergið flísalagt og er með t.f.þ.
Svartur náttúrusteinn. Baðkar með sturtu
og með mósaík flísum. Eldhúsið með
hvítri innréttingu Svefnherbergi, gangur
og stofa eru með Kährs eikarparketi með
30 ára ábyrgð. Verð 30.9 millj.

Unnarbraut -Setjarnarnesi - parhús -
TIL SÖLU EÐA LEILGU
212.7 fm parhús. Efri hæð: Forstofa, 2
baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjón-
varpshol. Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
AF KJALLARAÍBÚÐ. Verð 63 millj.

Þorfinnsgata - 4ra herb - + leiguh. í kj.
4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk
14.09 fm herbergis í kjallara með sameig-
inlegu salerni tilvalið til útleigu 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

Nýbýlavegur - 2ja herb. með 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.

Baugakór - Laus 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. Fullbúin fallegum innréttingum. 
Verð 25.9 millj.

Sörlaskjól - sérhæð með bílskúr
Nánast algjörlega endurnýjuð 109,2 fm
sérhæð ásamt 25,1 fm bílskúr á þessum
góða stað í vesturbæ Reykjavíkur. Mikið
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
vesturs. Útgengt á suð-vestur svalir úr
stofu.

Laufengi - 4ra herb. 106.4 fm fjögurra
herbergja íbúð sem skiptist í stofu með
S.A. svölum, eldhús, 3 svefnh., miðjuhol,
forstofu og bað með baðkeri, sturtu og
þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur
verið tekinn niður veggur og opið er inn í
gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun
bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

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

Suðurhlíð - 3ja herb á rólegum stað
Um er að ræða heldrimanna íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Sérlega falleg.
Gegnheilt eikarparket. Innrétt. úr eik.
Granít á borðum. Tæki frá Miele. Ísskáp-
ur, uppþv.vél og örbylgjuofn. Arinn. Ljós
og gluggatjöld fylgja. Gott útsýni út á sjó-
inn. Sér bílastæði. Verð 39.6 millj.

Stararimi - einbýlishús með útsýni
Fallegt 165 einbýlishús á einni hæð með
32.3 bílskúr. Eignin skiptist í 3 svefnh.,
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Verð 55 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb. LÆKKAÐ 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 19,5 millj.

Reynimelur - 2ja herb - 1 hæð Ný
uppgerð íbúð á 1. hæð. Nýjar hvítlakkað-
ar innréttingar í elsdhúsi með nýjum stál-
tækjum. Perket út hlyn. Ný útihurð. Bað-
herb flísalagt með upphengdu salerni, ný
tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir fataskáp-
ar. Verð 19 millj

Stigahlíð - 3ja herb 84 fm íbúð mið-
svæðis í Reykjavík. Stutt frá H.R. og
Kringlunni. Íbúðin öll endurnýjuð, ný gólf-
efni, nýtt rafmagn, eldhúsinnr lökkuð og
uppfærð, nýjar flísar, tæki og blöndunar-
tæki á baði. Sem sagt; íbúð í topp standi.
Verð 25,9 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. Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa, matur
o.fl. í húsinu. 
Verð 29.5 millj.

Grundarstígur 101 - 4 herb.- útsýni
143 fm fjögurra herb. vel útbúin íbúð á 3
hæð. Mikið útsýni er yfir alla borgina. Inn-
réttingar og gólfefni er allt fyrsta flokks.
Þvottaaðstaða í íbúð. Einkastæði fylgir.

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 25.6 fm  með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

Seltjarnarnes - Bollagarðar - Útsýni
200 fm tvílyft einbýlis að meðtöldum bílskúr á þessum góða stað á Seltjarnar-
nesi. Eignin skiptist í andyri, hol, eldhús, 4 herb., 2 baðh., þvottah. og geymslu.
Hellulögð suðurverönd með timbur skjólveggjum. Frábært útsýni til norðurs.

Leitum fyrir viðskiptavin að stórri sérhæð, par- eða raðhúsi á svæði 107 og 170. Verð allt að 60 millj.



Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Fr
um

Vesturvör 30c - til sölu 
1.768 fm sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Húsið er stálgrindarhús með 
u.þ.b. 6  m lofthæð. Milliloft er í hluta hússins. Húsið er byggt árið 2001  með malbikuðum bílastæðum 
allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni. Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7 - 590-7600

Langholtsvegur - 
Til Sölu eða Leigu
Gott lager og skrifstofuhúsnæði 
á góðum stað, bjart og gott 
húsnæði þar sem búið er að 
taka allt í gegn að innan.  Gott 
húsnæði fyrir lítil fyrirtæki. 
Nánari upplýsingar fást á 
skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7 - 590-7600

Hjallahraun - miðsvæðis - mikið auglýsingagildi.
299.4 fm húsnæði ásamt byggingarétti á 225.6 fm stækkun sem búið er að samþykkja teikningar af og 
búið að borga gatnagerðagjöldin. Glæsilegar teikningar. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Tindasel 3 - 399 fm Atvinnuhúsnæði
Verslunar / iðnaðarhúsnæði að Tindaseli 3. Mikið er af bílastæðum við húsið. Eignin skiptist í tvo 
eignarhluita, 108 fm húsnæði með góðum innkeyrsludyrum og 391.5 fm verslunarrými þar af er 63 
fm í kjallara. Hægt er að skipta eigninni í  allt að bil með innkeyrsludyrum. Nánari upplýsingar fást á 
skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Atvinnuhúsnæði
og 3 nýjar íbúðir 
við Laugaveg.
Fjárfestingakostur sem býður 
upp á mikla möguleika, litla 
útborgun og ýmiss skipti koma 
til greina. Nánari upplýsingar á 
skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 
7 - 590-7600

Holtasmári  - 2 
eignarhlutar
Annarsvegar er um að ræða, 
glæsilalega 456 fm hæð á efstu 
hæðinni ( 8.hæð ) en þar var 
mötuneyti og veislusalur áður til 
húsa, miklir möguleikar eru fyrir 
hendi með skipulag hæðarinnar. 
Húsnæðið er laust nú þegar. 
Hins vegar er um að ræða gott 
verslunar og skrifstofupláss á 
jarðhæð um 316,1 fm . Miklir 
möguleikar eru fyrir hendi með 
skipulag. Húsnæðið er laust 
nú þegar. Nánari upplýsingar 
fást á skrifstofu Stóreignar, 
Lágmúla 7 - 590-7600

Óskum eftir 4 - 5.000 fm 
lagerhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir traustan leigutaka. 

Nánari upplýsingar fást á 
skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7 

í síma 590 7600
Hjallabrekka - GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR
864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í Kópavogi.  Hæðinni er auðveldlega hægt að skipta upp í tvö rými, 
en er nýtt sem eitt rými í dag.  Hæðin skiptist upp í bjartar og rúmgóðar skrifstofur, opin skrifstofurými, 
kennslustofur og aðgerðastofur.  Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Ögurhvarf 6 Kópavogi 2.696 fm jarðhæð.
Verslunar og þjónustuhúsnæði  á einni hæð og er tilbúið til innréttinga en er fullbúið að utan. Möguleiki að kaupa allt húsið.  
Lóð fullfrágengin með malbikuðum bílastæðum. Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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Fallegt baðherbergi og vel skipulagt 
veitir heimilisfólki mikil þægindi. 
Guðrún Davíðsdóttir ákvað því að gera 
upp gamalt baðherbergi frá grunni.

Flesta dreymir um að eiga notalegt bað-
herbergi þar sem hægt er að láta líða 
úr sér í sturtunni eða baðinu og þar sem 
góð aðstaða er fyrir alla umhirðu líkam-
ans. Þegar Guðrún og fjölskylda keyptu 
sér íbúð var ákveðið að ráðast í stórfram-
kvæmdir á baðherberginu sem hafði mátt 
muna sinn fífil fegri.

„Baðið var upprunalegt frá því húsið 
var byggt árið 1958 og það var pínulítið en 
forstofan við hlið baðherbergisins fremur 
stór. Við ákváðum því að minnka forstof-
una sem nemur sturtuklefanum,“ útskýr-
ir Guðrún. Uppröðun var ekki breytt fyrir 
utan sturtuna. „Við færðum bara pípurn-
ar fyrir vatnið og það var ekkert mál. Þá 
leigir maður einfaldlega tæki í Byko sem 
herðir saman pípurnar,“ segir Guðrún og 
bætir við: „Það var þó aðeins meira mál 
með niðurfallið því það þarf að vera halli 
en við vorum svo heppin að upprunalega 
niðurfallið var þar sem sturtan er núna, við 

náðum því að bora okkur inn í það.“ Bræð-
ur Guðrúnar aðstoðuðu hana dyggilega við 
breytingarnar og kom sér einstaklega vel 
að einn þeirra er smiður. „Jens bróðir minn 
á nú heiðurinn af þessu öllu,“ segir Guðrún 
kímin.

Breytingar af þessu tagi kosta alltaf sitt 
og þrátt fyrir að Guðrún hafi gerst hagsýn 
húsmóðir og þrætt allar útsölur bæjarins 
var kostnaðurinn þegar upp er staðið tölu-
verður. „Þetta safnast saman en þegar öllu 
er á botninn hvolft var þetta líklega um 
helmingi ódýrara en ef við hefðum keypt 
allt fullu verði og fengið alla þjónustu. 
Við gættum þess að fá vanan pípulagn-
ingamann til að sýna okkur hvað þyrfti að 
gera og svo kom hann í lokin og tengdi allt 
saman. Einnig hjálpaði vanur maður okkur 
að flísaleggja,“ segir Guðrún og leggur 
áherslu á að mikilvægt sé að hafa grund-
vallaratriði eins og pípulagnir í lagi. 

Eins og sjá má heppnaðist baðherbergið 
prýðilega og er Guðrún hæstánægð. „Mig 
langaði að hughrifin minntu á grænt te, 
bambus og Balí og valdi til dæmis flísarn-
ar með það í huga. Þetta er því mjög huggu-
legt svona þar til allt fyllist af óhreinum 
handklæðum,“ segir Guðrún glettin. - hs

Nærandi fyrir líkama og sál

Guðrúnu er margt til lista lagt og vílaði ekki fyrir 
sér að endurgera baðherbergi frá grunni. Hún naut 
þó dyggrar aðstoðar fjölskyldu og fagmanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Guðrún gætti þess að útbúa innskot fyrir hillur 
í sturtuna svo að nóg pláss væri fyrir brúsa með 
hársápu og öðru. Þetta er góð leið til að útbúa 
smekklega hirslu sem lítið fer fyrir. 

Gott pláss er í skúffunum undir vaskinum en síðan er á dagskránni að bæta inn skápum.

Smáatriðin skipta líka máli og hér gefur að líta afar 
smekkleg tannburstaglös sem auðvelt er að þrífa 
undan þar sem þau eru föst við vegginn.

Hver hlutur er valinn með ákveðna tilfinningu í 
huga. Sápupumpan og -diskurinn minna á hafið 
bláa hafið sem hæfir vel upplifun af ströndinni.

Gamla baðkarið var múrað inn í húsið áður en 
veggirnir voru reistir í kring. Bora þurfti inn í 
vegginn til að losa baðkarið og það var ekki plata 
undir því heldur bara hrá steypan. Einnig hefði 
verið ómögulegt að koma baðinu út um dyrnar en 
þar sem veggurinn var brotinn niður fyrir sturtuna 
hafðist það þannig. MYND/GUÐRÚN DAVÍÐSDÓTTIR

Baðherbergi á daginn, súlustaður á kvöldin? Þegar 
veggurinn var brotinn kom í ljós pípa í miðjum 
veggnum. Þá fór hugmynd Guðrúnar um sturtu-
klefa fyrir lítið. Jens bróðir hennar stakk þá upp á 
að gera sturtu sem gengið væri inn í og setja vegg 
fyrir. MYND/NJÖRÐUR

FYRIR

Markmiðið var að 
ná fram einhvers 

konar róandi 
spa-stemn-

ingu. Það tókst 
prýðilega en 

flísarnar minna á 
dúnmjúkar, ljósar 

strendur og eru 
fylgihlutir og 

skraut í takt við 
þemað.



6 mánaða
vaxtalausir

raðgreiðslusamningar
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Eru ekki allir komnir með leið á 
þessum ljósa og mínimalíska stíl 
sem verið hefur allsráðandi á 
baðherbergjum undanfarið? Nú 
er kominn tími til að draga fram 
litapallettuna og vera óhrædd við 
að lífga upp á baðherbergið. 

Litagleðin allsráðandi

Appelsínugult og blátt er fjörleg 
blanda. Flippaðra verður baðher-
bergið varla.  NORDICPHOTOS/GETTY

Handklæði og aðrir smáhlutir í ýmsum 
litum lífga upp á baðher-

bergið.

Litríkar 
sápur setja 
punktinn 
yfir i-ið.

Baðherbergið er griðastaður. Herbergi vellíðunar, dekurs og 
notalegra stunda. Fyrir börnin á heimilinu fæst undurmargt sem 
gerir allar bað- og klósettferðir að ævintýri.

Verðlaunapiss og 
baðhringekjur

Börn þarf stundum að verðlauna fyrir að fara af bleiu á 
kopp. Þessi litríki og spennandi klósettkoppur frá Fisher 

Price er hreinasta skemmtun fyrir barnið. Brosandi klós-
ettrúlla gefur frá sér hljóð og hægt er að sturta niður með 

látum. Þá verðlaunar koppurinn bæði piss og kúk sem lendir á 
botni hans og gefur frá sér vinningshljóð sem hvetur barnið til dáða. Undir-

lag koppsins má einnig nota sem stand. Kostar 7.290 í BabySam.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Baðferðir barna eru kósítími, 
með mjúkum svömpum, 
ilmandi barnasápum og olíum. 
Þessi notalegi bali frá Baby 
Dan fæst í stelpu- og strákalit í 
BabySam og kostar 1.190 kr.

Eftir slakandi, heitt 
bað er dásamlegt 
að skottast um á 
mjúkum baðslopp 
frá Lazarits. Fæst í 
BabySam og kostar 
2.990 krónur.

Viðkvæm barnshúð krefst 
gætilegrar meðferðar og best að 

nota náttúrusvampa til baðsins. 
Þessi kemur úr Miðjarðarhafinu undir 

ítalska merkinu Alexandra. Fæst í Ólivíu 
og Oliver og kostar 1.190 til 1.490 eftir stærðum.

Kærkominn 
björgunarhring-

ur allra barna 
þegar kemur að 

hárþvotti og sápu í 
augun. Þvottahringur sem 
notast eins og derhúfa, frá 
Clippafafe. Fæst í Ólivía og 

Oliver og kostar 590 krónur.

Gúmmíönd er ómiss-
andi baðfélagi ungra 
barna. Þessi geymir í 
sér hitamæli og klukku. 
Fæst í Ólivíu og Oliver og 
kostar 1.490 krónur.

Fjörlegur kanínukoppur frá Basson 
Baby gerir allar klósettferðir skemmti-
legri. Hægt er að taka fígúruna af. Fæst í 
rauðu, gulu og bláu í Ólivía og Oliver og 
kostar 2.600 krónur.

Dýrin kúka frá Fjölva er nýjasta bók-

menntaverkið í klósettbókaskápinn og 

hrein skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 

Bók sem sturtar niður. Aftur og aftur.

Græni liturinn 
minnir á bað-
herbergið hjá 
ömmu og afa. 
Það er viturlegt 
að mála baðher-
bergið grænt 
enda græni 
liturinn róandi. 

GREEN PEEL, peeling-jurtameðferðin hefur hlotið viðurkenningu lækna og 
snyrtifræðinga um allan heim, en hún var þróuð af Dr. Christine Schrammek.

Þessi meðferð örvar endurnýjun húðarinnar og á aðeins 5 dögum sést ótrúlegur 
árangur. Húðin verður unglegri og sléttari, svitaholur minnka og ör sjást minna en 
áður, bólur og dökkir blettir hverfa. Meðferðina má einnig nota annars staðar en á 
andlit, t.d. til að vinna á appelsínuhúð, húðsliti og örum. Árangurinn er ótrúlegur.

Umboðsaðili fyrir Green Peel er Hafrún María Zsoldos.

Nánari upplýsingar um Green Peel-meðferðina er hægt að nálgast á 
www.greenpeel.com. 
Fyrirspurnum er svarað í síma: 577 7007.

ÞÚ GETUR ENDURNÝJAÐ 
HÚÐINA Á AÐEINS 
FIMM DÖGUM!

Stórhöfða 17 · Sími: 577 7007

Fyrir

Eftir

Fyrir

Eftir

Baðferðir þurfa að vera 
öruggar börnum. Þetta 
frábæra snúnings-
baðsæti frá Basson 
heitir Flipper og er með 
stamri gúmmímottu í 
sætinu, ásamt því að 
mæla hitastigið sem 
hentugast. Fæst í Ólivíu 
og Oliver og kostar 
5.250 krónur.



Danskir Fataskápar

Smiðsbúð 6  210 Garðabæ  Sími 564 5040

www.hirz lan. is

 59.100

á miklu betra verði!

85.600

 97.600

47.300

Hornskápur

Rennihurðir

82.300

Flex eru vandaðir fataskápar framleiddir í 
Danmörku.  Þeir eru fáanlegir í hvítu, eik, 
kirsuber, hlyn og svarbrúnu (coffee).

Flex byggist á raðkerfi, 50 cm og 100 cm 
einingum sem hægt er að raða saman að 
vild.
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Fólk eyðir miklum tíma inni 
á baðherbergjum og fæst 
þar við ýmislegt. Andrés Þór 
Björnsson innanhússarkitekt 
gaf Fréttablaðinu ráðleggingar 
um lýsingu.

„Baðherbergislýsing er mjög 
mikilvæg þar sem þetta er staður-
inn þar sem þú byrjar daginn og 
endar,“ segir Andrés Þór. Hann 
segir að gera þurfi ráð fyrir mis-
munandi lýsingu fyrir mismun-
andi athafnir inni á baðherberginu 
og staðsetja ljósin rétt. Til dæmis 
sé ekki gott að staðsetja ljós yfir 
spegli sem vísar niður. 

„það framkallar leiðinlega 
skugga á andlitið og erfiðara verð-
ur að athafna sig. Best er að nota 
ljós sem samsett er úr mörgum 
perum og staðsetja þau beggja 
megin við spegilinn eða í augn-
hæð. Til dæmis eins og ljós sem 
notuð eru í búningsherbergjum 
leikara,“ segir Andrés.

Í loftið er best að velja ljós sem 
skapi óbeina lýsingu sem dreif-
ist vel um herbergið og gott sé 
að setja dimmer á loftljósið til að 
eiga möguleika á notalegri birtu. 
Andrés mælir einnig með möttum 
perum frekar en glærum því þær 
geti skapað óþægilegan glampa. 

 „Gott er að hafa til dæmis 
60 watta glóperur eða 50 watta  
halógenperur í loftljósum, inn-

felldir kastarar geta svo verið með 
20 watta halógenperum. Lamp-
ar beggja vegna spegilsins með 
50 watta halógenperum gefa mjög 
góða spegillýsingu. Svo þurfa öll 
ljós sem notuð eru að vera vottuð 
til notkunar í baðherbergjum.“

Andrés segir sniðugt að gera 
einnig ráð fyrir næturlýsingu sem 
væri þá staðsett niðri við gólf og 
jafnvel innfelld í veggi svo að rat-
fært sé um baðherbergið á nótt-
unni.

Í eldri húsum er sjaldan gert ráð 
fyrir fleirum en einum rofa svo ef 
gera á upp baðherbergið er ráð að 
fá rafvirkja til að bæta rafmagnið. 

Í nýbyggingum eru innanhússarki-
tektar oftar en ekki fengnir til að 
hanna lýsinguna frá A til Ö.

Það er alltaf að færast í aukana 
að fólk leiti sér aðstoðar hjá sér-
fræðingum,“ segir Andrés. „Síð-
ustu ár hefur tíðin verið mjög góð 
og mikið byggt af nýbyggingum 
og einbýlishúsum. Ég rek mína 
eigin stofu, AE design, en starfa 
einnig með THG arkitektum og  
fæst við ýmis verkefni. Það sem 
ég er stoltastur af er veitingastað-
urinn Silfur á Borginni en eins eru 
gömlu húsin sem fólk er að rífa og 
endurgera líka spennandi verk-
efni.“ - rat

Lýsing á baðherberginu

Andrés Þór Björnsson innanhússarkitekt segir mikilvægt að gera ráð fyrir  mismun-
andi lýsingu fyrir mismunandi athafnir í baðherberginu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gaman er að hafa möguleika á mismunandi lýsingu eftir þeirri stemmingu sem sóst 
er eftir.  MYND/GETTY IMAGES
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Á baðherberginu má finna ýmsar nauðsynjavörur er lúta að umhirðu líkamans. Sumum þykir 
baðvog nauðsyn á meðan aðrir forðast hana eins og heitan eldinn. Hins vegar er skynsamlegt 
að eiga eina slíka til taks þegar á reynir. Hægt er að fá allt frá gömlu góðu skífuvogunum yfir í 
tölvuvæddar og straumlínulagaðar baðvogir sem mæla fituprósentu og líkamsvökva.

Veigamiklar baðvogir

Silfurlit Bosch-
baðvog úr gleri. Vogin 
er með nákvæmni upp á 

100 grömm og reiknar út prósentumagn 
fitu og líkamsvökva. Hægt er að sjá 

niðurstöður á skýringarmynd á skjá. 
Vigtin slekkur sjálfkrafa á sér eftir 
notkun og kostar 12.800 krónur. 

Fæst í Smith og Norland.

Gamaldags skífubaðvog í nútíma-
búningi með krómi og krókódílaleð-

urlíki. Fæst í Tekk Company. 

Þessi sniðuga vigt 
er í senn barnavog 
og venjuleg baðvog. 
Henni má einfaldlega 
breyta með því að taka 
bakkann af og samkvæmt lýsingu er einnig hægt að nota hana 
til að mæla hæð. Vogina má skoða á  http://www.saifygroup.com/weighing-
scales.html.

Krúttleg og heiðgul 
tásuvog. Hægt er að 
skoða hana á 
http://www.global-b2b-network.com.  

Bambusbaðvog frá 
Whynter. Tímalaust 

og listrænt útlit með 
harðgerum og endingar-

góðum viði. Fæst á http://
www.overstock.com.

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

viðarparket

Silfurlit Bosch-baðvog sem reiknar út 
fituprósentu og líkamsvökva. Slekkur 
sjálfkrafa á sér. Verð er 11.900 krónur í 
Smith og Norland. 

Hvít Bosch-baðvog með 
sérstaklega stórum skjá á 5.400 
krónur í Smith og Norland. Slekk-
ur sjálfkrafa á sér. 



