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

Á heimili Evu Hrannar Hafsteinsdóttur eru kyn-
legar heimilisgyðjur sem hún hefur skapað.„Ég byrjaði að mála gyðjurnar í barneignaleyfi fyrir 

sjö árum síðan og hef tekið nokkrar tarnir í þessu,“ 

segir Eva Hrönn, sem vill helst kalla sig lífslista-

mann. „Í fyrstu vann ég með þetta sérstak b
þegar ég var í myndlist kóleik

sjálfsmyndir þar sem ég var að tjá ólíkar hliðar á 

sjálfri mér. Þetta var eftir að ég varð móðir og var 

ég í raun að brjótast út sem kona,“ útskýrir Eva 

Hrönn einlæg og líkir ferlinu við það þegar púpan

brýst út sem fiðrildi. Þettahvernig stúlk

Gyðjur og innri friður

Gyðjurnar sem hér gefur að líta vann Eva Hrönn árið 2005 þegar hún stóð á tímamótum í lífi sínu. Þá ákvað hún að hætta tíma-

bundið að vinna og málaði í heilt sumar.  

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Pottablómin þarf að muna að vökva reglulega og líka þó að öll fjölskyldan fari burt í sumarfrí. Við þær aðstæður er nauðsynlegt að koma blóm-unum í fóstur eða fá einhvern til þess að koma og gefa þeim.

Gardínur getur verið skemmtilegt að hafa árstíðabundnar. Vera með sérstakar gardínur á veturna og aðrar á sumrin, setja upp jólagardínur á jólunum og páska-gardínur um páska. Oft þarf ekki meira til þess að allt virðist gjörbreytt.

Ruslaskápinn er tilvalið að hreinsa að innan með blautþurrkum sem hugsaðar eru til þess að þrífa klósett. Þar sem ruslið lendir stundum út fyrir fötuna er ágætt að nota eitthvað sótthreinsandi.

fasteignir 16. JÚNÍ 2008

Fasteignarsalan Húsanaust hefur til einkasölu 
tæplega tvö hundruð fermetra endaraðhús í 
Gvendargeisla.

H úsið er á tveimur hæðum m ðgóð i

Eldhús er með góðu skápaplássi og borðkrók. Bað-
herbergið er flísalagt með nuddbaðkari og góðri inn-
réttingu. Þvottahús er á neðri hæðinni.Á efri hæð er gott vinnurýmisvalir T

Góð lofthæð og garður

Úr stofunni er mikið og fallegt útsýni yfir Reykjavík og nágrenni.
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ÞAKRENNUKERFIá öll hús – allsstaðar
Úrval lita á lager

Það er engin ástæða til að horfa á h i
í svarthvítu SIBA ÞA

Létt í meðförum lang ódýrast

Nú fer hver 
að verða 
síðastur

að ná sér í 
Blaðbera

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Sími: 512 5000
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 STYRKTU ÁTAKIÐ!
Við höfum 
opnað fyrir 
söfnunar-
númerin

Bein útsending á föstu-
daginn á SkjáEinum
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HVASST   Í dag verða norðaustan 
13-18 m/s norðvestan til, annars 
víða 8-13. Þurrt að mestu vestan til, 
rigning austan og suðaustan til ann-
ars smá skúrir. Hiti 10-16 stig hlýjast 
til landsins suðvestan til.

VEÐUR 4

Lífið var annað hvort 
diskó eða pönk
Þorlákur Axel Jónsson fagnar 
tuttugu og fimm ára útskriftar-
afmæli frá MA.
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FASTEIGNIR

Á tveimur hæðum og 
með timburverönd
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Pípari rekur 
Rask-At
Stefán Sveinsson 
einbeitir sér ekki 
að klósett-
viðgerðum.

FÓLK 30

Stjörnugolf fyrir Neista
Þjóðþekktir Ís-

lendingar lemja 
kúlurnar áfram 

fyrir gott 
málefni.

FÓLK 30

EVA HRÖNN HAFSTEINDÓTTIR

Gyðjurnar brjótast út 
eftir ýmsum leiðum
• heimili

Í MIÐJU BLAÐSINS

UTANRÍKISMÁL Lítil viðbrögð urðu við hvalveiðum 
Íslendinga innan Sameinuðu þjóðanna (SÞ) og erfitt 
að sjá að þær skaði framboð Íslands til öryggisráðs 
SÞ. Hins vegar var mikið rætt um ísbjarnar drápið í 
Skagafirði við fulltrúa Íslands hjá SÞ.