  Engin pallaolía
 Ekkert viðhald
Fúnar ekki

Viðhaldsfría pallaefnið
               og handriðin frá Correct Deck

www.correctdeck.com
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Flísarnar verða eins og nýjar þegar 
edikið er búið að vinna sína vinnu og 
glerúðinn líka. 

Stundum myndast kalkblettir á 
baðherbergisflísunum og eins og 
í mörgum öðrum tilfellum kemur 
gamla góða edikið þá að góðu 
gagni. Hægt er að ná blettunum 
burtu með því ef þolinmæðin er 
með í spilunum. Gamalt viska-
stykki eða handklæði er þá vætt í 
edikinu og lagt á flísarnar. Þar er 
það látið liggja í 12 tíma. Þá ætti 
kalkið að vera laust og þegar búið 
er að pússa flísarnar með glerúða 
á eftir verða þær eins og nýjar.

Burt með 
kalkblettina

● FERSKLEIKI Á FJÓR-
UM MÍNÚTUM  Eru að 
koma gestir? Gafst þér ekki 
tími til að taka til? Það þarf 
ekki að taka langan tíma að 
hressa örlítið upp á baðher-
bergið og fá frískandi lykt. 
Ilmkerti ættu að vera til á 
öllum heimilum og gott er að 
kveikja á nokkrum slíkum inni 
á baði þegar von er á gestum. 
Búir þú svo vel að eiga blóm-
legan garð má hlaupa út með 
skærin og setja ilmandi blóm 
í vasa. Þau fanga líka at-
hygli gestanna svo 
enginn tekur eftir 
því hvort það er 
ryk á gólfinu 
eður ei. 

Hvern hefur ekki dreymt um að baða sig upp úr 
ilmandi rósablöðum? Slík böð eru fyrir löngu 
orðin að klisju í kvikmyndum en þó eru ekki 
margir sem láta af þeim verða í alvöru.

Þeim fylgir eflaust talsverð fyrir-
höfn og fjárútlát en þó er vel þess virði 
að prófa og dæma svo sjálfur um hvort 
baðið er jafn unaðslegt og það lítur út 
fyrir að vera.

Tími maður ekki að dreifa alvörunni 
rósablöðum í baðið má kaupa gervi-
rósablöð í blóma- og föndurbúðum. Þau 
gera eflaust sama gagn en ilma þó ekki 
eins dásamlega. 

Ilmandi rósabað

Hver veit, kannski er þetta jafn gott og 
það sýnist.  NODRIC PHOTOS/GETTY

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

FRAMHALDSSKÓLINN Á LAUGUM
Sími 464 6306 | www.laugar.is

Frábær aðstaða 
fyrir ungt námsfólk

Námshraði



Með því að kaupa Miele 
þvottavél og þurrkara 

leggur þú grunn að  
langtímasparnaði

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Sparaðu með Miele
MIELE ÞVOTTAVÉL 
- fjárfesting sem 

borgar sig

Hreinn sparnaður

Miele - líklega 
endingarbesta

og ódýrasta parið
Í upphafi skal endinn skoða!

A B
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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.

DVERGSHÖFÐI - 540 FM - FLOTT 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 þjón-
ustuaðstaða um 120 fm með

kerfisloftum og flísalögðum gólfum, skrifstofa og wc. Húsnæðið er
laust fljótlega eða skv. samkomulagi. Hringdu í 517-3500 og pant-
aðu skoðun. Frábær staðsetning með gríðarlegt auglýsingagildi
sem gefur mikla möguleika.

FRAKKASTÍGUR - MAKASKIPTI.
Til sölu frábærlega staðsett
einbýli/tvíbýli, hæð og ris,
með tveimur sérinngöngum.
Húsnæðið er skráð 129,1 fm,
klætt holsteinshús, og stend-
ur á 163 fm eignarlóð. Mögu-
leiki að skipta eigninni niður.
Gólfefni eru ýmist uppruna-

leg lökkuð gólfborð eða teppi. Eldhús með uppgerðri eldri innrétt-
ingu. 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.

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 eldhúskrókur. Dúkur og viðarparket á gólfum. Gott
húsnæði á þekktum stað. Laust fljótlega.

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

LAUGAVEGUR 153 - 482 FM VERSLUNARRÝMI.

Til leigu á besta stað við Laugaveginn samtals 482 fm verslunar-
og þjónusturými. Um er að ræða kjallari 156,2 fm, jarðhæð 153,8
fm og 2. hæð 171,9 fm. Mikil og skemmtileg lofthæð um 4 mtr. er
á jarðhæð og 2. hæð og stórir gluggar gera þessi rými sérlega eft-
irsóknarverð. Hringdu til okkar í síma 517 3500 og fáðu nánari
upplýsingar.

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 at-
vinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.

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

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 búningaað-
stöðu, tvær góðar innkeyrsluhurðir. Lóð öll malbikuð. Húsnæðið
hefur aðgang Fiskislóðarmegin og því tilvalið í fjölbreytta starfsemi.
Smíðaverkstæði er rekið í húsnæðinu í dag. Auðvelt að stúka nið-
ur.

Félag
fasteignasala

EYJAHRAUN 24, 
ÞORLÁKSHÖFN

Fallegt og vel staðsett 117,4 fm einbýlishús úr timbri ásamt 30
fm bílskúr. Verð 21,0 m. Nýtt TRÖLLHÓLAR 39, 

SELFOSSI

Fallegt og vel byggt 147,7 fm einbýlishús ásamt 40,6 fm bíl-
skúr í Tröllhólum á Selfossi.  Húsið selst fullbúið að utan en til-
búið til spörtlunar, málningar og innréttinga að innan.  
Verð 30,9 m.

VALSHEIÐI 15, 
HVERAGERÐI

Flott og reisulegt 179,2 fm
steinsteypt einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt frístandandi 40 fm bílskúr. Húsinu verð-
ur skilað fullbúnu að utan og tilbúnu til innréttinga að innan.
Húsið verður klætt með áli og harðvið.
Verð 40,0 m. Nýtt

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

SMÁRATÚN 7, 
SELFOSSI

65,4 fm kjallaraíbúð í steinsteyptu þríbýlishúsi. Íbúðin er með
sérinngangi og er innangengt í sameiginlegt þvottahús. 
Verð 13,6 m.

SKÓLAVELLIR 14 
KJALLARI, SELFOSSI

Snyrtileg kjallaraíbúð í grónu og góðu hverfi.  Íbúðin telur stofu,
eldhús, svefnherbergi, hol, baðherbergi og sameiginlegt
þvottahús auk sérgeymslu sem er mjög rúmgóð. 
Verð 11,8 m.

SKYGGNISVEGUR 8, 
ÚTHLÍÐ, BLÁSKÓGABYGGÐ

Snoturt 40 fm. sumarhús sem stendur á 3200 fm eignarlóð á
góðum stað í Úthlíð í Biskupstungum. 
Verð 11,9 m. NýttNýtt

Nýtt Nýtt
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 1
110 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is
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Búseturéttur á markaðsverði

Grænlandsleið 39 
í Grafarholti, Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 94 fm 
að stærð. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi og fylgir stæði í 
bílageymslu.
Ásett verð er 7.4 millj. og eru mánaðargjöldin nú um 99.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli. 

Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
9. júní n.k. Tilboðsfrestur er til 19. júní n.k

Hvammsgata 8 
í Sveitarfélaginu Vogum
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð um 78 fm að stærð. 
Íbúðin er í parhúsi og fylgir íbúðinni um 14 fm garðskáli. 
Ásett verð er 6 millj. og mánaðargjöldin eru nú um kr. 73.000.-

Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
9. júní n.k. Tilboðsfrestur er til 19. júní n.k.

Suðurtún 19 
í Sveitarfélaginu Álftanesi
Til sölu er búseturéttur í 5 herbergja íbúð í raðhúsi sem er um 
120 fm að stærð. Að auki fylgir íbúðinni um 25 fm bílskúr. Um 
er að ræða endaraðhús.

Ásett verð er 19.9 millj. og mánaðargjöldin eru nú um kr. 110.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
9. júní n.k. Tilboðsfrestur er til 19. júní n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að 
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 

bumenn@bumenn.is

MASA International
er leiðandi fasteignasala á Spáni

Skoðunarferð til Spánar
fyrir 15.500 kr.

Hringdu í síma 587 1600, 842 2802 
eða 842 2801 og kannaður málið!

Jón Bjarni Jónsson sími 842 2802 • jon.bjarni@verzoinvestments.is
Jónas H. Jónasson sími 842 2801 • jonas@verzoinvestments.is

Hringdu og kannaðu málið!
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99.900 e

112.000 e

www.masainternational.com

Fasteignasalan Remax Lind hefur til sölu rúmgóða íbúð á 
tveimur hæðum á góðum stað í Ártúnsholtinu. Íbúðin er í 
botnlangagötu nálægt leiksvæði. Bílastæði fylgir íbúðinni. 
Íbúðin er á jarðhæð en hægt er að ganga inn í íbúðina frá 
báðum hæðum. Tvennar svalir eru á íbúðinni.

Lýsing: Á efri hæð er flísalögð forstofa með góðu 
skápaplássi. Eldhúsið er rúmgott í opnu rými sem gengur í 
borðstofu og stofu, með sérsmíðaðri innréttingu. Útgengt 
er út á skjólsæla verönd sem tilheyrir íbúðinni. Stofan er 
parketlögð og frá henni er útgengt út á svalir. Hjónaher-
bergið er parketlagt og með góðu skápaplássi. Barnaher-
bergið er einnig parketlagt og snýr út að bakgarði. Baðher-
bergið er rúmgott með nýlegum blöndunartækjum, baði 
og sturtu. Hringstigi er á milli hæða. Á neðri hæðinni er 
rúmgott sjónvarpsrými með parketi á gólfi. Möguleiki er 
á að breyta því í herbergi. Annað barnaherbergi er á neðri 
hæðinni með plastparketi. Innan íbúðarinnar er geymsla 
og svo hjólageymsla í sameign. Af neðri hæð er gengið úr 
íbúð í snyrtilegt þvottahús með góðri þurrkaðstöðu. Hver 
íbúð hefur sitt pláss fyrir þvottavél og þurrkara.

Söluverð eignarinnar er 32.900.000 krónur. 

110 Reykjavík:  Íbúð á tveimur hæðum
Fiskakvísl 28: tvennar svalir og bílastæði



Dalsbrún 35- 810 Hveragerði

Bókaðu skoðun í síma 861-0077
Í byggingu sérlega fallegt og vel hannað parhús með 
innbyggðum bílskúr á frábærum stað með útsýni. 
Eignin skilast rúmlega fokheld með grófjafnaðri lóð. 
Sölumaður er Davíð, sími 861 0077

Bókaðu skoðun í síma 861 0077
Í Byggingu skemmtilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir í raðhúsi. 
Íbúðirnar skilast fokheldar en mögulegt er að fá þær lengra 
komnar. Góð fyrstu kaup eða fyrir þá sem vilja minnka við 
sig. Sölumaður er Davíð, sími 861 0077

Bókaðu skoðun í síma 861 0077
Vandað steinsteypt atvinnuhúsnæði  steinsnar frá 
Reykjavík. Skrifstofuaðstaða er á efri hæð. Eigninni 
fylgir 216 fm frystigeymsla, lausfrystir og frystivél. 
Sölumaður er Davíð, sími 861 0077

Bókaðu skoðun í síma 861 0077
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 þjónustu og 
skóla. Sölumaður er Davíð, sími 861 0077 

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
Eign sem býður upp á mikla möguleika! Lóðin er 
6799 fm. Byggingaréttur er fyrir öðru eins húsi á 
lóðinni sem mætti skipta í smærri einingar. 
Sölumaður er Davíð, sími 861-0077

Verð: 21.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 160 fm

Birkimörk 13-19-810 Hveragerði

Verð frá: 17.300.000
Herbergi: 3
Stærð: 108 fm

Unubakki 21 – 815 Þorlákshöfn

Verð: 135.000.000
Herbergi: 0
Stærð: 1592 fm

Smyrlaheiði 47 – 810 Hveragerði Sunnumörk 4 – 810 Hveragerði

Verð: 41.500.000
Herbergi: 5
Stærð: 225 fm

Verð: 129.000.000
Herbergi: 0
Stærð: 1011 fm

Réttarheiði 7 – 810 Hveragerði

Bókaðu skoðun í síma 861 0077 
Falleg endaíbúð í raðhúsi með innbyggðum bílskúr.  
Vandaðar innréttingar. Góð aðkoma með hellulögðu 
plani. Útgengi út á verönd frá stofu. Sutt í alla þjó-
nustu.Sölumaður er Davíð, sími 861 0077

Opið hús mánudaginn 2. júní. kl.17:30-18:00
Góð 3ja til 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með 
einstökum garði. Íbúðin er laus við kaupsamning. 
Möguleiki á 95% láni. Sölumaður er Anna Karen, 
sími 862 1109

Opið hús mánudaginn 2. júní. kl. 18:30-19:00
Vel skipulögð  4ra herbergja íbúð á 3. hæð með 
góðum suðursvölum á þessum vinsæla stað 
í   Kópavogi. Ath skipti á ódýrari eign kemur til 
greina. Sölumaður er Anna Karen, sími 862 1109

Opið hús mánudaginn 2. júní  kl.19:30-20:00
Mjög falleg og nýuppgerð  íbúð á tveimur hæðum 
í hjarta Hafnarfjarðar. Ath skipti á ódýrari eign    
kemur til greina í Reykjavík á svæði 104, 105, 
107. Sölumaður er Anna Karen, sími 862 1109.

Opið hús mánudaginn 2. júní kl. 20:00- 20:30
Falleg 3ja- 4ra  herbergja   enda íbúð á jarðhæð,
afgirtur garður með skjólvegg. Skipti möguleg á 
stærri eign.
Sölumaður er Anna Karen, sími 862 1109

Verð: 30.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 150 fm

Efstasund 81- 104 Reykjavík

Verð: 23.500.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 97,1 fm

OPIÐ
HÚS

Ástún 10 -200 Kópavogi

Verð: 22.700.000
Herbergi: 4
Stærð: 93,3 fm og geymsla um 7 fm

OPIÐ
HÚS

Hellisgata 18 – 220 Hafnarfirði Reyrengi 9 – 112 Grafarvogi

Verð: 25.600.000
Herbergi: 3
Stærð: 96,2 fm

Verð: 21.500.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 80,1 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Komdu á opið hús eða bókaðu skoðun 862 1109/861 0077

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

Davíð Helgason
Sölufulltrúi
861 0077
davidh@remax.is

Anna Karen Sverrisdóttir
Sölufulltrúi
862 1109
annaks@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipa- sali
thorarinn@remax.is

Draumahús ehf. • Hjalti Pálmason hdl. og Sigurður J. Sigurðsson löggiltir fasteignasalar
Mörkinni 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Fax 530 1801 • Strandgötu 41 • 220 Hafnarfjörður • Sími 530 1800 • Fax 530 1821 • draumahús@draumahús.is • draumahus.isFr
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Þarftu að selja strax?
Ókeypis að skrá eignir í almenna sölu!

Hraunbær - 110 Rvk

21.400.000 AUÐVELD FJÁRMÖGNUN!
Rúmgóð 3ja herb. 95,5 fm íbúð á annarri
hæð í fjölbýli. Hagstæð yfirtakanleg
lán. Laus fljótlega. Nánari upplýsingar í
s. 530 1809/1813

Ferjubakki - 109 Rvk

17.200.000
Falleg 76,9 fm 2ja herb íbúð á 1. hæð
með afgirtri sér afnotareit. Nýl. innr. úr
kirsuberjavið í eldhús og baðherbergi.
Nánari uppl. 530 1800/1811

Víkurás - 110 Rvk

17.200.000  AFHENDING Í JÚNÍ.
Falleg 2ja herbergja 58,8fm íbúð á 2
hæð í álklæddu fjölbýli. Sameiginlegt
þvottahús með vél á hæð. Nánari uppl.
í s. 530 1809/1813

Heiðargerði - 190 Vogar

16.900.000 HAGSTÆÐ LÁN
Falleg 76,1 fm 3ja herbergja íbúð með

sérinngangi af svölum í Vogunum. Hag-
stæð áhvílandi lán geta fylgt. Nánari
uppl. 530 1812/1808

Þórufell - 111 Rvk

16.900.000
Falleg 3ja herbergja 78,1 fm íbúð á 4.
hæð í vel viðhöldnu fjölbýli.  Stutt í alla
þjónustu. Sameign afar snyrtileg. Nán-
ari uppl. 530 1800/1811

Álfaborgir - 112 Rvk

22.900.000
Vel staðsett 3ja herb. íbúð m/sérinn-
gangi af svölum á 3.hæð. Stutt í Spöng-
ina, skóla, leikskóla og framhaldsskóla.
Nánari upplýsingar í s. 530 1800 / 1809

Ægisgata - 101 Rvk

38.900.000
Glæsileg 2ja herbergja 91,7 fm lúxus-
íbúð með sérinngangi á 2. hæð í nýlegu
lyftuhúsi með góðu útsýni yfir Reykja-
víkurhöfn. Nánari uppl. 530 1808/1812

Hamraborg - 200 Kóp

17.900.000
Rúmgóð 3ja herb 78,8 fm íbúð, á 4. hæð
í fjölbýli. Frábært útsýni. Nánari uppl.
530 1809/1813

Fossvegur 800 - Rvk

19.100.000
Góð 3ja herb. 79 fm íbúð með sérinn-
gangi á jarðhæð með útg. á verönd.
Nánari upp. 530 1808 / 1812

Laufrimi - 112 Rvík.

25.900.000
Góð 95,7 fm 4ra herb. endaíbúð með
sérinngangi og suðursvölum. Hús í lok-
uðum botnlanga, stutt í alla þjónustu og
skóla. NÁNARI UPPL. 530 1812/1808.

Súlutjörn - 260 Rbæ

24.900.000
Glæsileg 4ra herbergja 113 fm íbúð
með sérinngangi og verönd við Súlut-
jörn í Innri Njarðvík. Nánari uppl. 530
1812/1808.

Álfheimar - 104 Rvk.

24.900.000
Björt 103,4 fm 4-5 herb. endaíbúð,
skammt frá Glæsibæ. Íbúðin er með
gluggum á 3 vegu, 3-4 svh. Eldhúsið end-
urnýjað. NÁNARI UPPL. 530 1812/1808.

Gvendargeisli - 113 Rvk

30.900.000
Nýleg, falleg 4ra herb. 105 fm íbúð á
jarðhæð í fjölbýli með ca 60 fm verönd
og stæði í lokaðri bílgeymslu.  Nánari
uppl. S. 530 1813/1809

Furugerði - 108 Rvk

27.900.000
Falleg og mikið endurnýjuð 97,6fm, 4ra
herbergja íbúð á 3ju hæð með miklu út-
sýni. Nánari upplýsingar í s. 530 1809/
1813

Borgarbraut - 801 Self.

24.900.000
Einbýlishús á einni hæð 126,4 fm við
Minni Borg. Fullbúið hús og gróin lóð.
Grunnskóli, leikskóli, sundlaug o.fl. á
staðnum. NÁNARI UPPL. 530 1812/1808.

Suðurgata 220 -Hfj.

21.900.000
Einbýlishús á 2 hæðum og stórri baklóð
með 2 góðum timbur sólpöllum, gos-
brunni og garðskúr. Mikið endurnýjað
hús. NÁNARI UPPL. 530 1800/1812/1808.

Eyjatún - 270 Kjó

29.900.000
Nýtt og glæsilegt 117,4 fm sumarhús /
heilsárshús á 2 hæðum sem skiptist í 4
svefnh., 2 stofur, baðh. og eldhús. Um
70% fjárm. Nánari uppl. 530 1808/1812

5301800

Barmahlíð - 105 Rvk

25.900.000
Vel skipulögð 4ra herb. 88,7 fm íbúð í lít-
ið niðurgröfnum kjallara með sérinng.
Talsvert búið að endurnýja eignina.
Nánari uppl. 530 1800/1811



Fasteignasalan Stakfell hefur til sölu 200 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum á góðum stað á Seltjarnarnesi. 
Hellulagður garður fylgir eigninni sem snýr til suðurs. Gott útsýni til norðurs frá stofu og eldhúsi.

Lýsing: Á neðri hæð er gengið inn í flísalagða forstofu. Inn af forstofunni er flísalagt þvottaherbergi sem í dag 
er nýtt sem fataherbergi. Baðherbergi er með glugga og flísum á gólfi. Eldhúsið er bjart og rúmgott með nýlegri 
hvítri innréttingu. Mósaíkflísar eru á milli efri og neðri skápa og flísar eru á gólfi. Borðaðstaðan í eldhúsinu er góð. 
Stofa og borðstofa eru samliggjandi, vel bjartar og með parketi á gólfi. Útgengt er úr stofunni út á hellulagða ver-
önd með timburskjólvegg. Á milli hæða er parketlagður stigi. Á efri hæð er rúmgott, parketlagt sjónvarpsrými. 
Barnaherbergin þrjú og hjónaherbergið eru öll parketlögð. Inn af hjónaherberginu er fataherbergi. Baðherbergi 
efri hæðar er flísalagt í hólf og gólf með hornbaðkari og sturtu.

170 Seltjarnarnes:  Fataherbergi og stór verönd
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Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is
GSM 899 5611

Hlíðarhjalli - 200 Kópavogi

4ra herb.

Verð 27,9 millj.

Stærð:110 fm

Byggt: 1990

Björt og rúmgóða 110 fm 4ja her-
bergja endaíbúð á annarri  hæð í 
Kópavogi  með góðu útsýni. Eignin er 
mikið endurnýjuð.

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • Fax 511 5009 • www.husin.is

Furuás 221 Hafnarfirði

Einbýli

Verð 62 millj.

Stærð: 310 fm

Byggt: 2008

Glæsilegt 310.fm einbýli á tveim 
hæðum þar af bílskúr 43 fm. Auka 
íbúðmeð sér inngang.  Frábær staður, 
fallegt útsýni ,tilbúið til afhendigar 
strax.

Fru
m

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
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Garðatorg 3
210 Garðabær
Verslunarhúsnæði

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 19.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 28.900.000
Verslunarhúsnæði  innanhúss  við  göngugötu  verslunarkjarnans  í  miðbæ  Garðabæjar  er  til  sölu  vegna
flutninga á verslun. Um er að ræða samtals 117,2 fm með kaffistofu og lageraðstöðu. Útgengi er bakatil
með  góðu  aðgengi  fyrir  vörumóttöku.  Fallegur  pallur  er  fyrir  framan  verslunina  sem  gefur  henni
skemmtilega aðkomu.  Frábær staðsetning  sem búið  er  að  endurskipuleggja  með nýjum,  glæsilegum og
stærri miðbæ Garðabæjar. Þetta er húnæði sem bíður uppá marga möguleika i framtíðinni!

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Dóróthea
Sölufulltrúi

dorothea@remax.is

Frábær staðsetning í miðbæ Garðabæjar!

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

898 3326
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Staðarhraun 4, Grindavík Um er að
ræða 182,7 fm einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt 39,6 fm bílskúr, samtals 222,3 fm. 6
svefnherb. 2 stofur, 2 baðherb. Ný klæðning að
utan og á þaki, eldhús nýlegt. Flottu rsólpallur
með heitum potti. Verð 31.000.000,- 

Höskuldarvellir 25, Grindavík Mjög
gott 90,1 fm endaraðhús ásamt 25,8 fm bílskúr,
alls 115,9 fm. Stofa, tvö svefnh. baðh. og búr. Á
baði er hvít innrétt. ásamt sturtu og baðkari.
Parket á stofu og í svefnh. Nýir ofnar, nýr forh.
Flottur pallur. Verð 19.900.000.-

Mánagata 5, Grindavík Um er að
ræða164,9 fm einbýlishús á þremur pöllum
ásamt bílskúr. Stór stofa, fjögur svefnherb. tvö
baðherb. Þvotthús með geymslulofti. Parket
og flísar á gólfum. Nýlegir gluggar. Frábært út-
sýni yfir höfnina. Verð 24.000.000,-

Hólavellir 3, Grindavík Fallegt 136,1
fm einbýlishús. 4 svefnherb. Stofa, sjónvarps-
hol. Parket á gólfum. Nýbúið að endurnýja þak
og þakkant, baðherbergið er nýtt, einnig
gluggar og gler. Nýjar úti- og innihurðir. Einnig
er eldhús nýlegt. Verð 25.500.000,-

Gerðavellir 1, Grindavík Mjög gott
endaraðhús ásamt bílskúr 171,3 fm. Búið að
skipta um þak og þakkant. Nýjir gluggar á
austurhlið. Neysluvatnslagnir endurnýjaðar.
Verð 23.000.000,-

Hellubraut 10, neðri hæð,
Grindavík Nýleg 3ja herbergja íbúð í fjór-
býli. Fallegar innréttingar úr kirsuberjavið.
Skápar í forstofu og herbergjum. Mjög falleg
eign. Fallegt útsýni. Verð 17.000.000,-

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

Til sölu Þverholt 5 Keflavík 472 fm
einbýlishús á góðum stað í Keflavík,
Reykjanesbæ. Stór bílskúr. Stórglæsilegt
einbýlishús með 7 svefnherbergjum á
tveimur hæðum. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu.

Glæsivellir 5, Grindavík Stórglæsi-
legt 211,9 fm einbýlihús ásamt bílskúr. Stór
stofa, stórt og bjart eldhús. 4 svefnherb. Stór
bílskúr með hita og rafmagni ásamt aukaherb.
Harðviðarsólpallur með heitum potti. Nýjar
kaldavatnslagnir að hluta, nýr forhitari. Sjón er
sögu ríkari. Verð 39.500.000,-

Arnarhraun 15, Grindavík Mjög fal-
legt 139 fm parhús ásamt bílskúr. 3 rúmgóð
svefnherbergi. Kirsuberjainnréttingar inn í eld-
húsi og inn á baði. Ísskápur, frystiskápur og
uppþvottavél sem selst með, tækin eru öll úr
burstuðu stáli. Rólegt hverfi, stutt í skóla. Gott
lán getur fylgt m eð. Verð 27.500.000,-

Marargata 4, Grindavík
Fallegt 192,5 fm einbýlishús með bílskúr. 4
svefnherbergi. Stór stofa og sjónvarpshol. Ný-
legur fohitari er í húsinu og þakkantur. Nýlegar
neysluvatnslagnir fyrir heita og kalda vatnið.
Bílskúrin er með hita og rafmagni og einnig er
aukaherbergi í bílskúrnum.
Verð 28.200.000.-

Baðsvellir 1, Grindavík
Mjög falleg 134 fm einbýlishús ásamt 34 fm
bílskúr. 4 svefnherb. 2 baðherb. sjónvarpshol.
Nýtt járn á þaki, nýjar neysluvatnslagnir. Forhit-
ari. Hiti í plani. Sólpallur með heitum potti.
Verð 29.500.000,-

Dalsbraut 10 og 12, Reykjanesbæ

Skemmtilegar 2ja,3ja og 4ra herb íbúðir í nýju fjölbýlishúsi í Dalshverfi
í I-Njarðvík. Húsið er tvær hæðir og sjö íbúðir á hæð. Allar íbúðirnar
eru með sér inngang og verönd með svölum. Íbúðirnar eru vel stað-
settar, á lóðinni á móti kemur grunnskóli og leikskóli. Verktaki lánar
10% til 20 ára með 7,5% vöxtum.

Hafnargata 28, Grindavík Gott
1379,3 fm atvinnuhúsnæði. Fyrsta hæð er flott
fiskvinnsluhús með góðan vinnslusal með
kæli. Neðri hæð er skrifstofur með parketi, að-
staða fyrir starfsfólk. Efri hæð er líkamsræktar-
stöð. Verð Uppl. á skrifstofu,- 

Vörðusund 1, Grindavík - NÝTT-
Nýtt iðnaðarhúsnæði. Vegghæð 4,75 m
Mænishæð 6,95 m Innkeyrsluhurð 4m há. Hiti
í gólfi, slípuð gólfplata.  Lóð grófjöfnuð  fm.
167,4. Verð kr. 16.000.000,-

Frábært verð.
2ja herb. 66,2 ferm. 

Kr. 15.200.000
3ja herb.82,8 ferm.

frá kr.
17.600.000
4ja herb 96,9 ferm. 

kr. 19.700.000

Dæmi:
3ja herb. Íbúð
Kaupverð eignar kr. 17.600.000
Útborgun kaupanda kr.  1.760.000 
Lán frá íbúðalánasjóði (5,2% til 40 ára) kr.
14.080.000

grb pr man Ca kr. 73.500
Lán frá bygginaraðila (7,5% vx til 20 ára)  kr.  1.760.000 

grb pr man ca kr. 18.500

Staðarsund 7, Grindavík - NÝTT
100 fm atvinnuhúsnæði. 8 m. lofthæð. Stórar
innkeyrsludyr. Afhendist svotil tilbúið til innrétt.
en fullbúið að utan. Gólfhitalagnir eru í plötu.
Innkeyrsludyrnar eru ekki me mótor. Grófjafn-
að bílaplan. Verð án millilofts: 11.500.000,-

með millilofti: 12.500.000,-

El Galan (Costa Blanca ), Spánn
Glæsil. 4 herb. einbýli á 2 hæðum. Öryggiskerfi
og loftkæling. 5 km á ströndina. Húsgögn
fylgja með. Verð 28.500.000,-

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

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.

Ei
nb

ýl
is

hú
s

Su
m

ar
hú

s

Pa
rh

ús

Ra
ðh

ús

G
ar

ðh
ýs

i

0
8

-0
0

7
5

 H
en

na
r h

át
ig

n

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



Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 
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VEGHÚSASTÍGUR - UPPGERT
Vorum að fá í sölu flotta uppgerða hæð
í þríbýli á þessum rólega stað. Sérinng.
Fallegt hús. V. 37,9 m.  7315 

3JA HERB.

KRÓKAHRAUN - LAUS STAX
Góð 88,8 fm 3ja-4ra herb. ENDAÍBÚÐ
á 1. hæð í klasahúsi á sérlega góðum
og rólegum stað í Hrauninu í Hafnar-
firði. Verð 22,4 millj.  7665 

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í
tvíbýli, ásamt BÍLSKÚR, samt. 183
fm á góðum útsýnisstað. Stutt í
skóla og leikskóla. V. 37,4 m.   7368 

FORNAVÖR - GLÆSILEGTNý-
legt 153,5 fm EINBÝLI á einni hæð,
ásamt 47,3 fm BÍLSKÚR, samtals
200,8 fm á fábærum stað við hraun-
jaðarinn.   4766 

ELDRI BORGARAR 

NAUSTAHLEIN - LAUS STRAX Frá-
bært einnar hæðar 60 fm 2ja herb. RAÐ-
HÚS fyrir eldri borgara við Hrafnistu í
Hafnarfirði. Hægt er að fá neyðarbjöllu
og ýmsa þjónustu frá Hrafnistu í húsin.
Verð 23,2 millj.  7519 

LÆKJARBERG Einbýlishús á
tveim hæðum í Setberginu í Hafnar-
firði, eignin er alls 265,8 fm þar af bíl-
skúr  38,8 fm ca 90-100 fm íbúð í
kjallara með sér inngangi.    7220

4RA TIL 7 HERB.

ERLUÁS - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Sérl. falleg 102 fm 4ra herb.
ENDAÍBÚÐ í fallegu fjölbýli. SÉRINNG .
Parket og flísar. Verð 29,8 millj.  7636 

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 

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

ÁRNASTÍGUR - LAUST
STRAX NÝLEGT og GLÆSILEGT
133 fm ENDARAÐHÚS á einni hæð
með BÍLSKÚR, á góðum og rólegum
stað í nýlegu hverfi. V. 24,9 m.   7606

HERJÓLFSGATA - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Nýleg afar vönduð
og glæsileg 131 fm 3ja-4ra herb. íbúð
á 3. hæð í glæsilegu lyftuhúsi á besta
ÚTSÝNISSTAÐ í Hf. V. 46,9 m.  7356 

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm ein-
býli á einni hæð ásamt 30 fm bíl-
skúr, samtals 213,8 fm Skilast
fullbúið að utan, rúmlega fokhelt
að innan. LAUST STRAX. Verð
42,9 millj.  7351 

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 

NORÐURBAKKI 5a - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Vorum að fá í end-
ursölu sérlega vandaða 113,8 fm 3ja
herbergja ENDAÍBÚÐ á 4. hæð
ásamt stæði í bílageymslu í nýju
glæsilegu lyftuhúsi á Norðurbakkan-
um í Hafnarfirði. V. 34,3 m.         7476

LAUFVANGUR Góð 89 fm íbúð á
2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir.
Stutt í þjónustu.   7114 

VÖRÐUSUND 2 - LAUST
STRAX Nýtt og gott 49 fm ENDA-
BIL, ásamt ca: 15 fm millilofti, sam-
tals 64 fm í nýju atvinnuhúsnæði á
góðum stað við höfnina. Verð 7,5
millj.  7607 

REYNIFELL
Góður 39 fm bústaður staðsettur
um 3 km frá Keldum í Ranárvalla-
sýslu. 8.400 fm EIGNARLÓÐ.
Verð 7,7 millj.  7605 

FAGRAKINN - LAUS FLJÓT-
LEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á þremur hæð-
um, ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR,
samtals 235,7 fm. TILBOÐ.  7316  

SUÐURBRAUTFalleg 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 

HÁHOLT - SÉRINNGANGUR
Falleg 3ja herbergja íbúð, 109 fm á
jarðhæð með sér inngangi.  Falleg og
vel með farin íbúð, verönd, laus fljót-
lega.    Verð 25,5 millj.   7481

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 

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

EINBÝLI

NORÐURTÚN - ÁLFTANES-
Einstaklega fallegt og mikið endurnýj-
að einnar hæðar einbýli. Glæsilegur
garður og pallar. Eign sem verður að
skoðast. Verð 53,6 millj  7670 

RAÐ- OG PARHÚS

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

BREIÐVANGUR - GLÆSI-
LEGMikið 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 

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

ESKIVELLIR Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2 sv.herb.
Verönd m/skjólveggjum. Verð 20,5
millj.  7098  

SUÐURHÓP 1 - FYRIR 50
ÁRA OG ELDRI NÝLEG, SÉRL.
FALLEG 123,9 fm 3ja herb. ENDAÍ-
BÚÐ Á 2. hæð, ásamt STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU í nýlegu glæsilegu
LYFTUH. Verð 27,2 millj.  7500 

LINDARFLÖT - GARÐABÆR-
Sérlga gott einnar hæðar einbýli á
Flötunum í Garðabæ. Góður bílskúr
og stór lóð. Verð 56,9 millj.  7662 

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
mikið endurnýjað 160 fm raðh. á
tveimur hæðum, ásamt 25 fm
innb. bílskúr, samtals 185,2 fm 4
svefnh. V. 42,5 m.   7496  

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Falleg talsvert endurn.100,2 fm
4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 4. hæð (glugg-
ar á þrjár hliðar) á frábærum útsýnis-
stað. SÉRINNG. Verð 24,9 m.  7037 

LINDARBERG - NEÐRI SÉRH.
Góð neðri sérh. í tvíbýli á frábærum út-
sýnisstað efst í Setbergshverfinu.
Sérinng., lóð og bílstæði. V. 31,9 m.   

2JA HERB.

NORÐURBAKKI Glæsileg 69,2
fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð merkt
01-05 ásamt 6,2 fm sérgeymslu í
kjallara, samtals 75,4 fm  Íbúðinni
fylgir stæði í bílageymslu merkt B48.

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILLGLÆSILEGT
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 

HOFSLUNDUR - GARÐABÆ-
Sérlega fallegt og mikið endurnýjað
einbýli í neðstu lundum í Garðabæ.
Stór 980fm eignarlóð. Verð 59,8 millj.
7650

AUSTURGATA Fallegt 106,6 fm
EINBÝLI, ásamt risi og kjallara sem
eru ekki inni í fm. FRÁBÆR STAÐ-
SETNING Í MIÐBÆ HF.   7667 

HÆÐIR

ÖLDUSLÓÐ m/BÍLSKÚR Fal-
leg 129,7 fm NEÐRI SÉRHÆÐ, ásamt
BÍLSKÚR í þríbýli, gengið innaf götu.
Nýtt rafmagn. Ný innrétting í eldhúsi,
stáltæki. V. 35,8 m.   7658 

ENGJAVELLIR - GLÆSILEG -
LAUS STRAX Ný og GLÆSILEG
FULLBÚIN 128 fm 4ra-5 herb. EFRI
SÉRHÆÐ í fallegu nýju fjögurra íbúða
húsi á besta stað í nýja Vallahverfinu í
Hafnarfirði. Verð 35,0 millj.  7557 

LÆKJARGATA - BÍLSKÚR
Glæsileg 127 fm 3ja-4ra herb. ENDA-Í-
BÚÐ á 2. h. í fallegu nýlegu LYFTU-
HÚSI við Lækinn í Hafnarfirði, ásamt
28 fm BÍLSKÚR. Falleg gólfefni og inn-
réttingar, sérhönnuð lýsing. V. 42,5 m.

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suður-
svalir. Falleg fullbúin eign. Verð 29,9
millj. Laus við kaupsamning.   7320 

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

BRATTAKINN Mikið endurnýjuð
3ja herb. 65 fm risíbúð, nýleg gólfefni,
lagnir, innréttingar o.fl. Falleg eign
sem hægt er að mæla með. Verð
17,5 millj.    7383

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 

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNIFalleg 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 

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurn.
136,1 fm einbýli. Teikn. af 51,5 fm bíl-
skúr fylgja. 4 sv.herb. V. 25,5 m.  7215

ATVINNUHÚSNÆÐI

TRÖNUHRAUN 3 Gott 258,4 fm
atvinnuh. á tveimur hæðum sem
skiptist niður í 138,4 fm fm gólfflöt,
ásamt ca: 120,0 fm milliloft.  V. 36 m.  

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

STEKKJARBERG Falleg 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í litlu fjöl-
býli á góðum stað neðst í Setberginu.
Verð 24,6 millj.  7297 

HÖRÐUKÓR NR. 1 - KÓPV. -
10. HÆÐ Glæsileg 98,0 fm 3ja her-
b. íbúð á 10. hæð í nýlegu LYFTU-
HÚSI, ásamt STÆÐI í bílgeymslu.
Parket og flísar. FRÁBÆRT ÚTSÝNI.
Verð 28,9 millj.  7372 

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

FJARÐARGATA - TIL SÖLU
EÐA LEIGU ”LAUST STRAX“ 193 fm
skrifstofuhúsn. Á BESTA STAÐ Í MIÐ-
BÆ HAFNARFJARÐAR „LYFTA“ 4 góð
herb., stórt alrými með svölum útaf,
kaffistofa, snyrting, skjalageymsla og
ræstikompa. Frábært útsýni út á sjóinn.   

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1
HÆÐFallegt 194 fm einbýli á einni
hæð með innb. bílskúr. Góð stað-
setning og stórir pallar. Verð 62 millj.
7516

LINDARBERG - EFRI SÉR-
HÆÐGóð efri sérhæð í tvíbýli ásamt
innb. bílskúr á frábærum stað efst í
Setberginu í Hafnarfirði. 5 svefnher-
bergi. Verð 43,9 millj.   7343 

ÁLFASKEIÐ - LAUS FLJÓT-
LEGA Einstaklega rúmgóð 148,3
fm íbúð m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð
27,9 millj.  6282 

BURKNAVELLIR Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í að-
eins sex íb. stigagang. Ljósar innrétt-
ingar. Verð 22,9 millj.   7336 

GRINDAVÍK

ÁSABRAUT - GLÆSILEG G-
læsileg 96,2 fm 3ja herb. ENDAÍBÚÐ
á efri hæð í litlu nýlegu fjölbýli á frá-
bærum stað í jaðri byggðar. SÉRINN-
GANGUR. Verð 20,2 millj.  7639 

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

LYNGBERG - SÉRLEGA FAL-
LEGTFallegt mikið endurnýjað 132,4
fm einbýli á einni hæð, ásamt tvöföld-
um 53,2 fm bílskúr, samtals 185,6 fm
á góðum stað innst í botnlanga. Verð
52,9 millj.  7434 



SMÁAUGLÝSINGAR

„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.

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.

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

Garðyrkja
Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré 
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. 
S. 698 1215.

Garðeigendur ATH!
Klippum tré og runna. Fellum einnig 
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 691 
9022.

 Veitingastaðir

Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við 
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni 
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 & 
www.hafidblaa.is

 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.

Málningarþjónusta
Getum bætt við okkur verkefnum í 
sumar. Tökum að okkur þök og alla 
málningarvinnu. S. 694 9626, Kristján.

NÚNA ER KOMIÐ AÐ 
VIÐHALDI !!! 

Almennar viðgerðir, öll málningarvinna. 
Traust vinnubrögð, sanngjarnt verð. 
Uppl. gefur Magnús í s. 695 1918.

 Búslóðaflutningar

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

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

 Húsaviðhald

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

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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, trún-
aður. 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

Sólpallar
Viltu pallinn áður en sólin kemur? 
Komum á staðinn og gerum tilboð þér 
að kostnaðarlausu, erum búnir að vera 
í sólpallasmíði í 15 ár, erum snöggir 
og vöndum vinnu okkar. Upplýsingar 
veittar í síma 697 9660, Ólafur.

 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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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 & JEPPA, 
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virk-
ar! 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

Nestistöskur með kælihólfi, einangr-
unarhólfi fyrir flösku og léttum borð-
búnaði. 2 manna: 2500,- / 4 manna: 
2800,- Sími: 5687799

Eldhúsinnrétting frá Lumex úr kirsu-
berjavið og gegnheilar innihurðir, kirsu-
berjavið. Uppl. gefur Magnús s. 894 
6221.
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 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta 
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552 
0110 www.pon.is

Iðnskólinn í rvk selur notuð tæki- suðu-
vélar, rennibekki og ýmsan annan 
búnað. Selst í núverandi ástandi. Salan 
hefst miðvikudaginn 4. júní kl. 11 í 
málmiðnadeild Iðnskólans. Nánari uppl. 
veitir Egill í síma 822 2354.

 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,timbur 1x6 og 2x4 á 155 
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á 
ulfurinn.is eða s. 840-7273, Halldór.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Aloe vera drykkurinn
 Var með ristil- og magavanda-
mál í 22 ár. Aloe Vera næringar-

drykkurinn hjálpaði mér.
Sjálfstæður dreifingaraðili FLP, 
Guðmundur A. Jóhannsson, s. 
662 2445 eða á www.4ever.is 

Frí heimsendingarþjónusta

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

 Líkamsrækt

Fjölþjálfi, Nordic Track CXT 950, k. í 
Erninum f. 3 árum. Kostaði 90 þús. 
Verð: 50 þús. Uppl. í s. 6903522.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

Nudd, Heilnudd, slökun og vellíðan 
(ekki erótískt) S: 690-8876

Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bóm-
ullarlök enn á gamla genginu. S. 891 
6447, Óli.

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Skart úr SILFURLEIR
Frábært fyrir alla að skapa skartgripi 
heima, síðasta námskeið um helg-
ina. Skráning og uppl. í s:5551212. 
Handverkshusid.is - Bolholti 4.

 Ökukennsla

www.aksturinn.is S. 694 
9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 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.

2 mán kettlingar fást gefins til kattavina. 
Dökkbrún, ljósgrá og yrjótt. Kassavanir. 
S. 846 9919.

 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

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

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.

Til leigu 100 fm, 3 herb. íbúð í 
Mosfellsbæ á 140 þ. Uppl. í s. 660 
6691, Brynjar.

Laust strax-Fossvogur
Til leigu rúmgott herb. með svölum, á 
góðum stað í bænum, sameiginl. glæsil. 
eldunaraðstaða, 2 baðherb. og afnot af 
þvottavél. Nettenging. Laust nú þegar. 
Uppl. í s. 863 3328 & 846 0408.

Glæsileg 3ja herb. íbúð í Sóltúni 105 
R. til leigu. Laus strax.140 þús. með 
hússjóði. Uppl. s. 8933063

2-3 herb. sérhæð í þríbýli á Freyjugötu.
Stærð 87 fm. 150 þ. á mánuði. Uppl. 
stefaneinarsson@mac.com

 Sumarbústaðir

Til sölu Bjálkahús á fallegum stað við 
sjávarsíðuna í Borgarfirði ýmsir mögul. 
uppl. í 892-1524

 Húsnæði óskast

Óska eftir herbergi til leigu með aðgangi 
að wc og eldhúsi.

 Fasteignir

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð 
til leigu í Fróðengi. Getur verið laus 
strax. Fallegt parket á gólfum, amerísk-
ur ísskápur fylgir. Leiguverð 130.000. 
Innifalið rafmagn,hiti og hússjóður. 
Uppl. í s. 691-5760

 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

Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu í 
Hafnarfirði. Hagstæð leiga eða sala. 
Uppl. í s. 663 4736 & 663 4836.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, 
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir-
tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt-
að. 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

Skalli Hraunbæ auka-
vinna

Vantar hresst og dulegt starfs-
fólk í dag kvöld og helgarvinnu 

í sumar.
Uppl. í s. 567 2880 alla virka 

daga til kl. 17.