„Það hefur enginn talað um hvalveiðar við mig 
eftir að hrefnuveiðar hófust á ný,“ segir Hjálmar W. 
Hannesson, sendiherra og fastafulltrúi Íslands hjá 
SÞ. Einhverjir hafi þó minnst á hvalveiðimálið við 
samstarfsfólk hans hjá fastanefndinni.

„Hins vegar vakti hvítabjörnsdrápið mikla 
athygli. Það voru margir sem komu að máli við mig 
og þótti þetta hið undarlegasta mál,“ segir Hjálmar. 

Hjálmar segir mynd af mönnum með riffla við 
blóðugan ísbjörn slæma fyrir ímynd fyrir Ísland og 
drápið hafi farið fyrir brjóstið á mörgum innan SÞ. 
Hann segist þó hvorki hafa trú á því að ísbjarnar-
málið né hrefnuveiðar muni hafa neikvæð áhrif á 
framboð Íslands. 

Meira varð úr ísbjarnardrápinu vegna þess að 
mynd af ísbirni prýddi forsíðu vikuritsins 
Newsweek nokkrum dögum áður en Skagfirðingar 
vógu björninn. Þar voru ísbirnir notaðir sem dæmi 
um dýr í útrýmingarhættu.

Kosið verður í október milli Ís lands, Tyrklands og 
Austurríkis um tvö sæti í öryggisráðinu.  - bj

Ekki talið að ísbjarnardráp eða hvalveiðar hafi áhrif á öryggisráðsframboð Íslands:

Meira rætt um ísbjörn en hvali

SJÁVARÚTVEGUR Mörg útgerðar-
fyrirtæki bregðast nú við hækkun 
eldsneytisverðs með því að gera 
breytingar á skipum sínum svo að 
þau brenni svartolíu í stað skipagas-
olíu. Meðal þeirra er Eskja, sem 
hefur látið koma fyrir búnaði í 
skipinu Aðalsteini Jónssyni SU í 
þessum tilgangi. „Þetta er það 
útspil sem við getum leikið gegn 
hækkandi olíuverði,“ segir Haukur 
Björnsson, framkvæmdastjóri 
Eskju. „Stundum er svart olía 
reyndar ekki svo mikið ódýrari en 
skipagasolía en eins og staðan er 
nú getur þetta sparað okkur um 70 
til 100 þúsund á sólar hring.“

Nú er verið að gera slíkar 

breytingar á skipinu Álsey í eigu 
Ísfélagsins í Vestmannaeyjum. 
„Svo er verið að kanna hvort hægt 
sé að gera slíkar breytingar á 
öðrum skipum,“ segir Hörður 
Óskars son, fjármálastjóri Ísfélags-
ins. Hann segir að hugsanlega geti 
þetta þó þýtt hærri útgjöld vegna 
viðhalds. Sams konar breytingar 
verða einnig gerðar á tveimur 
skipum Brims í haust, að sögn 
Guðmundar Kristjánssonar for-
stjóra. 

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hafa árleg útgjöld 
útgerðarfyrirtækjanna í landinu 
þrefaldast á fjórum árum. „Árið 
2004 borguðu útgerðarfyrirtækin 

sex milljarða í eldsneytiskostnað 
en samkvæmt mínum útreikningum 
er þessi kostnaður um átján 
milljarðar í dag,“ segir Sveinn 
Hjörtur Hjartarson, hagfræðingur 
hjá LÍÚ. Hann segir að fyrir fjórum 
árum hafi um átta prósent af 
tekjum fyrirtækjanna farið í elds-
neytiskostnað en í dag sé hlutfallið 
um 22 prósent.

Haukur Björnsson hjá Eskju sér 
þó einnig spaugilegu hliðarnar á 
ástandinu. „Olíureikningarnir eru 
orðnir svo háir að við þurfum eigin-
lega áfallahjálp í hvert sinn sem 
við fáum þá senda. Það ætti eigin-
lega að senda einn prest með þeim.“ 
 - jse

Útgerðir skipta yfir í 
svartolíu til að spara
Eldsneytiskostnaður útgerðarfyrirtækja hefur þrefaldast á fjórum árum. 

Útgerðir skipta nú úr skipagasolíu yfir í svartolíu til að draga úr kostnaði. 

BRUNI Engan sakaði þegar eldur 
kviknaði í rúmdýnu á efri hæð 
einbýlishúss á Eyrarbakka í 
gærkvöldi. Átta ára drengur var í 
herberginu þegar eldurinn 
kviknaði, líklega út frá rafmagni.

„Það er skrítið ský í herberginu 
mínu,“