Kvöld og helgarvinna
Hlöllabátar Þórðarhöfða óska 
eftir duglegu og hressu fólki í 

kvöld og helgarvinnu. Mikið að 
gera. Íslenskukunnátta skilyrði.

Hlöllabátar Þórðarhöfða. S. 892 
9846.

22 óskar eftir starfsfólki á bar og í sal. 
Umsókn með mynd sendist á pgr@
simnet.is

Veitingastaðurinn Domo
Óskar eftir duglegu og áhuga-

sömu starfsfólki til þjónustu í sal 
í kvöld- og helgarvinnu. Óskum 
einnig eftir vönum barþjónum. 

Íslenskukunnátta æskileg.
Upplýsingar gefur Magnús í 

síma 869 7846, 552 5588, eða á 
maggi@domo.is

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra og öðru starfsfólki í 
fullt starf. Unnið er á 15 daga 
vöktum. Skilyrði: starfsmaður 

þarf að hafa góða þjónustulund, 
vera röskur, 18 ára eða eldri og 

íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma 

8228835 eða www.nings.is

Panorama Restaurant óskar eftir starfs-
fólki í fulla vinnu, sumarvinnu og auka-
vinnu. Aðstoðarfólk í sal, morgunverð-
arþjóna, á bar, í eldhús og uppvask. 
Umsóknir sendist á fb@centerhotels.is

Atvinna
Deildarstjórar, kassastarfsmenn, 
lagermenn og almennir starfs-
menn óskast til starfa í nýrri 

verslun okkar á Korputorgi við 
vesturlandsveg.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Eyþór í síma 820-8001. Netfang: 

eythor@rfl.is
Rúmfatalagerinn Korputorgi.

Employment agency 
seeks:

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-

mmers, masons, heavy duty dri-
vers, paintors and more for the 

construction area.
 - Proventus - 

Call Sverrir 661 7000

Wilson’s pizza leitar af 
starfsfólki í eftirfarandi 

stöður.
Pizzabakara - Sendla - fólk í 
símsvörun - Um er að ræða 

hentugan vinnutíma í hlutastarf. 
Góð laun fyrir rétta fólkið.

Umsóknareyðublöð á staðnum 
Wilson’s Pizza, Gnoðarvogi 44 & 
Ánanaust 15 & Eddufelli 6 eða í 

síma 581 1515.

Hellulagnir / lóðafram-
kvæmdir

Sólgarðar óska eftir starfsmönnum í 
lóðaframkvæmdir. Garðyrkjumenn eða 
vanir menn. Uppl. í s. 692 0711.

Vantar nokkra 11-16 ára unglinga til 
þess að grúska í YouTube tónlistar-
myndböndum. Ágætlega borgað. 
Nánari upplýsingar: www.woodyallen.
com/auglysing/



SMÁAUGLÝSINGAR

Sportbarinn Ölver
Getum bætt við okkur duglegum og 
hressum dyravörðum og barþjónum. 
Lágmarksaldur 20 ára. Uppl. í s. 533 
6220, Magnús og Halli.

Sportbarinn Ölver
Vaktstjóri óskast í fullt starf, verður að 
vera vanur. Uppl. í s. 533 6220.

Óska eftir að ráða meiraorófsbílstjóra 
sem er vanur útkeyrslu í Rvk. S. 894 
5476.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta 

s. 661 7000.

23 ára piltur með ársreynslu af rafvirkj-
un leitar að sumarvinnu í þeim geira. 
GSM 6612424

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 Opið allan sólar-
hringinn.
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FASTEIGNIR

ÞJÓNUSTA

ATVINNA

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

Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Falleg eign á tveimur hæðum

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

Verð: 32.900.000
Frábær  eign  á  tveimur  hæðum í  Ártúnsholtinu.  Eignin  stendur  innst  í  botnlanga.  Þrjú  svefnherbergi  eru  í
íbúðinni,  möguleiki  á  því  fjórða.  Sér  bílastæði.  Geymsla  innan  íbúðar.  Mjög  snyrtileg  sameign.  Hver  íbúð
hefur  sér  þvottvél  og þurrkara.  Ártúnsskóli  er  hverfisskólinn,  hlaut  íslensku menntaverðlaunin  2006.  Tveir
leikskólar eru í hverfinu. Hverfið liggur einstaklega vel við helstu umferðaræðum og því fljótlegt að sækja í
alla þjónustu. Eign á frábærum stað.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@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 5008

698 8080

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

„Ég sá það fyrst á visir.is“
 24 mörk skoruð í fyrstu umferð Landsbankadeildarinnar

...ég sá það á visir.issir.is



MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!
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AFMÆLI

ÞÓR ELDON JÓNS-
SON tónlistarmaður 
er fjörutíu og sex 
ára í dag. 

EGGERT ÞÓR 
BERNHARÐSSON 
sagnfræðingur er 
fimmtugur í dag.

GUÐMUNDUR PÁLL 
ÓLAFSSON rithöf-
undur er sextíu og 
sjö ára í dag. 

GUÐRÚN AGNARS-
DÓTTIR læknir er 
sextíu og sjö ára 
í dag.

HÖRÐUR SIGUR-
GESTSSON rekstr-
arhagfræðingur er 
sjötugur í dag.

Rannsóknarstofa um skóla án að-
greiningar verður stofnuð við 
Kennaraháskóla Íslands í dag. 
Hlutverk rannsóknarstofunnar 
er að efla rannsóknir og þróunar-
starf á sviði skóla án aðgreiningar, 
miðla þekkingu, læra af vettvangi, 
veita ráðgjöf, efla innlend og er-
lend tengsl og taka þátt í alþjóð-
legri þekk ingar sköpun. Einnig 
standa fyrir málþingum og stuðla 
að útgáfu fræðilegs efnis.

Á annan tug fræðimanna við 
Kennaraháskólann og Háskólann á 
Akureyri starfa nú að rann sóknum 
tengdu fræðasviðinu en stofunni 
er  ætlað að vera samstarfsvett-
vangur þessara aðila og erlendra 
fræðimanna, stúdenta í meistara- 
og doktorsnámi, skóla yfir valda, 

skólanna, starfsfólks skólanna, 
foreldra og hagsmunafélaga nem-
enda með sérþarfir. 

Skóli án aðgreiningar er opin-
ber menntastefna landsins sem er 
bundin í alþjóðasam þykktir. Hún 
snýst um bætta menntun kennara, 
skipulag skóla, náms og kennslu 
sem hefur að leiðarljósi vand-
aða menntun allra, lýðræði og fé-
lagslegt réttlæti í skólum. Þessi 
mennta stefna er ein af þúsaldar-
markmiðum Sam einuðu þjóðanna 
og yfirlýst menntastefna Evrópu-
sambandsins og fjölmargra ann-
arra ríkja og alþjóða stofnana.

Prófessor Julie Allan frá Há-
skólanum í Stirling í Skotlandi 
verður heiðursgestur stofnfund-
arins sem haldinn verður kl. 16 í 

dag í Skriðu, fyrirlestrarsal Kenn-
araháskólans. Hún er meðal kunn-
ustu vísindamanna á þessu fræða-
sviði í hinum vestræna heimi. Julie 
Allan heldur einnig fyrirlestur við 
Háskólann á Akureyri 5. júní kl. 
16.30 í húsakynnum kennaradeild-
ar og fjallar um efni bókar sinnar 
Rethinking Inclusive Education: 
The Philosophers of Difference 
in Practice. Allir sem hafa áhuga 
á málefninu eru velkomnir á fyrir-
lesturinn. Nánari upplýsingar um 
rannsóknarstofuna er að finna á 
vef Kennaraháskóla Íslands: 
http://wp.khi.is/skolianadgreiningar

Ný rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar

DÓRA S. BJARNASON Dóra er prófessor 
við Kennaraháskóla Íslands og ábyrgðar-

maður rannsóknarstofunnar. 
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Þegar unglingsárin 
skella á í allri sinni 
dýrð stendur ungviðið 
gjarnan í þeirri trú að 

fátt sé skemmtilegra að 
gera í lífinu en að fara á 

rokktónleika í stórri tón-
leikahöll. Dýrðarsögur 

eldri kynslóðanna af því 
þegar þær sáu Led Zeppelin, Pulp 
eða Rammstein troða upp á stórtón-
leikum magna upp löngun til þess 
að fá að upplifa slíka skemmtun á 
eigin skinni. Þegar kemur að frum-
rauninni sem tónleikagestur vill þó 
gamanið gjarnan kárna heldur 
fljótt þar sem unga fólkið uppgötv-
ar, sér til nokkurrar hrellingar, að 
það er lítið gaman fyrir lágvaxna 
að velkjast um í sveittu mannhafinu 

þar sem ekkert annað er í sjónlínu 
fyrir dvergana en bök og hnakkar 
þeirra sem framar standa. Reyndar 
er ekki öll von úti; fæstir hafa náð 
endanlegri stærð sinni við ferming-
araldur og því þarf fyrsta stórtón-
leikareynslan ekki að vera for-
skriftin að síðari reynslu. Sumir 
unglingarnir verða síðar að slánum 
sem gnæfa yfir hvaða mannhaf 
sem er og þurfa aldrei að hafa 
áhyggjur af því hvort þeir muni sjá 
á sviðið eða ekki. Flestir ungling-
arnir stækka eitthvað, en enda þó 
innan skekkjumarka og eiga þannig 
ágætis möguleika á að sjá stundum 
eitthvað aðeins á rokktónleikum, í 
það minnsta ef að þeim tekst að 
staðsetja sig vel í salnum. En svo er 
alltaf einhver hluti unglinganna 

sem aldrei stækkar heldur stendur 
í stað og nær aldrei að skríða upp 
fyrir 160 sentimetra hæð. Hlut-
skipti þessara einstaklinga er sann-
arlega grátlegt; fyrir þeim liggur 
að sjá aldrei nokkurn tímann, svo 
lengi sem þeir lifa, glitta í tangur 
né tetur af rokkhetjum sínum. Í 
staðinn fá þessir vesalingar að 
virða fyrir sér um alla eilífð hafsjó 
af bökum íklæddum hljómsveitar-
bolum (lítið fólk er því oft meðvit-
aðra en aðrir um hvar hljómsveitir 
leika á tónleikaferðalögum) eða 
nöktum, sveittum og mis-loðnum 
bökum. Eins áhugaverð og þessi 
bakfræði getur nú verið vildi 
eflaust flest smáfólkið skipta út 
þekkingu sinni á greininni fyrir 
sjónlínu á sviðið.

STUÐ MILLI STRÍÐA Hnakkar og bök
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR ER LÍTIL

■ 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

Jeminn, Binni, ég veit að 
þegar við hittumst sagð-
irðu að þú værir hrifinn 
af löngum göngutúrum á 
ströndinni... en ekki með 
/%&#&# málmleitartæki!

Jæja! Við getum 
spilað nokkur með-
algóð blúslög, en ég 
sé engan söngvara 

meðal okkar!

Nei! Þar 
erum 
við í 

bobba!

Við getum 
haldið 

prufur?!
Þyrftum við 
ekki að hafa 

nafn líka?

Snilld!

Við 
hengjum 

upp 
plaköt í 
skólan-
um!

Góður punktur! 
Það ætti að 

vera nafn með 
góðum hljómi! 

Sem virkar bæði 
utanlands og 

innan!

Yes! Nafn 
sem fær fólk 
með hæfi-
leika til að 
vilja syngja 
með okkur!

Alright!
Fótsúpa 

leitar söngv-
ara, prufur í 
bílskúrnum 

hans Magga, 
föstudag 

19.00

G E E E E E E I I I I I I I I I I I S P !

Glúgg 
glúgg

Sker 
sker 
sker

Þú ofdekrar 
hann.

Á ég að senda 
drenginn í 
skólann án 

morgunmats?

Aftur í 
skólann!

Mjási?
Ég var að hugsa að ég 

get kannski lært að nota 
dósaopnara.

Vá! Sjáðu 
hvað ég 

fann!

Hvað?

Þegar ég var á þínum aldri var 
ég vön að fara í þetta og kalla 
mig „Prinsessu Á-háum-hesti-
sem-stjórna-öllum-heiminum“

Er það?

Svo gekk ég um og skipaði 
fyrir og lét þig kalla mig 

„Yðar hátign“
Hahahah-
ahhaah-

haha!

Ég væri til í 
að sjá það á 
myndbandi!

Þú meinar, 
„Ég væri til í 
að sjá það á 
myndbandi, 

Yðar hátign!“

Eiðanemar
Nú er komið að því sem allir hafa talað um.

Ball á Borginni föstudaginn 13.júní!
Nemendur allra árganga og makar þeirra velkomnir. 

Það verður bara gaman.

Nánari upplýsingar er að fi nna á 

eidaball2008.blog.is
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Fyrsta djass- og blúshátíðin í Kópavogi verður sett 
næstkomandi föstudag og mun standa yfir um 
helgina. Ráðgert er að gera hátíðina að árlegum 
viðburði í blómlegu menningarlífi bæjarins. Mikið 
verður um dýrðir á opnunardegi hátíðarinnar; 
kunnir tónlistarmenn munu heimsækja eldri 
borgara, meðal annars í Sunnuhlíð, og leika léttan 
djass og um kvöldið verður efnt til mikillar blús-
veislu í tónleikahúsinu Salnum. Tónleikarnir hefjast 
kl. 21 og á þeim koma fram Bluesband KK með 
gítarhetjuna Björgvin Gíslason innanborðs, Magnús 
Eiríksson og Halldór Bragason. Salurinn hýsir aðra 
tónleika hátíðarinnar á laugardagskvöld kl. 21; þá 
mun djassband undir stjórn Björns Thoroddsen, 
listræns stjórnanda hátíðarinnar, fá til liðs við sig 
þrjá af snjöllustu söngvurum landsins, þau Andreu 
Gylfadóttur, Björgvin Halldórsson og Stefán 
Hilmarsson, til að syngja nokkrar skemmtilegar 
söngperlur í djassútsetningum. Hátíðinni lýkur svo 
á sunnudaginn kl. 15 með tónleikum fyrir yngstu 
kynslóðina á kaffihúsinu Amokka í Hlíðarsmára. Þar 
kemur fram Tríó Björns Thoroddsen ásamt Andreu 
Gylfadóttur, en í sameiningu munu þau kynna 
börnin fyrir sveiflunni.   - vþ

Leikritið Gítarleikararnir eftir 
Line Knutzon var frumsýnt í vor í 
Borgarleikhúsinu við ágætan 
orðstír. Sýningum á því er við það 
að ljúka, en bætt hefur verið við 
sérlegri aukasýningu á verkinu 
vegna mikillar eftirspurnar. Þau 
Jóhann Sigurðarson, Hanna 
María Karlsdóttir, Aðalbjörg 
Árnadóttir og Halldór Gylfason 
eru í hlutverkum aðdáenda hins 
nýlátna trúbadors John Hansen, 
en leikritið segir frá tilraunum 
þeirra til að raða saman minning-
ardagskrá um þessa hetju sína. 
Aukasýningin fer fram á mið-
vikudagskvöld og því vissara að 
tryggja sér miða sem fyrst.  - vþ

Sýningu 
bætt við

GÍTARLEIKARAR Skemmtilegt leikrit í 
Borgarleikhúsinu.

Línur eru að skýrast í verkefna-
skrám leikhúsanna á komandi 
haust þótt enn hafi leikhúsin 
ekki birt fullfrágengnar verk-
efnaskrár áður en þau leggjast í 
dvala. Hópur leikara Þjóðleik-
hússins starfar þessa dagana í 
vinnusmiðju þar sem unnið er 
með texta Shakespeare að Mak-
beð, sem hefur nokkrum sinnum 
verið sviðsettur hér á landi, þó 
aldrei á sviðum Þjóðleikhússins. 

Hópurinn mun sýna afrakstur-
inn af vinnusmiðjunni í haust en 
að þessu sinni er farin fremur 
nýstárleg leið að verkinu. Vinnu-
smiðjuna leiðir Stefán Hallur 
Stefánsson leikari en unnið er á 
Smíðaverkstæði Þjóðleikhúss-
ins. Leikritið um Makbeð er 
meðal þekktustu harmleikja 
Shakespeares og því ræðst þessi 
ungi og áræðni hópur ekki á 
garðinn þar sem hann er lægst-
ur. Hópurinn kryfur hugmynd-
ina, jafnt í sagnfræðilegu sem 
menningarlegu tilliti, um Mak-
beð – þennan valdagráðuga og 
ofurbreyska mann, og mun síðan 
miðla rannsóknum sínum með 
aðferðum leikhússins. Vinna 
hópsins byggist þannig á tilraun-
um með leikhúsformið og mögu-
leika leiklistarinnar. Markmiðið 
er að endurspegla innihald 
verksins á nokkrum stigum með 
tilraunum sem varða samband 
áhorfenda, leikara og sýningar. 
Völdum áhorfendum verður 
boðið að taka þátt í sköpunar-
ferlinu með því að koma einu 
sinni eða oftar á kynningu á 
verkefninu á vinnslustigi og taka 
þátt í umræðum um þróun þess. 
Stefnt er að nokkrum sýningum 

fyrir almenna áhorfendur á 
verkinu í lok september.

Meðal þátttakenda í verkefn-
inu auk Stefáns Halls Stefánsson-
ar eru Tobias Munthe, Baldur 
Trausti Hreinsson, Karl Þor-
bergsson, Edda Björg Eyjólfs-
dóttir, Vigdís Hrefna Pálsdóttir 
og Vignir Rafn Valþórsson. 

Makbeð var fyrst leikinn hér á 
vegum Leikfélags Reykjavíkur í 
tíð Vigdísar Finnbogadóttur og 
fór Pétur Einarsson þá með titil-
hlutverkið. Inga Bjarnason leik-
stýrði verkinu í Gamla bíói á 
níunda áratugnum og fór Erlingur 

Gíslason þá með hlutverkið. Frú 
Emilía setti verkið á svið í leiks-
alnum á Seljavegi þar sem síðar 
var innréttað leikhús á vegum 
Flugfélagsins Lofts. Þar var Þór 
Tulinius í hlutverki Makbeðs. Þá 
má ekki gleyma sviðsetningu 
Íslensku óperunnar á verkinu 
fyrir fáum árum með Ólaf Kjart-
an Sigurðsson en Verdi fylgir 
texta Shakespeare vel í söng-
texta verksins.

Leikfélag Reykjavíkur hefur 
hug á að setja Makbeð á svið í 
Borgarleikhúsi 2009.

  pbb@frettabladid.is

Makbeð krufinn á verkstæði

LEIKLIST Kynningarmynd hópsins fyrir verkefnið um Makbeð og þann heim sem 
hann endurspeglar.  MYND: ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Djass og blús í Kópavogi

BJÖRN THORODDSEN GÍTARLEIKARI Listrænn stjórnandi djass- 
og blúshátíðar í Kópavogi.

Íkonaverk eftir föður 
Jovica, serbneskan lista-
mann sem einnig er 
prestur í serbnesku 
rétttrúnaðarkirkjunni, 
verða til sýnis í þremur 
íslenskum kirkjum nú í 
júnímánuði. Fyrsta sýn-
ingin er nú reyndar 
þegar hafin; hún opnaði 
á laugardaginn var í 
safnaðarheimili Háteigs-
kirkju og verður þar 
fram til 8. júní. Daginn 

eftir, þann 9. júní, opnar 
sýningin svo í Skálholts-
kirkju og flytur sig að 
lokum um miðjan mán-
uðinn í Glerárkirkju á 
Akureyri. 

Áhugafólk um kirkju- 
og íkonalist ætti klárlega 
ekki að láta þessar sýn-
ingar fram hjá sér fara, 
enda ekki á hverjum degi 
sem sýning á verkum 
sem þessum sækir landið 
heim. - vþ

Serbnesk íkon til sýnis

KIRKJULIST Eitt af 
íkonunum eftir föður 
Jovica.

Nú er óðum að fyllast!
Upplýsingar á

www.sumarbudir.is
og skráning í.
síma 551 9160
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www.krabb.is

Dregið 17. júní 2008
Vertu með og styrktu gott málefni!

Fjöldi útgefinna mi›a: 145.000

Sumarhappdrætti
Krabbameinsfélagsins

skattfrjálsir vinningar197
24.240.000 kr.að verðmæti

1 Grei›sla upp í bifrei› e›a íbú›.
Ver›mæti 1.000.000 kr.

1 Skoda Octavia Scout, 4x4.
Ver›mæti 3.740.000 kr.

195 Úttektir hjá fer›askrifstofu e›a verslun.
Hver a› ver›mæti 100.000 kr.

Glæsilegir vinningar

Uppl‡singar um vinningsnúmer í símum 540 1918 (símsvari)
og 540 1900 og á heimasí›unni www.krabb.is/happ
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> NÆSTI TRUMP?

50 Cent mun leita að næsta 
hip-hop viðskiptajöfrinum 
í nýjum veruleikaþætti sem 
mun svipa til Apprentice-þátt-
anna sem Trump stýrði harðri 
hendi. 16 þátttakendur keppa 
um hylli 50 Cent, en nú er 
í verðlaun námsstyrk-
ur til hvaða háskóla-
náms sem sigurvegar-
inn óskar.

Fréttablaðið greindi frá því á 
föstudaginn að Coleman-grill 
sem er til sölu hjá Ellingsen 
væri dýrasta grill landsins. 
Gripurinn kostar tæplega þrjú 
hundruð þúsund krónur og 
þegar Fréttablaðið bar að 
garði hafði enginn fest kaup á 
ferlíkinu. Kristján Ágúst, 
verslunarstjóri hjá Ellingsen, 
sagði hins vegar í samtali við 
Fréttablaðið að töluverður 
fjöldi fólks hefði lagt leið 
sína út á Fiskislóð til að 
berja gripinn augum. Eng-

inn hefði hins vegar látið 
drauminn rætast. 

En nú hefur nýr kandítat 
tekið við af Coleman-risanum. 
Því Weber-Summit S650 gas-

grillið sem Járn & Gler flytur 
inn fer heldur létt með að 
hrifsa til sín þá kórónu en það 

er verðlagt á tæpar 320 þús-
und krónur. „Þetta er rollsinn, 
ekki nokkur spurning,“ segir 

kokhraustur Kjartan Ágústs-
son hjá fyrirtækinu og vísar 
því á bug að einhver kreppa 
ríki í sölu á þessum sannkall-
aða lúxusvarningi. „Nei, nei, 
við erum búnir að selja átta á 
þessu ári og þar af fór eitt 
núna bara í morgun,“ útskýrir 
Kjartan.

Ekki er þó neinn pitsuofn í 
Weber-grillinu en Kjartan 
segir að það komi ekki að sök. 
Það sé nánast ryðfrítt frá toppi 
til táar, grillteinarnar séu 
þykkir og góðir og standist því 
íslenska veðráttu. Fréttablað-
ið óskar hins vegar eftir fleiri 
ábendingum sem kæmu til 
greina í titilinn dýrasta gas-
grill landsins. - fgg

Dýrasta grillið dúkkar upp

KJARTAN OG KÓNGURINN Weber-Summit S650 kostar tæplega 320 þús-
und krónur og telst því dýrasta grill landsins um þessar mundir.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Listamaðurinn Hrafnkell Sigurðs-
son tekur þátt í samsýningunni 
Fellow Travellers í Liverpool hinn 
18. september ásamt breskum 
listamönnum á borð við Holly 
Johnson, söngvara Frankie Goes 
to Hollywood sem sló í gegn á 
níunda áratugnum. Stefnt er að 
því að halda þessa sýningu á 
Íslandi í febrúar á næsta ári. 

Fimmtán samkynhneigðir lista-
menn eiga verk á sýningunni og er 
hún hluti af listahátíðinni Liver-
pool Biennial, sem er haldin í til-
efni þess að Liverpool er menn-
ingarborg Evrópu í ár. „Mér finnst 
alveg skemmtilegt að sýna í þessu 
samhengi, það verður gaman að 

prófa það,“ segir Hrafnkell. 
„Listamennirnir eru gay en síðan 
getur myndlistin verið allavega. 
Það er spurning hvort það sé eðli-
legt að velja fólk á sýningar eftir 
kynhneigð en það er allt í lagi að 
sjá hvað kemur út úr því.“ Hrafn-
kell segir að það verði forvitnilegt 
að sýna með Holly Johnson. „Ég 
veit ekki hvernig myndlist hann 
gerir, það á eftir að koma í ljós, en 
hann var flottur söngvari á sínum 
tíma.“ Á meðal þekktustu laganna 
sem hann flutti voru Relax og The 
Power of Love.  - fb

Sýnir með Holly

HRAFNKELL SIGURÐSSON Hrafnkell 
tekur þátt í samsýningunni Fellow 
Travellers í Liverpool í september.

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD Holly 
Johnson og félagar sungu vinsæl lög á 
borð við Relax og The Power of Love.

TAKTU ÞÁTT!

7. JÚNÍ 2008
SJÓVÁ KVENNAHLAUP ÍSÍ

Kvikmyndastjörnur í Holly-
wood þrífast á umfjöllun og 
telja ferli sínum það helst 
til framdráttar að vera á 
forsíðu einhvers glanstíma-
rits. Enda eru hæfileik-
arnir kannski af skornum 
skammti í mörgum tilfell-
um. Lindsay Lohan er nýj-
asta dæmið um þá hegðun.

Ferill Lindsay hefur legið lóðrétt 
niður eftir að slúðurpressan í 
Bandaríkjunum var mötuð dag-
lega af skandölum tengdum 
stöðugri áfengisneyslu. Lohan 
hefur eftir að hún útskrifaðist úr 
meðferð átt erfitt með að vekja á 
sér athygli og því kemur kannski 
nýjasta útspilið ekkert ýkja mikið 
á óvart. Hún er semsagt lesbía og 
á í ástarsambandi við Samönthu 
Ronson plötusnúð. 

Að koma út úr skápnum
Í kvikmyndinni Bowfinger frá 
árinu 1999 með þeim Eddie 
Murphy og Steve Martin kom per-
sóna Heather Graham úr skápn-
um og hafði þá komið sér í mjúk-
inn hjá kvenkynsframleiðanda í 
Hollywood.  Graham var í hlut-
verki ungrar stúlku sem dreymdi 
um frægð og frama í Hollywood 
og sá sér þennan leik á borði; að 
gerast lesbía. 

Tveimur árum áður en þessi ágæta 
gamanmynd kom út hafði Anne 
Heche komið heimsbyggðinni á 
óvart þegar hún tilkynnti að nýj-
asta ástin í lífi hennar væri spjall-
þáttadrottningin Ellen DeGen-
eres. Ellen hafði sjálf valdið miklu 
fjaðrafoki í bandarískum fjölmiðl-
um þegar hún kyssti konu í loka-
þætti gamanþáttar síns. Og þeir 
voru ófáir siðapostularnir sem 
fordæmdu athæfið og töldu hana 
hvetja ungt fólk til ósiðsamlegrar 
hegðunar. 

Svo heppilega vildi til að þessi 
skápaferð Heche kom á sama 
tíma og hún lék í kvikmyndinni 
Six Days, Seven Nights á móti 
Harrison Ford. Myndin fékk tölu-
vert meiri umfjöllun en ella því 
hún reyndist sjálf hvorki fugl né 
fiskur. Anne sneri „aftur“ inn í  
skápinn árið 2000 og gekk að eiga 
kvikmyndatökumann. Þau eru nú 
reyndar að skilja. Ástalífið hjá 
Ellen hefur hins vegar blómstrað 
síðan Heche yfirgaf hana og er nú 
í sambúð með hinni ítölskættuðu 
Portiu de Rossi.

Samkynhneigð háir ekki konum
Orðrómar um samkynhneigð 
setja hins vegar ekki 
alltaf strik í reikning-
inn hjá Hollywood-
stjörnum. Sér í lagi 
hjá konum því 
hommar virðast 
eingöngu fá 
homma-hlutverk. 
Lesbíur virðast 
eiga auðveld-
ara með að 
aðgreina sig 
frá kynhneigð 
sinni í kvik-
myndahlut-
verkum. 
Kynhneigð-
in hefur í 

það minnsta 
ekki  háð 
Óskarsverð-
launaleik-
konunni 
Jodie Fost-
er. Þótt ekki 
sé  langt 
síðan hún 
gekkst við 
því að vera 
samkyn-
hneigð er 
ljóst að það 
kom engum 
á óvart. 
Hún sleit 
hins vegar 
samvistum 
við Cydney 
Bernard, 
unnustu 
sína til tut-
tugu ára. 

Þegar 
þessi upp-
talning er 
höfð í huga 
þarf Lohan 
kannski 
ekki að 
örvænta 
þrátt fyrir að vera komin út úr 
skápnum. Nafn hennar er í það 
minnsta allra vörum aftur. 

Verstu mistökin væru hins 
vegar að hverfa frá þessu öllu 
saman og láta eins og ekkert 
sé. Þá yrði litið á þetta hliðar-

spor sem athyglissýki af verstu 
gerð. -fgg

Lesbíuleikur Lohan

LESBÍA EÐA 
EKKI Anne 

Heche ákvað 
að vera 

lesbía en 
hætti síðan 
við og sneri 
sér aftur að 
karlmönn-
um. Hún er 
nú að skilja.

LINDSAY LESBÍA?
Fjölmiðlungar hafa 

gert að því skóna að 
skápaferð Lindsay 

Lohan sé bara fjöl-
miðlabrella. Tíminn 

einn leiðir það í ljós.

EKKI HÁÐ ÞEIM Jodie Foster hefur ekki 
verið dreginn í dilka þrátt fyrir kyn-
hneigð sína.

ÁSTFANGNAR Ellen DeGeneres 
og Portia de Rossi eru almennt 
taldar vera í einhverju traustasta 
sambandi Hollywood.



YFIRBURÐIR
BYLGJUNNAR

ERU ALGJÖRIR

Hlustendur Bylgjunnar eru í eftirsóttasta markhópnum og 

stærsta neysluhópnum. Bylgjan ber af og tryggir að skilaboð 

auglýsenda komist áleiðis til mikilvægasta markhópsins.

Samkvæmt könnun Capacent í aldurshópnum 18-54 ára á tímabilinu 26. apríl til 25. maí 2008.
Hlutdeild - hlustun í mínútum.

BYLGJAN ÞAKKAR HLUSTENDUM SAMFYLGDINA Á HVERJUM DEGI
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SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

14

12

14

7

SEX AND THE CITY kl. 5.15- 8 - 10.45
INDIANA JONES 4  kl. 5.40 - 8 - 10.20

14
12

SEX AND THE CITY kl. 5 - 8 - 10.50
SEX AND THE CITY LÚXUS kl. 8 - 10.50
INDIANA JONES 4 DOLBY DIGITAL kl. 5.20 - 8 - 10.40
INDIANA JONES 4 LÚXUS DOLBY D kl. 5.20
PROM NIGHT    kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS    kl. 5.45 - 8 - 10.15
SUPERHERO MOVIE  kl. 4
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 3.50
HORTON   kl. 3.50 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

14
12
14

7

SEX AND THE CITY kl. 7 -  10
INDIANA JONES 4 kl. 6 - 8.30 - 11
PROM NIGHT kl. 6 - 8 - 10
WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 5.45 - 8 - 10.15

5%

SÍMI 551 9000

12
7
12

7

FORBIDDEN KINGDOM kl.5.30 - 8 -10.30
KICKIN ÍT OLD SKOOL kl.5.40 - 8 -10.20
HAROLD & KUMAR ESCAPE FROM GB kl.5.45 - 8 - 10.15
MADE OF HONOUR kl. 8 - 10.10
BRÚÐGUMINN kl. 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

TILBOÐSVERÐ
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

MERKTAR MEÐ RAUÐU

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

HAROLD AND KUMAR 2 kl. 8 12

WHAT HAPPENS IN VEGAS kl. 10:10 L

SEX AND THE CITY kl. 8 - 10:45 14

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:30 12

FORBIDDEN KINGDOM kl. 8 - 10:10 16

NIM´S ISLAND kl.  8 12

NEVER BACK DOWN kl.  10:10 12

FORBIDDEN KINGDOM kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

INDIANA JONES 4 kl. 5:30 - 8D - 10:40D 12

INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10:40 VIP
LOVE IN TIME OF CHOLERA kl. 8 7

NEVER BACK DOWN kl. 10:40 14

NIM´S ISLAND kl. 5:30 L

IRON MAN kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

VALLEY OF ELAH síð. sinn kl. 8 16

THE HUNTING PARTY síð. sinn kl. 10:40 12

U2 3D síð. sinn kl. 6/3D L

SEX AND THE CITY kl. 5 - 8 - 10:50 14

INDIANA JONES 4 kl. 6:30D - 9D - 11:30D 12

NEVER BACK DOWN kl. 11:30 14

IRON MAN kl. 6:30 - 9 12

DIGITAL

3-D DIGITAL

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SEX AND THE CITY kl. 3, 6 og 9 14

INDIANA JONES 4 kl. 4.30, 7 og 10 12

HAROLD & KUMAR 2 kl. 8 12

FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 6 12

SPIDERWICK CHRONICLES kl. 4 7

1/2
SV MBL

- V.J.V., Topp5.is / FBL- Þ.Þ., DV

- J.I.S., film.is

STELPURNAR ERU MÆTTAR Á HVÍTATJALDIÐ

Hljómsveitin Dátar er fræg fyrir 
smellinn Gvendur á eyrinni, en 
ekki síður fyrir örlög hljómsveit-
armeðlima. Af þeim sex sem störf-
uðu í bandinu er aðeins einn á lífi í 
dag, bassaleikarinn Jón Pétur 
Jónsson, sem býr í útlöndum. Þrír 
Dátar styttu sér aldur, einn lést í 
bílslysi og einn lést úr krabba-
meini. 

Perla Svandís Hilmarsdóttir er 
dóttir gítarleikarans Hilmars 
Karlssonar og hefur hún nú sett 
upp netsíðu tileinkaða hljómsveit-
inni á datar.blog.is.

„Mér hefur fundist sem umfjöll-
unin um Dáta hafi verið frekar 
neikvæð og ég vildi bara gera eitt-
hvað gott fyrir hljómsveitina og 
minningu pabba míns,“ segir 
Perla. „Ég var reyndar bara níu 
ára þegar hann lést svo ég á ekki 
margar minningar sjálf.“

Áður óbirtar myndir af hljóm-
sveitinni í leik og starfi má sjá á 
síðunni. „Þetta er hægt og rólega 
að koma hjá mér. Ég bæti við eins 
og ég hef tíma til. Það eru til miklu 
fleiri ljósmyndir og ég set þær inn 
smátt og smátt. Hljómsveitin gaf 
bara út átta lög en ég veit um konu 
sem á heimaupptökur með hljóm-
sveitinni. Það er aldrei að vita 
nema það efni verði líka aðgengi-
legt á síðunni. Ég vildi gjarnan fá 

fleiri komment frá þeim lesendum 
sem muna eftir bandinu,“ segir 
Perla að lokum.  - glh

Minnist Dátans, pabba síns

MINNIST PABBA SÍNS MEÐ NETSÍÐU 
Perla Svandís er dóttir Hilmars Karlsson-
ar, fyrsta gítarleikara Dáta.

EIN AF ÁÐUR ÓBIRTUM MYNDUM AF 
DÁTUM Hilmar, Jón Pétur og Rúnar 
Gunnarsson taka lagið í Aðalstræti sirka 
1966.

Um síðustu helgi birtist viðtal við 
Margréti Árnadóttur, hönnuð 
prjónalínunnar M-Design. 
Ermaslár hennar hafa notið 
mikilla vinsælda síðastliðna 
mánuði og selst afar vel. Vitlaus 
mynd var birt af Margréti með 
greininni, þar sem hún klæddist 
annarri flík, en hér má sjá hana í 
ermaslánni vinsælu.

Ermasláin 
vinsæla

MARGRÉT ÁRNADÓTTIR Ermaslár Mar-
grétar hafa selst eins og heitar lummur.

Whitney Houston ku 
áforma að syngja 
dúett með bresku X-
factor-söngkonunni 
Leonu Lewis. 
Houston áformar nú 
endurkomu í tónlistar-
heiminn, eftir að hafa 
verið fjarverandi 
árum saman á meðan 
hún tókst á við eitur-
lyfjavanda sinn, og 
sendir meðal annars 
frá sér plötu síðar á 
árinu. Til þess að 
kynda enn undir 
áhuga aðdáenda 
vill Clive Davis, 
lærifaðir henn-
ar og leiðbein-
andi, að Hous-
ton syngi með 
Lewis.

Frá því að 
Leona vann 
X-factor í 
Bretlandi 
fyrir 
tveimur 

árum hefur frægðar-
stjarna hennar farið 
rísandi, og það á 
miklum hraða. Smá-
skífa hennar, Bleed-

ing Love, hefur geyst 
upp vinsældalista 
bæði vestanhafs og 
austan, sem hefur 
orðið til þess að henni 
hefur verið líkt við 

söngdívur á borð 
við Houston 
sjálfa og 
Mariuh Carey. 

Dúett með Leonu

SYNGUR MEÐ 
NÆSTU WHITNEY
Whitney Houston 
hyggst syngja dúett 

með Leonu Lewis, 
sem einmitt hefur 

verið kölluð næsta 
Whitney Houston.

Það er ekki oft sem afrískar hljóm-
sveitir spila í Reykjavík, en miðað 
við aðsóknina á tónleika Super 
Mama Djombo á Listahátíð þá 
mætti það gerast oftar. Uppselt 
var á tónleikana á föstudagskvöld-
ið og salurinn á Nasa orðinn pakk-
fullur þegar hljómsveitin steig á 
svið nokkrar mínútur yfir tíu.

Super Mama Djombo var skipuð 
tólf meðlimum á föstudagskvöld-
ið, fjórum söngvurum (tveimur 
körlum og tveimur konum), tveim-
ur gítarleikurum, tveimur 
saxófónleikurum, bassaleikara, 
trommuleikara, ásláttarhljóð-
færaleikara, og hljómborðsleik-
ara. Tónlist sveitarinnar er létt-
leikandi og dansvænt gumbe, en 
það orð er notað yfir það sérstaka 
sambland af þjóðlegri gíneskri 
tónlist og kreól sem sveitin spilar. 
Inn á milli koma svo rólegri lög 
þar sem áhrifa gætir frá annarri 
tónlist, til dæmis blús, kúbanskri 
og portúgalskri tónlist.

Það var mikil stemning strax frá 
byrjun á tónleikunum á Nasa og 
greinilegt að tónleikagestir voru 
komnir til að skemmta sér. Margir 
dönsuðu, klöppuðu og sveifluðu 
sér í takt við tónlistina og sá hópur 
fór stækkandi eftir því sem leið á 
kvöldið. Hljómsveitin spilaði mikið 
af efni af nýju plötunni, Ar Puro, 
en líka gamla gumbe-smelli frá 
fyrri tíma. Á meðal eftirminni-
legra laga sem sveitin tók má 
nefna Alma, N’Tchintche og lagið 
No Festa, en í því söng Egill Ólafs-
son með sveitinni. Hann tók með 
henni annað lag, negrasálminn 
Swing Low, Sweet Chariot sem 
fluttur var í hálfgerðri reggíút-
gáfu. Hljómsveitin spilaði látlaust 
í tæpa tvo tíma og endaði á magn-
aðri útgáfu af laginu Tchatcha Li 
Tchatcha af nýju plötunni. Þegar 

þarna var komið var stemningin 
orðin gríðarleg og allt á suðu-
punkti. Sveitin fékk afhenta blóm-
vendi og þakkaði fyrir sig og hvatti 
gesti til að koma aftur kvöldið á 
eftir, en fagnaðarlætin voru slík að 
hún kom aftur á svið og spilaði í 
hálftíma í viðbót. Í þeim hluta voru 
meðlimir allir kynntir og líka 
helstu aðstandendur sem voru í 
salnum, til dæmis hljómsveitar-
stjórinn og lagasmiðurinn Adriano 
Atchutchi, viðskiptaráðherra 
Gíneu og „Ar Puro sjálfur“ Hreinn 
Loftsson sem hefur unnið mikið 
fyrir sveitina. Ar Puro þýðir að 
sjálfsögðu „hreint loft“. 

Á heildina litið voru þetta mjög 
skemmtilegir tónleikar. Margir 
hljóðfæraleikaranna sýndu snilld-
artakta, til dæmis trommuleikar-
inn Zé Manuel og bassaleikarinn 
Valdir Delgado. Gítarleikararnir 
tveir gerðu líka mjög góða hluti. 
Af söngvurunum var ég hrifnast-

ur af söngkonunni Dulce Neves. 
Hún er búin að vera í sveitinni 
síðan á áttunda áratugnum og 
hefur einstaklega bjarta og sér-
staka rödd. Best var sveitin í hrað-
ari gumbe-lögunum. Þar náði 
stemningin líka hámarki. Það er 
greinilegt að sveitin hefur fengið 
góða tilsögn í íslensku poppara-
máli. Framburðurinn á „Takk 
fyrir“, „Klappa“ og „Eru ekki allir 
í stuði“ var óaðfinnanlegur. 
 Trausti Júlíusson

Rífandi stuð hjá Super Mama

LISTAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK
Super Mama Djombo á Nasa
Vestur-afríska stórsveitin Super 
Mama Djombo gerði allt vitlaust 
á Nasa á föstudagskvöldið á stór-
skemmtilegum tónleikum.

★★★★
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Scott Ramsay hefur leikið vel með Grindavík í sumar. Hann var 
frábær í leiknum gegn Blikum þar sem hann lagði upp tvö 
mörk og skoraði eitt auk þess sem hann skoraði stórbrotið 
mark í 3-1 tapinu gegn KR. Hann hefur því komið að fjórum 
af sjö mörkum liðsins í sumar.

„Mér líður mjög vel um þessar mundir. Ég hef lík-
lega ekki verið í betra formi frá því ég var að spila í 
Skotlandi árið 1996,“ sagði Ramsay með sínum 
þykka skoska hreim og hló við. En hvernig 
stendur á þessu formi?

„Ég hef reynt að breyta matarræðinu 
mínu en ekki miklu öðru. Ég sleppti pizzu 
og frönskum sem ég borðaði mjög mikið af 
áður, nú borða ég bara skyr,“ sagði Ramsay 
glaðbeittur. „Ég æfði mjög stíft í vetur, 
aðallega með Grindavíkurliðinu. Það er bara 
hefðbundið. Svo hljóp ég mikið og passa bara 
mataræðið“.

Hann kvaðst þó ekki hafa gengið jafn langt og 

hann gerði fyrir nokkrum árum til að léttast. Þá klæddi hann sig í 
svartan ruslapoka innanundir hlaupagallann til að svitna meira. 
„Ég hef ekki gert það í nokkur ár,“ sagði Ramsay, sem fannst 
augljóslega gaman að rifja þá aðferð upp. „Þetta var þegar 

ég flakkaði mikið meira á milli Íslands og Skotlands og var 
kannski í hálft ár á hvorum stað. Eftir dvöl í Skotlandi sneri 

ég aftur til Íslands allt of þéttur,“ sagði Ramsay.
„Það er hjákátlegt að ég æfi bara meira eftir því sem 

ég verð eldri. Ég er að æfa mun meira í dag en áður. 
Kjánalegt, en ég er ekkert að yngjast og ég þarf að 
halda mér í formi,“ sagði hinn 33 ára gamli Ramsay.

Kappinn vildi ekki taka of miklu hrósi og benti á 
að enginn maður gerði heilt lið. „Ég leik bara eftir 
því hvernig liðið spilar. Við erum með gott lið eins 
og við sýndum gegn Breiðabliki. Við þurfum bara 
að halda áfram og hala inn eins mörg stig og við 
getum,“ sagði Ramsay. Næsti leikur liðsins er á 
mánudag gegn FH. „Við gerum okkar besta og 
afgangurinn kemur í ljós,“ sagði Scott Ramsay.

SCOTT RAMSAY: HEFUR EKKI VERIÐ Í BETRA FORMI FRÁ ÞVÍ HANN VAR Í SKOTLANDI FYRIR TÓLF ÁRUM 

Skipti pizzu og frönskum út fyrir skyrið
> Veigar Páll lagði upp þrjú mörk í 
toppslagnum

Veigar Páll Gunnarsson átti stórleik með 
Stabæk þegar liðið vann 3-0 sigur á 
Garðari Jóhannssyni og félögum í 
Fredrikstad í toppslag norsku úrvals-
deildarinnar í gær. Veigar Páll lagði 
upp öll mörk sinna manna, tvö 
fyrir Brasilíumanninn Alanzinho og 
eitt fyrir Daniel Nannskog. Með sigr-
inum náði Stabæk sjö stiga forskoti á 
toppnum og Veigar Páll er nú búinn 
að gefa fjórum fleiri stoðsendingar 
en næsti maður, eða 7 í 9 leikjum.

Umspilsleikur fyrir EM:
Ísland – Rúmenía  23-37 (8-21)
Mörk Íslands: Dagný Skúladóttir 5 (6), Hanna 
Guðrún Stefánsdóttir 5/3 (5/4), Sólveig Lára 
Kjærnested 4 (5), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 
3 (8), Sunna María Einarsdóttir2 (3), Stella 
Sigurðardóttir 2 (3), Hildigunnur Einarsdóttir 1 
(2), Rakel Dögg Bragadóttir 1 (9/2), Hrafnhildur 
Skúladóttir (2), Rut Jónsdóttir (3), Sigurbjörg 
Jóhannsdóttir (3)
Varin skot: Berglind Hansdóttir 21/2 (58/6 
36,2%), Íris Björk Símonardóttir 0 (1/1 0%)
Hraðaupphlaup: 6 (Dagný 3, Sólveig 2, Anna)
Fiskuð víti: 6 (Anna 3, Sunna 2, Stella)
Utan vallar: 14 mínútur
Mörk Rúmeníu: Alice Andean-Elisei 5/1 (8/1), 
Adriana Olleanu Nechita 5/3 (8/4), Adina 
Laura Meirsosu 4 (5), Oana Andreea Manea 4 
(5)Georgeta Narcisa Lecusanu 4 (6), Cristina 
Nieagu 3 (4), Camelia Balint 3 (4/1), Ionela 
Stanca 3 (5), Carmen Andrea Lungu 3 (6), Aurel
ia Bradeanu 2/1  (4/1), Steluta Luca 1 (4)
Varin skot: Luminita Dinu 11/2 (21/4 52,4%), 
Talida Tolanai 5 (18/1 27,8%)
Hraðaupphlaup: 12 (Meirosu 2, Stanca 2, Balint 
2, Manea 2, Bradeanu, Luca, Nieagu, Andean)
Fiskuð víti: 7 (Stanca 5, Bradeanu, Olleanu)
Utan vallar:  6 mínútur

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Ísland steinlá fyrir 
Rúmeníu, 23-37, í fyrri leik lið-
anna í umspili um laust sæti á Evr-
ópumeistaramótinu í Makedóníu 
sem fram fer í desember. 

Rúmenía gerði út um leikinn á 
fimm mínútna leikkafla seint í 
fyrri hálfleik þegar liðið skoraði 
sex mörk gegn engu og náði tíu 
marka forystu, 16-6. Þegar flautað 
var til leikhlés munaði 13 mörkum 
á liðunum, 21-8, og einvígið svo 
gott sem búið.

Íslenska liðið var grátlega lélegt 
í fyrri hálfleik. Stelpurnar virtust 
ekki hafa neina trú á verkefninu 
og það sem verra var, liðið virtist 
ekki leggja sig fram. Var Júlíus 
Jónasson landsliðsþjálfari sér-
staklega óánægður með að stelp-
urnar hlypu ekki til baka í vörn-

ina. „Að hlaupa ekki til baka er 
nokkuð sem á ekki að vera til í 
handknattleik. Hvort sem það er 
félagslið eða landslið. Það á ekki 
að vera til. Ég ræddi um það við 
þær í hálfleik og hef gert það oftar 
en einu sinni. Þú getur verið léleg-
ur og arfalélegur en þú átt alltaf 
að geta hlaupið. Það er ekkert 
flóknara en það,“ sagði Júlíus í 
leikslok.

Ísland lék mun betur eftir hlé. 
Leikmenn börðust eins og ljón og 
Berglind Hansdóttir fór að verja 
eins berserkur. Liðið náði þó aldrei 
að minnka muninn enda andstæð-
ingurinn með allra sterkasta móti. 

„Við vissum að þær væru sterk-
ari á pappírunum og við vitum það 
núna að þær eru líka sterkari inni 
á leikvellinum,“ sagði Júlíus.

„Ég er samt sem áður ekki sátt-
ur við að þetta hafi verið svona 
stórt. Við spiluðum betur í seinni 
hálfleik. Ekki af því að þær hafi 
verið að setja einhverja varamenn 
inn. Þær spiluðu á sínu sterkasta 
liði eins langt og það nær því 
breiddin í liðinu er gífurleg. Þær 
eru allar mjög góðar. Það er ekki 
eins og þær hafi gefið eftir. Við 
komum upp í seinni hálfleiknum 
og spiluðum mun betur eftir 
arfaslakan fyrri hálfleik.“

Júlíus var með stór orð fyrir 
leikinn og kvaðst sækja til sigurs. 
Varð það ekki óraunhæft?

„Það má kannski segja það. 
Getumunurinn er til staðar en 
maður fer í alla leiki til að sigra og 
það verður að vera þannig. Það er 
bjánalegt að setja upp leik hér 
heima á móti þjóð, alveg sama 
hvaða þjóð það er, og segja að við 

ætlum að tapa með sem minnstum 
mun. Maður á sem íþróttamaður 
ekki að hugsa þannig. Maður á að 
fara í hvern leik til að vinna.“

Seinni leikur liðanna fer fram í 
Rúmeníu á laugardaginn næsta og 
segist Júlíus fara með sama hugar-
fari í þann leik. 

„Ef þessi var erfiður verður 
hinn ennþá erfiðari en við eigum 
að fara í þann leik til að sigra líka. 
Við getum rætt um það hvort það 
sé raunhæft eða ekki og það er 
varla raunhæft en við eigum samt 

að fara með því hugarfari. Í 
íslenska liðinu er mikið af ungum 
stelpum sem eru að stíga sín 
fyrstu skref og hafa ekki spilað 
gegn svona sterkum andstæðingi 
áður. Við verðum að leyfa þeim að 
njóta þess og læra af þessu upp á 
framtíðina. Við erum að byggja 
upp. Það kostar svita og tár en við 
uppskerum þegar upp er staðið. 
Ég er fullviss um það,“ sagði 
landsliðsþjálfarinn brattur þrátt 
fyrir slæmt tap. 
 - gmi

EM-draumurinn er úr sögunni
Arfaslakur fyrri hálfleikur gerði út um möguleika Íslands gegn ógnarsterku liði Rúmena sem er með 13 
mörk í veganesti fyrir seinni leikinn. Það kostar svita og tár að byggja upp lið sagði landsliðsþjálfarinn.

ERFITT Sunna María Einarsdóttir skorar hér annað tveggja marka sinna gegn 
Rúmeníu í Laugardalshöllinni í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SUND Sigrún Brá Sverrisdóttir úr 
Fjölni og Hrafnhildur Lúthers-
dóttir úr SH eru á leiðinni til 
Frakklands og Spánar þar sem 
þær munu á næstum dögum taka 
þátt í þremur mótum og reyna að 
tryggja sér þátttökurétt á 
Ólympíu leikunum í haust. 

Stelpurnar keppa á mótum í 
Mónakó, Barcelona og Cannes og 
reyna þar að bætast í hóp þeirra 
Arnar Arnarsonar, Ragnheiðar 
Ragnarsdóttur, Jakobs Jóhanns 
Sveinssonar og Erlu Daggar Har-
aldsdóttur sem öll hafa tryggt sér 
þátttökurétt á leikunum. 

Sigrún Brá var aðeins 28 sek-
úndubrotum frá lágmarkinu og 
12 sekúndubrotum frá Íslands-
metinu í 200 metra skriðsundi á 
SH-sundmótinu um helgina. 

„Mér var ánægð með sundið 
um helgina og finnst þetta boða 
gott fyrir framhaldið. Ég var ekk-
ert búin að hvíla fyrir mótið 
þannig að ég trú því að þetta muni 
allt koma hjá mér. Ég er að fara 
út á miðvikudaginn að keppa á 
þremur mótum þar sem ég get 
reynt við lágmarkið. Við verðum 
bara að sjá til hvernig það gengur 

hjá mér,” sagði Sigrún Brá í sam-
tali við Fréttablaðið. 

Hrafnhildur Lúthersdóttir 
ætlar hins vegar að reyna að ná 
tíma Erlu Daggar Haraldsdóttur 
sem hefur náð bestum tíma í 100 
metra bringusundi. Hrafnhildur 
synti undir b-lágmörkum í 100 
metra bringusundi og setti 
stúlknamet. 

„Ég var mjög ánægð með þetta 
sund og ég er komin einu skrefi 
nær markmiðinu mínu. Ég ætla 
að gera allt sem ég get til að kom-
ast til Peking en ef það tekst ekki 
þá reyni ég bara eftir fjögur ár,“ 
sagði Hrafnhildur í samtali við 
Fréttablaðið í gær en hana vantar 
enn 33 sekúndubrot til þess að slá 
út tíma Erlu Daggar.  - óój

Sundkonurnar Sigrún Brá Sverrisdóttir og Hrafnhildur Lúthersdóttir ætla á ÓL:

Ekki búnar að gefa upp vonina

HRAFNHILDUR LÚTHERSDÓTTIR Er 
að reyna við lágmarkið í 100 metra 
bringusundi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÞÓR

SIGRÚN BRÁ SVERRISDÓTTIR Er að 
reyna við lágmarkið í 200 metra 
skriðsundi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÞÓR
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Kópavogsvöllur, áhorf.: 1340

Fjölnir Breiðablik

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–13 (3–6)
Varin skot Þórður 4 – Casper 2
Horn 6–4
Aukaspyrnur fengnar 19–15
Rangstöður 2–2

BREIÐAB. 4–3–3  
Casper Jakobsen 5
*Árni Kristinn 7
Guðmann Þórisson  6
Srdjan Gasic  6
Kristinn Jónsson 7
Nenad Petrovic 6
Olgeir Sigurgeirsson 5
Arnar Grétarsson  7
Steinþór Freyr Þorst. 5
(90., Nenad Zivanovic  -)
Prince Rajcomar 7
(78. Magnús Páll -)
Jóhann Berg Guðm. 6
(63. Haukur Baldvins. 5)

*Maður leiksins

FJÖLNIR 4–3–3  
Þórður Ingason 5
Magnús Ingi Einarss. 4
Kristján Hauksson 4
Óli Stefán Flóventss. 5
Gunnar V. Gunnars. 4
Ágúst Gylfason 5
Ásgeir Aron Ásgeirs. 3
(66. Eyþór Atli 5)
Gunnar Már Guðm. 6
Ólafur Páll Snorrason 4
Pétur Georg Markan 4
(88., Davíð Þór Rún. -)
Tómas Leifsson 3
(66. Ómar Hákonar 7)

0-1 Prince Rajcomar (13.)
0-2 Árni Kristinn Gunnarsson (60.)
1-2 Ómar Hákonarson (71.)

1-2
Garðar Örn Hinriks.(8)

Forkeppni Ólympíuleikanna:
Ísland-Svíþjóð 29-25 (13-13)
Mörk Íslands (skot): Ólafur Stefánsson 6 (11), 
Guðjón Valur Sigurðsson 5 (8), Arnór Atlason 4 
(9), Róbert Gunnarsson 3 (4), Alexander Peters-
son 3 (6), Snorri Steinn Guðjónsson 3/1 (9/2), 
Ásgeir Örn Hallgrímsson 2 (2), Sigfús Sigurðsson
 2 (5), Vignir Svavarsson 1 (2). 
Varin skot:  Hreiðar Levý Guðmundsson 20/2 
(46/4, 43%), Birkir Ívar Guðmundsson 1/1 (3/3,
 33%), 
Hraðaupphlaup: 10 (Alexander 3, Ólafur 2, 
Arnór 2, Sigfús 2, Vignir). 
Fiskuð víti: 2 (Ólafur, Róbert). 
Utan vallar: 12 mínútur
Mörk Svíþjóðar (skot): Jan Lennartsson 7/2 
(14/3), Robert Arrhenius 5 (8), Martin Boquist 
5 (10), Jonas Kallman 4 (7), Jonas Larholm 2/2 
(4/3), Mattias Gustafsson 1 (1), Henrik Lund-
ström 1 (4) . 
Varin skot: Tomas Svensson 10 (27/1, 37%), 
Peter Gentzel 7 (23/0, 30%). 
Hraðaupphlaup: 3. Utan vallar: 8 mínútur
Pólland-Argentína 26-28 (11-13)
STAÐAN:
Pólland 3 2 1 0 84-76 5
Ísland 3 2 0 1 93-86 4
Svíþjóð 3 1 1 1 80-72 3
Argentína 3 0 0 3 74-97 0

Hinir riðlarnir:
RIÐILL 2 Í PARÍS
Túnis-Spánn 28-29 (14-16)
Noregur-Frakkland 23-28 (15-13)
STAÐAN:
Frakkland 3 3 0 0 90-72 6
Spánn 3 2 0 1 86-87 4
Noregur 3 0 1 2 84-91 1
Túnis 3 0 1 2 83-93 1
RIÐILL 3 Í ZADAR, KRÓATÍU
Japan-Rússland 31-44 (13-19)
Alsír-Króatía 26-37 (13-14)
STAÐAN:
Króatía 3 3 0 0 100-72 6
Rússland 3 2 0 1 107-69 4
Japan 3 1 0 2 91-108 2
Alsír 3 0 0 3 65-114 0

Liðin á ÓL í Peking 2008:
Heimalið:  Kína
Heimsmeistarar:  Þýskaland
Evrópumeistarar:  Danmörk
Undankeppni Asíu:  Suður-Kórea
Afríkumeistarar:  Egyptaland
Ameríkumeistarar:  Brasilía
Forkeppni Ólympíuleikanna:

Riðill 1:  Pólland og Ísland
Riðill 2:  Frakkland og Spánn
Riðill 3:  Króatía og Rússland

Ísland er komið á Ólympíuleikana í sjötta 
sinn en strákarnir voru einnig með í München 
1972, í Los Angeles 1984, í Seúl 1988, í 
Barcelona 1992 og í Aþenu 2004.

TÖLFRÆÐIN

HANDBOLTI Svíar hafa ákveðið að 
kæra úrslit leiksins á móti Íslandi 
í gær og heimta að leikurinn fari 
fram að nýju. 

Svíar segja að löglegt mark 
Roberts Arrhenius í fyrri hálfleik 
hafi ekki verið tekið með og Svíar 
hafi því átt að vera 14-13 yfir í 
hálfleik. Svíar segjast hafa gert 
athugasemd í hálfleik en hún hafi 
verið hunsuð en nú ætla þeir með 
málið alla leið. - óój

Svíar segja mark hafa horfið:

Svíar hafa kært 

HANDBOLTI „Þetta er alveg ólýsan-
leg tilfinning. Það eru allir búnir 
að leggja mikið á sig og við trúð-
um á þetta allan tímann. Við viss-
um ekki hvort það kæmi gegn Pól-
verjum eða Svíum en við ætluðum 
svo sannarlega á Ólympíuleikana. 
Við ætluðum að láta drauminn 
rætast og við gerðum það,“ sagði 
Guðmundur og gleðin skein úr 
andliti hans.

„Þessi leikur var ótrúlega vel 
útfærður. Ótrúlegur varnarleikur 
sem braut þá niður og gerði þá 
óörugga. Markvarslan var síðan 
stórkostleg. Sóknarleikurinn var 
svo allan tímann fjölbreyttur, 
agaður og mikið í gangi. Við viss-

um að við áttum mikið inni og það 
sýndi sig. Að vera þátttakandi í 

svona leik er hreinlega ólýsanlegt 
en ég get ekki neitað því að síðari 

hálfleikur var mjög langur. Þessi 
leikur er eitt það stórkostlegasta á 
mínum ferli.“

Guðmundur tók að sér starf 
landsliðsþjálfara við erfiðar 
aðstæður og hefur unnið sitt verk 
frábærlega. Hann gat ekki neitað 
því að árangurinn skipti hann 
miklu máli persónulega.

„Ég er rosalega stoltur og leyni 
því ekki neitt. Ég vissi sem var að 
verkefnið var erfitt og gat farið á 
báða vegu. Mér rann blóðið til 
skyldunnar og ég sé ekki eftir því 
í dag. Þetta var ögrandi verkefni 
sem tókst með þrotlausri vinnu 
frábærs hóps,“ sagði Guðmundur. 
 - hbg

Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari réð sér vart fyrir kæti eftir sigurleikinn á móti Svíum í gær:

Er rosalega stoltur og leyni því ekki neitt

ÁNÆGÐUR ÞJÁLFARI Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari fagnar sigrinum 
rétt áður en hann fer í sjónvarpsviðtal.  FRÉTTABLAÐIÐ/ALEKSANDAR DJOROVIC

HANDBOLTI Íslenska landsliðið 
sýndi frábæran karakter í Hala 
Stulecia-höllinni í gær er það lagði 
Svía og tryggði sér um leið farseð-
ilinn á Ólympíuleikana. Strákarnir 
okkar mættu gríðarlega einbeittir 
til leiks og svo sannarlega með 
viljann að vopni. Ísland var betri 
aðilinn allan tímann og hefði vel 
getað unnið stærri sigur og klárað 
leikinn fyrr en raun varð.

Guðmundur byrjaði leikinn í 
gær með 5-1 vörn þar sem Guðjón 
Valur skyggði á Kim Andersson 
og Hreiðar byrjaði í markinu eftir 
stórleik gegn Pólverjum. Vörnin 
hjá íslenska liðinu svínvirkaði því 
það var mikill vandræðagangur á 
sænska sóknarleiknum. Sóknin 
hjá íslenska liðinu gekk vel en 
Tomas Svensson var íslenska lið-
inu erfiður ljár í þúfu einu sinni 
sem oftar. Markvarsla hans varð 
þess valdandi að leikmenn fóru að 
skjóta framhjá eða yfir í stað þess 
að skjóta í hann.

Engu að síður var leikurinn í 
járnum en Svíar oftar en ekki 
skrefinu á undan. Hreiðar datt 
síðan í gírinn og líkt og fyrr gaf 
það liðinu kraft. Eftir að hafa verið 
undir nánast allan hálfleikinn 
sýndi íslenska liðið nýja hlið á sér 
í stöðunni 10-10 þegar það var 
manni fleiri. Þann kafla vann liðið 
2-0 og kom sér í ágæta stöðu. 
Svensson hélt uppteknum hætti og 

sá til þess að Svíar komust aftur í 
leikinn og jöfnuðu fyrir hlé, 13-13. 
Ef ekki hefði verið fyrir stórleik 
hans hefði íslenska liðið leitt í leik-
hléi með nokkrum mörkum.

Íslenska liðið byrjaði síðari hálf-
leik af miklum krafti og náði fljót-
lega þriggja marka forskoti, 18-
15. Þegar Svíar nálguðust aftur 
sýndu strákarnir mikinn karakter 

með því að stíga aftur á bensínið. 
Næst komust Svíar í stöðunni 21-
20 en þá náðu strákarnir aftur upp 
forskoti og litu aldrei til baka á 
taugatrekkjandi lokamínútum. Þá 
fór Hreiðar Guðmundsson algjör-
lega á kostum og varði eins og ber-
serkur. Hann sá einfaldlega til 
þess að Svíar náðu aldrei aftur í 
skottið á íslenska liðinu, sem steig 

stríðsdans á fjölum Hala Stulecia-
hallarinnar í leikslok.

Frammistaða liðsins í þessum 
leik var í einu orði sagt stórkost-
leg. Varnarleikurinn líklega einn 
sá besti sem liðið hefur sýnt í árar-
aðir. Svíar voru teknir úr sam-
bandi strax í byrjun og áttu engin 
svör. Sóknarleikurinn var fjöl-
breyttur og agaður. Ekkert panikk 
á mönnum heldur grimmd og þol-
inmæði.

Þess utan var stemningin, 
ákveðnin, grimmdin og hungrið í 
liðinu með ólíkindum og þegar 
allir leggjast á eitt og hafa trú á 
verkefninu er uppskeran ríkuleg 
líkt og í gær. Eins og oft hefur 
verið sagt getur þetta lið unnið öll 
lið en tapað fyrir flestum líka.

Guðmundur Guðmundsson á 
skilið mikið klapp á bakið. Hann 
hefur unnið frábærlega með þetta 
lið og gert á því breytingar sem 
virka. Hann tók að sér starfið 
þegar aðrir annað hvort gátu ekki, 
vildu ekki eða þorðu ekki í slag-
inn. Guðmundur er því aftur á leið 
á Ólympíuleika og ég er sannfærð-
ur um að honum á eftir að takast 
betur upp með liðið nú en síðast.

Endanlega mokað yfir Svíagrýluna
Strákarnir okkar eru á leið á Ólympíuleikana í Peking eftir stórkostlegan sigur á Svíum, 29-25, í Wroclaw í 
gær. Frábær varnarleikur og mögnuð markvarsla skópu sanngjarnan og sannfærandi sigur.

HANDBOLTI Hreiðar Guðmundsson 
átti hreint út sagt magnaðan leik í 
gær og hélt liðinu nánast á floti á 
erfiðum köflum.

„Ég er mjög sáttur við mína 
frammistöðu. Ég hugsaði bara 
þegar tólf mínútur voru eftir að ef 
ég myndi taka nokkra bolta núna 
þá værum við með þennan leik og 
á leiðinni til Peking. Mikilvægasti 
hlutinn hjá markverði er að halda 
haus undir lokin og taka boltana 
sem skipta mestu máli,“ sagði 
Hreiðar en hann gat vart komið 
orðum að því hvernig það væri að 
vera á leið til Kína.

„Tilfinningin er eiginlega bara 
rugl. Ég veit ekki hvað ég á að 

segja. Ég var á blaðamannafundi 
áðan og átti bara erfitt með mig. 
Fór nánast að gráta. Þetta er alveg 
geggjað,“ sagði Hreiðar. - hbg

Hreiðar Levý Guðmundsson, hetja íslenska liðsins:

Fór næstum að gráta

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson 
var hrókur alls fagnaðar eftir 
leikinn og sló á nokkuð létta 
strengi þegar blaðamaður náði 
loksins í skottið á honum.

„Ég vil fá Pálma Rafn í lands-
liðið. Hann er hreyfanlegur og 
að taka menn til sín. Les leikinn 
vel og við þurfum á slíku að 
halda. Ég vil því fá Pálma Rafn 
í landsliðið fyrst Hlynur 
Bæringsson ætlar ekki að 
koma,“ sagði Ólafur en frægt er 
þegar hann hringdi í Hlyn á 

sínum tíma og viðraði við hann 
þá hugmynd að koma í hand-
bolta og eiga um leið möguleika 
á að komast á Ólympíuleika 
með landsliðinu.

„Fyrir fjórum árum var ég 
sár með níunda sætið á Ólympíu-
leikunum því ég taldi okkur 
geta gert betur. Ég ætlaði jafn-
vel að hætta og sagðist ekki 
ætla að vera með í Túnis. Ég var 
líka ekkert með í Túnis; það var 
einhver gaur þarna sem líktist 
mér en það var ekki ég. 

Fyrirgefðu Viggó, en ég 
mætti til Sviss og síðan hef ég 
haldið mér í góðu formi og verið 
mikið að hugsa um Peking í eitt 
ár. Hef verið minna að hugsa 
um litlu firmamótin eins og 
Meistaradeildina og svona. Ég 
er kominn þangað núna og ég 
kem ekki til Guðmundar aftur 
fyrr en á fimmtudaginn. Ég 
kannski verð í Magdeburg með 
liðinu en ég verð samt ekki þar,“ 
sagði Ólafur og hljóp í gleðina 
með félögum sínum. - hbg

Landsliðsfyrirliðinn Ólafur Stefánsson gantaðist og lék á alls oddi eftir leikinn:

Vil fá Pálma Rafn í landsliðið

UNDANKEPPNI ÓL

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
skrifar frá Póllandi
henry@frettabladid.is

HETJAN Hreiðar Levý Guðmundsson átti stórleik gegn Svíum og varði alls tuttugu 
skot. Hér fagnar maður leiksins í leikslok.  FRÉTTABLAÐIÐ/ALEKSANDAR DJOROVIC

LÉTTUR Ólafur Stefánsson tók af skarið 
á mikilvægum tímapunktum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ALEKSANDAR DJOROVIC

EITT AF 20 Hreiðar Levý ver einn bolta í 
gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ALEKSANDAR DJOROVIC

HANDBOLTI Sigfús Sigurðsson 
mætti til blaðamanns íklæddur 
íslenska fánanum og ljómaði eins 
og lítið barn á afmælisdeginum 
sínum.

„Það var bara sigur eða dauði. 
Við Vignir fundum okkur vel í 
vörninni, Hreiðar var frábær á 
bak við okkur. Við sýndum í 
þessum leik að þegar við spilum 
eins og lið og erum á fullu allan 
leikinn á ekkert lið möguleika í 
okkur,“ sagði Sigfús, sem vildi 
þakka öllum í kringum liðið, sem 
og íslensku þjóðinni.

„Í svona leik þá erum við 
fulltrúar þjóðarinnar og ég vil 

þakka þjóðinni fyrir að gefa 
okkur þennan kraft í dag sem við 
fundum fyrir. Takk fyrir það 
kærlega og ég segi bara: Peking, 
hér komum við,“ sagði Sigfús 
kátur.  - hbg

Sigfús Sigurðsson lék vel:

Þjóðin gaf 
okkur kraft

SIGURKOSS Sigfús Sigurðsson gefur 
Ólafi Stefánssyni sigurkoss eftir leikinn í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/ALEKSANDAR DJOROVIC
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Akranesvöllur, áhorf.: 1082

ÍA Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–11 (3–4)
Varin skot Esben 1 – Fjalar 1
Horn 4–7
Aukaspyrnur fengnar 14–18
Rangstöður 1–1

FYLKIR 4–5–1  
Fjalar Þorgeirsson 6
Andrés Már Jóhannes. 7
Kristján Valdimarsson 7
*Valur Fannars. 8
Þórir Hannesson 6
Peter Gravesen 6
Guðni Rúnar Helgas. 7
Ian Jeffs 6
Ólafur Skúlason 6
(46. Allan Dyring 6)
Halldór Hilmisson 5
Jóhann Þórhallsson 6

*Maður leiksins

ÍA 4–4–2  
Esben Madsen 6
Heimir Einarsson 6
Árni Thor Guðmund. 6
Dario Cingel 7
Guðjón Heiðar Sveins. 5
Þórður Guðjónsson 5
(83., Andri Júlíusson -)
Helgi Pétur Magnús. 6
Bjarni Guðjónsson 6
Jón Vilhelm Ákason 5
Björn Bergmann 6
Vjekoslav Svadumovic 6

0-1 Ian Jeffs (6.)
1-1 Björn Bergmann Sigurðars. (25.)
1-2 Peter Gravesen (29.)
1-3 Guðni Rúnar Helgason (65.)
2-3 Vjekoslav Svadumovic (67.)

2-3
Kristinn Jakobsson (8)

Valbjarnarvöllur, áhorf.: 550

Þróttur Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–10 (7–7)
Varin skot Bjarki Freyr 4 – Ómar 4
Horn 5–6
Aukaspyrnur fengnar 10–14
Rangstöður 3–3

KEFLAVÍK 4–4–2  
Ómar Jóhannsson 5
Guðjón Árni Anton. 6
Guðm. Viðar Mete 5
Kenneth Gusafsson 5
Nicolaj Jörgensen 4
(71., Hörður Sveins -)
Hólmar Örn Rúnarss. 6
Hans Yoo Mathiesen 5
(88. Jón Gunnar  -)
Hallgrímur Jónasson 6
Símun Samuelsen 4
Patrik Ted Redo 6
Guðm. Steinarsson 5
(80. Þórarinn Kristj. -)

*Maður leiksins

ÞRÓTTUR 4–5–1 
Bjarki Freyr Guðm. 5
Eysteinn Lárusson 5
(72., Jón Ragnar   -)
Þórður Hreiðarsson 7
Michael Jackson 7
Kristján Ómar Björn. 7
Rafn Andri Haralds. 7
Dennis Danry 7
Hallur Hallsson 6
Haukur Páll Sigurðss. 7
(77., Magnús Már -)
Adolf Sveinsson 7
Ismael Silva 4
(56. *Hjörtur Hj. 8)

1-0 Michael Jackson (17.)
1-1 Guðjón Árni Antoníusson (31.)
2-1 Adolf Sveinsson (76.)
3-1 Hjörtur Júlíus Hjartarson (85.)
3-2 Hólmar Örn Rúnarsson (87.)

3-2
Örvar Sær Gíslason (8)

FÓTBOLTI Fjölnir hafði aðeins 
tapað einum heimaleik af síðustu 
átján í báðum deildum en nýlið-
arnir lágu í valnum gegn Blikum 
í gær. Mikið rok setti sterkan 
svip á leikinn en Blikar leiddu 
verðskuldað í hálfleik. Þeir voru 
fyrri til að átta sig á vindinum, 
sem þeir spiluðu á móti í fyrri 
hálfleik, og Prince Rajcomar 
skoraði með hárnákvæmu skoti 
snemma leiks.

Sóknarleikur Fjölnis bar lítinn 
árangur, langspyrnur þeirra fóru 
þvers og kruss um völlinn í vind-
inum. Þeir ógnuðu Blikamarkinu 
lítið sem ekkert á meðan Rajcomar 
var síógnandi hinum megin. 
Blikar voru grimmari og mun 
skynsamari í rokinu. Leikurinn 
var þó ekki mikið fyrir augað 
enda aðstæður afar erfiðar.

Árni Kristinn Gunnarsson 
skoraði gull af marki þegar hann 
smellti boltanum í samskeytin 
utan vítateigs snemma í síðari 
hálfleik en Fjölnismenn komust 
lítt áfram. Þegar Ómar og Eyþór 
Atli komu inn lifnaði þó yfir 
heimamönnum og sá fyrrnefndi 
skoraði gott mark skömmu eftir 
að hann kom inn á. 

Það var skammgóður vermir 
og aðeins í stutta stund ógnuðu 
heimamenn. Þeir héldu boltanum 
illa og ógnuðu lítið. Blikar áttu 
fína spretti undir lokin og fóru að 
lokum með 2-1 sigur af hólmi.

Ásmundi Arnarssyni, þjálfara 
Fjölnis, fannst sigur Blika sann-

gjarn. „Þeir voru grimmari og ég 
er helst ósáttur með baráttuand-
ann og vinnsluna í mínu liði. Við 
vorum of lengi á boltanum og 
þeir bara átu okkur. Blikarnir 
voru þéttir og vel skipulagðir,“ 
sagði Ásmundur.

Markaskorarinn Árni Kristinn 
Gunnarsson var skælbrosandi 
eftir leik. „Hefurðu einhvern 
tíman séð svona flott mark?“ 
spurði Árni glettinn og glaðbeitt-
ur eftir leik. „Ég hef bara skorað 
svona mörk á æfingum en ég fann 
auðvitað vindinn með mér og 
ákvað því að láta vaða,“ sagði 
Árni, sem er réttfættur en skoraði 
með vinstri fæti. „Ég hef alltaf 
verið talinn jafnfættur.“ Honum 
fannst sigurinn sanngjarn.

„Við spiluðum skynsamlega í 
fyrri hálfleik og þeim gekk mjög 
erfiðlega að senda þessar löngu 
sendingar. Þeir komust ekki 
nálægt markinu í fyrri hálfleik 
en við féllum aðeins of langt frá 
mönnum í þeim síðari. Heilt yfir 
var þetta sanngjarnt og við 
vorum eðlilega ákveðnir í að 
koma sterkir til baka eftir 
skellinn heima síðast,“ sagði 
Árni. - hþh

Breiðablik hirti öll stigin í rokinu á Fjölnisvelli í Landsbankadeild karla í gær:

Skynsamir Blikar sóttu öll stigin

FRÁBÆRT MARK Árni Kristinn Gunn-
arsson skoraði frábært mark í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÓTBOLTI Fylkir er nú í vænlegri 
stöðu í Landsbankadeild karla 
eftir að hafa unnið sinn þriðja 
sigur í röð í miklum rokleik gegn 
ÍA í gær. Alls voru fimm mörk 
skoruð í leiknum og spilaði vindur-
inn vissulega stórt hlutverk í 
minnst einu þeirra. Skagamenn 
sóttu stíft í lokin en tókst ekki að 
jafna metin og fögnuðu Fylkis-
menn 3-2 sigri.

Gestirnir byrjuðu að spila 
undan vindinum í fyrri hálfleik. 
Það hafði sitt að segja strax á 
sjöttu mínútu er Ian Jeffs skoraði 
með föstu skoti beint úr auka-
spyrnu. Fylkismenn stjórnuðu 
leiknum fyrsta stundarfjórðung-
inn en eftir það fóru Skagamenn 
að eflast eftir því sem þeir vönd-
ust aðstæðunum. Þeir áttu nokkr-
ar ágætar sóknir en jöfnunar-
markið kom einnig eftir 
aukaspyrnu. 

Aftur kom vindurinn við sögu í 

öðru marki Fylkis því Peter 
Gravesen skoraði beint úr horn-
spyrnu á 29. mínútu. 

Síðari hálfleikur byrjaði frekar 
rólega en hvorugu liði tókst að 
sækja að einhverju ráði. Það kom 
flestum á óvart að það voru Fylkis-
menn sem voru fyrri til að skora í 

síðari hálfleik. Stuttu síðar minnk-
aði þó ÍA muninn. Skagamenn 
gerðust aðgangsharðir við mark 
Fylkis eftir þetta en án þess þó að 
ná að jafna leikinn. 

„Við getum ekki ætlast til þess 
að vinna ef við gefum andstæð-
ingnum tvö mörk,“ sagði Bjarni 

Guðjónsson, fyrirliði ÍA, eftir 
leik. Hann segir að vindurinn hafi 
ekki skipt miklu máli í leiknum. 

„Þeir voru með vindinn í bakið í 
fyrri hálfleik og við í þeim síðari 
og það er því engin afsökun. En 
þetta var ekki sanngjarn sigur hjá 
þeim því mér fannst við þola það 
betur að spila á móti vindinum. 
Við fengum líka fleiri færi, en 
þeir skoruðu fleiri mörk og það er 
það sem telur.“ Bjarni hefur engar 
áhyggjur af gengi ÍA. „Nei, alls 
engar. Við eigum heilmikið inni.“ 

Valur Fannar Gíslason, leik-
maður Fylkis, var vitanlega 
kampakátur með sigurinn. „Þessi 
leikur snerist um allt annað en 
fótbolta en við höfðum þetta. Við 
börðumst og vorum skipulagðir 
við erfiðar aðstæður,“ sagði Valur. 
„Ég held að okkur hafi langað 
meira í sigurinn og það er auðvit-
að algjör snilld að hafa unnið þrjá 
leiki í röð.“ - esá

Fylkir vann sinn þriðja leik í röð í gær en Skagamenn töpuðu sínum fyrsta leik á heimavelli í sumar:

Fylkir hafði betur í rokinu á Skipaskaga

ENN EITT MARKIÐ ÚR HORNI Boltinn sést hér kominn í net Skagamanna eftir horn frá 
Peter Gravesen. FRÉTTABLAÐIÐ/EIRÍKUR

FÓTBOLTI Nýliðar Þróttar gerðu sér 
lítið fyrir og lögðu topplið Kefla-
víkur að velli, 3-2, á Valbjarnar-
velli í gærkvöld.

Leikurinn fór rólega af stað og 
leikmenn liðanna tóku sér sinn 
tíma í að átta sig á erfiðum 
aðstæðum í miklum vindi á Val-
bjarnarvelli. Heimamenn skor-
uðu fyrsta mark leiksins þegar 
rúmur stundarfjórðungur var lið-
inn af leiknum. Michael David 
Jackson átti þá þrumuskot neðst í 
hægra markhornið eftir frábær-
an undirbúning Rafns Andra Har-
aldssonar. 

Keflvíkingar voru þó ekki af 
baki dottnir og náðu að jafna 
metin eftir rúman hálftíma með 
smá hjálp frá veðurguðunum. 
Guðmundur Steinarsson átti þá 
háa sendingu frá hægri kantinum 
sem Bjarki Freyr Guðmundsson 
markvörður misreiknaði og bolt-
inn barst fyrir fætur Keflvíkings-
ins Guðjóns Árna Antoníussonar 
sem renndi boltanum yfir mark-
línuna af stuttu færi. Staðan var 
jöfn, 1-1, í hálfleik.

Það dró svo til tíðinda á 75. mín-
útu þegar Þróttarinn Adolf Sveins-
son, fyrrverandi leikmaður Kefla-
víkur, komst einn inn fyrir vörn 
Keflvíkinga eftir góða sendingu 
frá varamanninum Hirti Hjartar-
syni. Adolf skoraði af öryggi og 

við markið fengu Þróttarar byr í 
seglin og börðust eins og ljón inni 
á vellinum. Þeir komust svo í 3-1 á 
85. mínútu þegar Hjörtur átti 

skalla sem lak í hliðarnetið en 
markvörðurinn Ómar Jóhannsson 
og varnarmaðurinn Guðmundur 
Viðar Mete voru í boltanum.

Hólmar Örn Rúnarsson minnk-
aði muninn fyrir Keflavík á 87. 
mínútu en fékk svo að líta rauða 
spjaldið fyrir harða tæklingu 
stuttu síðar og ljóst að mótlætið 
var farið að fara í taugarnar á 
Keflvíkingum. Lokatölur urðu 3-
2 og Gunnar Oddsson, þjálfari 
Þróttar, var ánægður með fyrsta 
sigur liðs síns í Landsbankadeild-
inni í sumar.

„Við vorum þéttir, baráttu-
glaðir og duglegir og ég get ekki 
verið annað en sáttur. Hungrið í 
þessi þrjú stig gerði gæfumuninn 
þegar allt kemur til alls,“ sagði 
Gunnar kátur og markaskorarinn 
Hjörtur Hjartarson var að sama 
skapi ánægður.

„Ég var náttúrulega hundfúll 
með að vera settur á bekkinn og 
var harðákveðinn í að standa mig 
og sýna að ég eigi heima í byrjun-
arliðinu,“ sagði Hjörtur.

Kristján Guðmundsson, þjálf-
ari Keflavíkur, var svekktur í 
leikslok en hrósaði Þrótti fyrir 
góðan leik.

„Ég er mjög óhress með mína 
menn og mér fannst við einbeit-
ingarlausir og það vantaði eitt-
hvað upp á að við værum tilbúnir 
að spila þennan leik og Þróttarar 
voru einfaldlega hungraðri,“ 
sagði Kristján.  
 omar@frettabladid.is 

Þróttarar voru hungraðri í sigur
Þróttur vann sinn fyrsta leik í Landsbankadeildinni í sumar þegar liðið sigraði topplið Keflavíkur sem var 
að sama skapi að tapa sínum fyrstu stigum í sumar. Baráttuglaðir Þróttarar voru vel að sigrinum komnir.

GÓÐUR GEGN GÖMLU FÉLÖGUNUM Þróttarinn Adolf Sveinsson lék vel gegn sínum 
gömlu félögum úr Keflavík og skoraði meðal annars annað mark Þróttarliðsins í 
leiknum.  FRÉTTABLADID/ANTON
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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 þætt-
ir frá 2005. 

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.15 Ný Evrópa með augum Pal-
ins  (7:7) Leikarinn Michael Palin úr Monty 
Python-hópnum ferðast um tuttugu lönd 
í Mið-, Austur- og Suðaustur-Evrópu sem 
hafa nýlega gengið í, eða eru við það að 
ganga í Evrópusambandið. 

21.15 Lífsháski  (Lost) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi. þar sem 
ýmsar ógnir leynast.  

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið  Í þættinum verður farið yfir 
íþróttaviðburði helgarinnar.

22.45 Herstöðvarlíf  (Army Wives)(6:13) 
Bandarísk þáttaröð um eiginkonur her-
manna sem búa saman í herstöð og leynd-
armál þeirra. 

23.30 Soprano-fjölskyldan  (18:21)(e)

00.25 Kastljós  (e)

01.00 Dagskrárlok

07.00 Landsbankadeildin 2008  
  ÍA - Fylkir

13.45 Kaupþings mótaröðin 2008  
  Sýnt frá fyrsta móti sumarsins á Kaupþings-
mótaröðinni.

14.45 PGA Tour 2008  Útsending frá loka-
degi Memorial-mótsins í golfi.

17.45 NBA körfuboltinn 
19.45 Landsbankadeildin 2008  

  HK - Valur Bein útsending frá leik í Lands-
bankadeild karla.

22.00 Landsbankamörkin 2008 
   Allir leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin 
skoðuð úr umferðinni í þessum magnaða 
þætti.

23.00 King of Clubs - AC Milan  
  Vandaður þáttur þar sem farið er í saumana 
á því hvað gerir AC Milan að einu stærsta 
og sigursælasta knattspyrnufélagi veraldar.

23.30 Landsbankadeildin 2008  
  HK - Valur

01.20 Landsbankamörkin 2008 
  Allir leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrif-
in skoðuð úr umferðinni í þessum magn-
aða þætti.

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

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

06.00 Le petit lieutenant
08.00 James and the Giant Peach
10.00 How to Kill Your Neighbor´s D
12.00 Dirty Dancing: Havana Nights
14.00 James and the Giant Peach
16.00 How to Kill Your Neighbor´s D
18.00 Dirty Dancing: Havana Nights
20.00 Le petit lieutenant  Frönsk glæpa-
mynd um nýútskrifaðan lögreglumann sem 
ræður sig til rannsóknardeildarinnar í París. 

22.00 The Night We Called It a Day
00.00 Super Sucker
02.00 Fantastic Voyage
04.00 The Night We Called It a Day

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Homefront
10.55 Matur og lífsstíll
11.25 Sjálfstætt fólk
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Numbers  (16.24)

13.50 Uptown Girl  
15.30 Friends  (8.24)

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  (22:22) 

19.55 Friends  (19:24) 

20.20 Extreme Makeover: Home Ed-
ition  (31:32) Þriðja þáttaröð. Þúsundþjala-
smiðurinn Ty Pennington heimsækir fjöl-
skyldur sem eiga við erfiðleika að stríða og 
endurnýjar heimili þeirra frá grunni. Það er 
ótrúlegt að sjá breytingarnar enda er nýja 
húsnæðið hannað sérstaklega fyrir fjölskyld-
una sem þar mun búa. 

21.05 Fallen: The Beginning  (1:3) Aron 
uppgötvar að hann hefur óvenjulega krafta 
og undarlegir draumar sækja að honum. 

22.30 Missing  (5:19) Þriðja þáttaröð. 
Spennuþættir um leit bandarísku alríkislög-
reglunnar að týndu fólki. Jess Mastrini er sjá-
andi og sérlegur aðstoðarmaður hennar í 
þeim rannsóknum. 

23.15 Swinging  (5:6) Breskur sketsa-
þáttur um skrautleg pör og spaugilegar hlið-
ar á kynlífi þeirra. 

23.40 The Public Eye
01.15 Shark  (12:22)

02.00 Thunderstruck
03.40 Uptown Girl
05.10 The Simpsons  (22:22)

05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 
TíVí

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
15.00 Vörutorg
16.00 Game tíví  (e)

16.30 Girlfriends
17.00 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

17.45 Dr. Phil  
18.30 Dynasty  Ein frægasta sjónvarps-
sería allra tíma. Blake Carrington stýrir olíu-
fyrirtæki og hann er umkringdur konum 
sem eru óhræddar við að sýna klærnar 
þegar þess þarf.

19.15 Svalbarði  (e)

20.10 One Tree Hill  (17:18) Bandarísk 
unglingasería þar sem húmor, dramatík og 
rómantík fara saman. Lucas fær slæmar 
fréttir og kemur síðan Payton í opna skjöldu. 
Brooke er í öngum sínum þegar barn-
ið hennar veikist og Skills og Nathan taka 
áhættu til að reyna að bjarga tímabilinu hjá 
körfuboltaliðinu.

21.00 Eureka  (3:13) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndar-
mál. Þar hefur helstu snillingum heims verið 
safnað saman og allt getur gerst. Skyndi-
legt minnisleysi fer að hrjá Jack Carter þegar 
heimsfrægur vísindamaður heimsækir Eur-
eka til að framkvæma mikilvæga tilraun á 
vegum bandaríska hersins. 

21.50 C.S.I.  (14:17) Tvö morð eru talin 
tengjast fanga sem situr á bak við lás og 
slá eftir fyrri viðskipti við Grissom og félaga. 
Rannsóknardeildin fær hann lausan úr fang-
elsi til að hjálpa við lausn málsins. 

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 C.S.I.
01.10 Girlfriends  (e)

01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist

> Dennis Hopper
Hopper er mikill áhugamaður 
um listir og á umfangsmikið safn 
nútímalistaverka. Sjálfur er hann 
ljósmyndari og hefur haldið 
ljósmyndasýningar víða um 
heiminn. Hann fer með hlut-
verk söngvarans Franks Sinatra 
í kvikmyndinni „The Night We 
Called It a Day“ sem sýnd er á 
Stöð 2 bíó í kvöld. 

17.10 Bristol City - Hull  Enska 1. deildin

18.50 Premier League World  
  Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum. Leik-
menn heimsóttir, gömlu stjörnurnar leitað-
ar uppi og svipmyndir af æðinu fyrir enska 
boltanum um heim allan.

19.20 Season Highlights 
  Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í 
hröðum og skemmtilegum þætti.

20.15 Bestu leikirnir  Arsenal - Derby

22.00 Coca Cola mörkin 
  Farið yfir öll mörkin og helstu atvikin í leikj-
um síðustu umferðar í Coca Cola deildinni 
en þar eiga Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.30 Champions of the World 
  Ný þáttaröð þar sem fjallað er um hina 
glæsilegu knattspyrnuhefð í Suður Ameríku. 
Í þessum fyrsta þætti er fjallað almennt um 
knattspyrnu í álfunni og úr hvaða farvegi 
hún er sprottin.

23.25 Bestu leikirnir  
  Fulham - Portsmouth21.00 Eureka SKJÁREINN

20.20 Extreme Makeover 
STÖÐ 2

20.15 Ný Evrópa með augum 
Palins SJÓNVARPIÐ

19.45 HK - Valur BEINT STÖÐ 
2 SPORT 

18.35 The War at Home 
STÖÐ 2 EXTRA

Hávarður langafi skaut ísbjörn þegar hann var unglingur. Hann var 
á heimleið eftir að hafa sótt yfirsetukonu fyrir konu í barnsnauð. 
Veðrið var svo vont að jafnvel ísbjörninn hafði grafið sig 
í fönn. Síðar gaf hann stórskáldinu Gunnari Gunnars-
syni feldinn, sem hangir nú á vegg í Skriðuklaustri 
þar sem Gunnar bjó lengi. Gamli maðurinn 
þurfti að segja mér söguna af birninum í 
nokkur hundruð skipti enda var ég þess 
fullviss að ég væri frægur vegna þessa afreks 
hans. Í æsku óttaðist ég ekkert því afkom-
andi ísbjarnarbana getur óhræddur starað í 
augun á andskotanum og sent hann aftur til 
heimkynna sinna. 

Ég hef tvisvar sinnum farið á skíði og í bæði 
skiptin lenti ég í árekstri við jeppa. Í seinna 
skiptið fékk ég stóra dreyrablöðru á þumal-
fingurinn. Þessi áföll eru mér enn í 
fersku minni og gott að eiga þessa 

sögu til að segja barnabörnunum á ævikvöldinu, líkt og Hávarður 
afi hafði söguna um ísbjörninn. En eftir að hafa horft á heimildar-

mynd á Stöð 2 í vikunni gerði ég mér grein fyrir því að fáeinir 
eldri borgarar í Japan eiga magnaðri kvöldsögu að segja 

barnabörnunum sínum en ég og jafnvel langafi.
Í lok seinni heimsstyrjaldarinnar árið 1945 vörp-

uðu Bandaríkjamenn tveimur kjarnorkusprengjum 
á Hiroshima og Nagasaki í Japan. Þá sögu þekkja 
held ég allir og hvaða áhrif þessar árásir höfðu. 
Færri þekkja sögu þeirra fáu sem lifðu af en í 

heimildamyndinni Bright Light, Dark Rain er talað við 
eftirlifendur og þessi ótrúlega saga rakin. Ef orð eru til 

í íslensku máli sem geta dregið upp upplifun þessa fólks þá 
þekki ég þau ekki. Það eina sem ég get sagt er að ef þið mis-

stuð af þessari mynd, gerið þá allt sem í ykkar valdi stendur 
til að útvega ykkur hana. Setjist svo niður, 

horfið og skammist ykkar fyrir að hafa 
áhyggjur af efnahagsástandinu.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON Á SÖGU FYRIR ÆVIKVÖLDIÐ

Afi skaut ísbjörn og ég fór tvisvar á skíði



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (9:22) 

17.30 Wildfire  (11:13) Þriðja þáttaröðin 
um hana Kris sem var í byrjun send nauðug 
á búgarð í sveit en þar féll hún fyrir hesta-
mennskunni og þá sérstaklega kappreiða-
hestinum Wildfire.

18.15 The Class  (9:19)

18.35 The War at Home  Hjónin Vicky 
og Dave halda áfram daglegri baráttu sinni 
við unglingana á heimilinu. Þar er alltaf líf og 
fjör enda sjá foreldrarnir ekki hlutina með 
sömu augum og unglingarnir.

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld  (9:22)

20.30 Wildfire  (11:13) 

21.15 The Class  Gamanþáttur þar sem 
við fylgjumst með bekkjarmóti skrautlegra 
skólafélaga sem margir hverjir hafa ekki sést 
í 20 ár. 

21.35 The War at Home  
22.00 Cold Case  (17:18) Lily Rush og fé-
lagar halda þar uppteknum hætti við að 
rannsaka óupplýst sakamál, sem safnað 
hafa ryki í skjalaskápum lögreglunnar. 

22.45 Big Shots  (11:11)

23.30 Curb Your Enthusiasm  (8:10)

00.00 Entourage  (8:20)

00.25 Comedy Inc.  (17:22)

00.50 Sjáðu
01.15 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

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 Út um víðan völl
15.03 Útvarpssagan: Sérherbergi

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
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 Kvöldsagan: Svartfugl
22.45 Kvöldtónar
23.10 Sjómannadagurinn í sjötíu ár
00.07 Næturtónar

10.00 NRK nyheter 10.10 Camilla Plum i hagen 
10.40 Helleristerne 11.40 Åpen himmel: Åpen 
himmel fra Grønnåsen kirke, Tromsø 12.10 Med 
hjartet på rette staden 12.55 Billedbrev fra Europa 
13.00 Friidrett: Golden League fra Berlin 15.00 NRK 
nyheter 15.10 Oddasat - Nyheter på samisk 15.25 
Tid for tegn 15.40 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 
15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Barne-tv 16.25 
Bali 16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 
17.30 Puls 17.55 Faktor 18.25 Redaksjon EN 
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.35 
Kjelleren i Amstetten 20.30 De som bygger landet 
21.00 Kveldsnytt 21.15 Den mistenkte 23.00 20 
spørsmål 23.25 Sport Jukeboks

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21 Søndag 
10.50 Aftenshowet 11.20 OBS 11.25 Saras køkken 
11.50 Søren Ryge præsenterer 12.20 Danskernes 
Krønike 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR 
Update - nyheder og vejr 13.10 Dawson’s Creek 
13.50 En lille reminder: Nye II 14.05 Last Exile 
14.30 Den lyserøde panter 14.35 Naruto 15.00 
Troldspejlet 15.15 Robotboy 15.30 Mine venner 
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 
Undercover: Narkobaronen 21.40 Truslen fra dybet 
22.20 Seinfeld 22.45 Smagsdommerne

Hreinskilni sjónvarpssálfræðingurinn 
Dr. Phil er kominn aftur. Hann heldur 
áfram að hjálpa fólki að leysa öll 
möguleg og ómöguleg vandamál, 
segir frábærar sögur og gefur góð ráð. 
Dr. Phil er sýndur alla virka daga á 
SKJÁEINUM.

   VIÐ MÆLUM MEÐ

Dr. Phil 
SKJÁREINN kl. 17.45

Fyrsti hluti í hörkuspennandi 
og vönduðum þríleik um 
Aron sem þráir ekkert annað 
en venjulegt líf með nýjum 
fósturforeldrum sínum. 
Þetta breyttist allt á átján ára 
afmælisdeginum hans því þá 
uppgötvar hann óvenjulega 
krafta og undarlegir draumar 
sækja að honum. Maður að 
nafni Ezikiel vitjar hans og 
segir honum að hann sé í 
raun hálfur maður og hálfur 
engill með einstaka hæfileika. Þeir komi að góðum notum í ævalangri 
baráttu hinna föllnu engla við allt það góða í heiminum og séu nú á eftir 
Aron því hann lítur út fyrir að vera hinn útvaldi sem á að binda enda á 
þessa baráttu fyrir fullt og allt.

STÖÐ 2 KL. 21.05

Fallen: The Beginning

▼

04:00 Gomorron Sverige 07:30 I love språk 08:30 
Världen 09:30 Banderoll 09:45 Banderoll - debatt 
10:00 Rapport 10:05 Agenda 11:00 Sportspegeln 
12:40 Eva går ombord 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 Ers Kungliga Höghet Westling 19:00 Sthlm 
19:45 Désiré 20:00 Leila Khaled - flygkapare 
21:00 Rapport 21:10 Kulturnyheterna 21:25 Kören 
- killar sjunger inte 22:25 Brottskod: Försvunnen 
23:10 Sändningar från SVT24
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VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1  Á landamærum Perú og Brasilíu

 2  Viggo Mortensen

 3 Guðmundur Guðmundsson

LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. stöngulendi, 6. ólæti, 8. kerald, 9. 
starfsgrein, 11. ætíð, 12. hvellandi, 14. 
fyrirmynd, 16. hvað, 17. þrí, 18. hress, 
20. frá, 21. greinilegur.

LÓÐRÉTT
1. slitrótt tal, 3. slá, 4. endurnefna, 
5. mánuður, 7. keppikefli, 10. kvk 
nafn, 13. frændbálkur, 15. bjálfi, 16. 
húðpoki, 19. ung.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. brum, 6. at, 8. áma, 9. 
fag, 11. sí, 12. skræk, 14. mótíf, 16. 
ha, 17. trí, 18. ern, 20. af, 21. skýr. 

LÓÐRÉTT: 1. tafs, 3. rá, 4. umskíra, 5. 
maí, 7. takmark, 10. gró, 13. ætt, 15. 
fífl, 16. hes, 19. ný. 

Fatahönnuðurinn Ragna Fróða flyst búferlum til 
New York með fjölskyldu sinni í ágúst, þar sem 
hún mun hefja störf á svokallaðri „trend 
forecasting“ stofu. „Þetta er stofa sem leggur 
línurnar tvö ár fram í tímann, fyrir kúnna í 
hönnunarheiminum,“ útskýrir Ragna. „Þau 
ákveða hvaða litir verða allsráðandi og búa til 
vinnumöppur sem fyrirtækin geta svo unnið 
eftir,“ bætir hún við. Í kúnnahóp stofunnar, sem 
heitir Trend Union, eru fyrirtæki á borð við 
GAP og Wal-Mart, Perry Ellis og snyrtivöru-
fyrirtækið L’Oréal. 

Aðalhönnuður og stofnandi Trend Union heitir 
Li Edelkoort. „Hún er algjör goðsögn í hönnunar-
heiminum hvað þetta varðar. Hún býr til trend-
bækur, þar sem hún er búin að sjá út hvaða 
þemu og litir verða við lýði tvö ár fram í 
tímann. Fyrirtækin nota þær svo til að vísa sér 
veginn í sinni hönnun,“ útskýrir Ragna, sem er 
ekki ókunnug slíkri vinnu. „Stofan í New York 

er bandarískt útibú fyrir stofu sem er staðsett í 
París. Ég var að vinna þar í nokkra mánuði fyrir 
tólf árum síðan, og varð mjög hrifin af þessum 
geira,“ segir Ragna.

Hún er nú nýsnúin heim frá New York, þar 
sem hún dvaldist í þrjár vikur, en flyst endan-
lega út í ágúst og þá með fjölskylduna meðferð-
is. „Þetta leggst bara mjög vel í okkur og við 
erum alveg til í slaginn,“ segir Ragna, sem 
hefur lagt fatamerki sitt, Path of Love, í salt á 
meðan. „Það getur vel verið að ég sinni því 
svona aðeins með. Ég er ekki búin að leggja það 
á hilluna, en er svona að prófa nýjan farveg. Ég 
reikna með að vera úti í svona þrjú til fimm ár,“ 
segir Ragna. 

Ragna Fróða flyst til New York

SPÁIR Í HÖNNUNARSPILIN Fatahönnuðurinn Ragna 
Fróða skiptir um gír og hefur störf á svokallaðri „trend 

forecasting“ stofu í New York í haust.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

„Árni Bergmann gaf út bókina 
Geirfugl fyrir næstum þrjátíu 
árum. Nú eru Geirfuglarnir 
einfaldlega að svara honum 
með plötunni Árni Bergmann,“ 
segir Freyr Eyjólfsson en 
stuðsveitin Geirfuglarnir ætla 
að hefja sig til flugs þann 16. 
júní með útgáfu nýrrar plötu. 
Þrjú ár eru síðan Geirfuglarnir 
sendu frá sér efni á hljómdisk 
en það var við leikritið Línu 
Langsokk.

Hins vegar er það ekki bara 
troðfullur bílskúrinn af nýju 
efni sem ýtir Geirfuglunum útí plötuútgáfu því 
hljómsveitin hefur háleitt og æðra markmið með Árna 
Bergmann. „Allur ágóðinn rennur í sjóð til styrktar 
nýju, vatnsheldu búri handa uppstoppaða geirfuglin-
um á Náttúrugripasafninu. Hann dó nánast í annað 

sinn þegar vatnskemmdirnar 
dundu yfir safnið og við viljum 
forða honum frá slíkum 
örlögum,“ útskýrir Freyr. „Auk 
þess hafa fyrri plöturnar okkar 
ekkert selst alltof vel þannig 
að við vonum að með þessu 
getum við hrundið af stað 
þjóðarsöfnun,“ bætir hann við.

Árni Bergmann er sjötta 
plata Geirfuglana og að sögn 
Freys mega aðdáendur 
sveitarinnar búast við tölu-
verðum áherslubreytingum. 
„Við svíkjum polkann, það er 

synd að segja frá því en svoleiðis er það nú bara. 
Harmóníkan, mandólínið, allt sem minnir á polka er 
farið. Við komumst að þeirri niðurstöðu að stöðnun 
væri dauði og tókum þessa ákvörðun. Vonandi 
fyrirgefur fólk okkur það bara.“  - fgg

Geirfuglar svara Árna Bergmann

„Ég byrjaði þegar ég var tólf ára, 
árið 1950,“ segir Hilmar Lúthers-
son, snigill númer 1. Nú þegar 
sumarið er komið eru mótorhjól 
æ algengari sjón á vegum lands-
ins. Hilmar man tímana tvenna 
enda tæp 60 ár síðan hann eign-
aðist sitt fyrsta mótorhjól. „Þá 
voru bara breskar skellinöðrur, 
níutíu kúbika, tvígengis og gíra-
lausar. Þú þurftir ekki próf á þær 
fyrr en þær voru orðnar 100 
kúbik, þá voru þær hestafl sam-
kvæmt viðmiðum þess tíma,“ 
segir Hilmar sem eignaðist sitt 
fyrsta stóra mótorhjól um sextán 
ára aldurinn. „Það var Ariel 500, 
´46 módelið,“ segir Hilmar sem 
hefur eignast slíkt hjól aftur. „Ég 
átti þetta hjól í tvö ár en svo tóku 
við bílar og kvennafar og síðar 
fjölskyldulíf. Ég byrjaði svo aftur 
í þessu 43 ára,“ segir Hilmar og 
bendir á að mikið hefur breyst 
síðan þá. „Þá þótti ég vera gamall 
kall, svona hálfgert viðundur. Nú 
er annað hvert hjól einhver loft-
pressa og á henni karl um sex-
tugt sem er að byrja í sportinu,“ 
segir Hilmar. 

Hilmar segir mótorhjólaæðið í 
rénun sökum efnahagsástands-
ins. Sjálfur á hann þó mörg mót-
orhjól. „Ég er búinn að eiga um 
hundrað mótorhjól í gegnum tíð-
ina og búinn að gera upp tugi,“ 
segir Hilmar. Hann segist hafa 
prófað vel flestar tegundir hjóla. 
„Ég er til dæmis búinn að prufa 
Harley, og það eru ekki mótor-
hjól. Þau eru bara eitthvað sem 
þú átt að eiga inni í skúr. Öll hin 
hjólin eru mikið framar í hönnun 
og öllu,“ segir Hilmar en viður-
kennir að Harley-hjólin hafi 
skánað eftir að „Kaninn hætti að 
vera með puttana í þessu öllu“ og 
framleiðsla hjólanna dreifðist 
um heiminn. „Þeir sem ekki hafa 
vit á mótorhjólum segja „vá!“ 
þegar þeir sjá Harley.“

Síðan Hilmar byrjaði aftur 
hefur mótorhjólum fjölgað 
umtalsvert og tillitssemi öku-
manna bifreiða er meiri en hún 
var, en þó verða mótorhjólamenn 
alltaf að vera með puttann á 
bremsunni. Hvað aksturslag 
mótorhjólamanna sjálfra varðar 

segir hann: „Það er ekkert verra í 
dag en það var í gamla daga. Þá 
var auðveldara að þekkja lögg-
una úti á vegi og menn höfðu því 
nægan tíma til að hægja niður. 
Það gat stundum verið gaman að 
bruna austur fyrir fjall því þar 
var malbikað alla leið,“ segir 
hann.

Hilmar segir að það séu til 

tvær flokkar af mótorhjólamönn-
um, þeir sem eru búnir að detta, 
og þeir sem eiga það eftir. Hann 
komst í seinni flokkinn árið 2004 
þegar hross hljóp í veg fyrir hann 
og hann datt og brákaði nokkur 
rif. Hann er þó hvergi nærri 
hættur þótt hann fylli 70 ár í 
ágúst.
 soli@frettabladid.is

HILMAR LÚTHERSSON: SNIGILL NÚMER EITT OG Á NÓG EFTIR

Á mótorhjóli síðan 1950

HILMAR LÚTHERSSON Fékk sitt fyrsta mótorhjól tólf ára gamall.  FRÉTTABLAÐIÐ/GKS

„Það er algerlega háð þeim sem 
ég er með í vinnunni, og það 
er allt frá því að vera jógatón-
list eða íhugunarmúsík yfir í 
Bylgjuna eða Léttbylgjuna. Ég 
er raun alæta á tónlist, nema 
kannski þungarokk, en það er 
heldur ekki algengur kostur. Það 
er hins vegar hlustað á Bylgjuna 
í eldhúsinu á morgnana.“

Guðrún Fema Ágústsdóttir ljósmóðir.

ANDSVAR VIÐ SKÁLDSÖGU Nýjasta plata Geirfugl-
anna er andsvar við bók Árna Bergmann og hefur 
verið gefið nafn rithöfundarins.

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.

opið
mán-fös 10-18:15

og lau 11-14:00

ÞÚ FÆRÐ AÐEINS ÞAÐ 
BESTA HJÁ OKKUR

úrval fiskrétta, lúðu, skötusel, lax
signa grásleppu, kinnar og margt fleira.

Orðið á götunni, slúðurvefur Pét-
urs Gunnarssonar og félaga á Eyj-
unni, birti í gær óvenju nákvæma 
úttekt á því sem utanríkisráðherr-
ann Condoleezza Rice og Geir H. 
Haarde borðuðu í hádegismat í 
ráðherrabústaðnum. Orðið gerir að 
því skóna að heldur meinlega villu 
hafi verið að finna á matseðlinum 
því samkvæmt honum hafi átt að 
bjóða upp á froska. 
Eins og flestir ættu 
að vita er innflutn-
ingur á fersku kjöti 
bannaður sam-
kvæmt íslenskum 
lögum enda kom 
það á daginn að 
þarna átti að 
standa þorskur 
en ekki 
froskur.

Blaðamanninum Atla Má Gylfasyni 
hefur verið hampað af starfsfélög-
um sínum á Birtingi fyrir aðstoð 
við fréttaflutning CNN af 
jarðskjálftasvæðunum. En 
það eru fleiri Íslendingar 
sem hafa komist í heim-
spressuna vegna Suður-
landsskjálftans. Ítarlegt 
viðtal var þannig við 
fréttahaukinn Óla 
Tynes á sömu stöð 
um ástand mála og þá 
varð knattspyrnumaðurinn 
Ívar Ingimarsson einn 
helsti tíðindamaður 
BBC, skömmu eftir að 
allt hafði titrað á Sel-
fossi og í Hveragerði. 

Og meira af Suðurlandi því Vísir.is 
greindi frá því í gær að rokkþyrsti 
sýslumaðurinn, Ólafur Helgi 
Kjartansson, hefði tekið sér smá 
frí frá störfum og farið á rokktón-
leika Bruce Springsteen á Emirat-
es-leikvangi Arsenal í Lundúnum. 
Ólafur var að sjálfsögðu fararstjóri 
í ferðinni og leiddi menn í allan 
sannleikann um ágæti gallabuxna-
kóngsins. Rokkið hefur sennilega 

hrist hópinn saman 
og sýslumaðurinn 
sjálfur hefur örugglega 
losnað við mestan 
skjálftann þegar 

hann hlýddi á 
alþýðuhetj-

una kyrja 
öll sín 
bestu 
lög. -fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 2. júní, 
155. dagur ársins.

Í Bandaríkjunum er sagt að ekk-
ert vandamál sé svo stórt að 

stjórnmálamenn í Washington geti 
ekki fundið leið til að slá því á 
frest. Þar vestra er líka sagt að 
maður geti séð hvenær stjórn-
málamaður sé að segja ósatt, því 
að þá hreyfi hann/hún varirnar. 

EKKI er gott að segja hvort þessar 
staðhæfingar séu réttar, en þó hall-
ast maður að því að einhver fótur 
sé fyrir þeim eftir heimsókn ung-
frúr Condoleezzu Rice hingað til 
Íslands fyrir helgina. Frökenin var 
hin hortugasta og hæddist að 
Alþingi Íslendinga fyrir að álykta 
gegn pyntingum og mannréttinda-
brotum sem Bandaríkjamenn 
fremja á föngum sínum í Guant-
anamo-fangabúðunum. Condo-
leezza hreyfði málaðar varirnar og 
sagði án þess að blikna að í Gun-
antanamo væru alls engin mann-
réttindi brotin – nú um stundir.

ÞAÐ var vel og kurteislega tekið 
á móti frökeninni, enda hefur það 
löngum verið til siðs hjá íslensk-
um stjórnvöldum að setja ekki sið-
ferði gesta sinna fyrir sig. Meira 
að segja man ég vel eftir því að 
Nicolae Ceaucescu einræðisherra 
í Rúmeníu var fagnað hér sem 
miklum höfðingja og stjórnmála-
foringja, þótt allir vissu að hann 
væri hinn versti raftur, margfald-
ur morðingi og einstaklega lunkinn 
við símahleranir. 

ÞAÐ er ekki eins og ég sjái eftir 
matnum sem var borinn fyrir 
Condoleezzu. Þetta er voldug 
manneskja frá voldugu landi. Hún 
hefur reynst Bush forseta það 
haldreipi í lífinu sem manni hefur 
sýnst að Hannes okkar Hólm-
steinn hefði langað til að reynast 
Davíð Oddssyni. Úr því að mann-
eskjan fann sig knúna til að koma 
hingað úr blóðmekkinum í Íraks-
stríðinu sem við erum ábekingar 
að var ekki nema rétt og skylt að 
taka vel á móti henni og sýna henni 
bæði Höfða og borgarstjórann.

HINS vegar finnst mér að við 
ættum að vanda val gesta okkar 
eftir bestu getu. Við eigum að 
bjóða hingað góðum og sannleiks-
elskandi persónum sem hafa holl 
og góð áhrif á umhverfi sitt. Þetta 
segi ég af umhyggju fyrir okkar 
eigin hjartahreinu stjórnmála-
mönnum, því að það er óhollur 
félagsskapur að lenda með fólki 
sem skrökvar þegar það hreyfir 
varirnar og kann að slá öllum 
vandamálum á frest.

Um hollan 
og óhollan 
félagsskap

3.20 13.25 23.34
2.29 13.10 23.56


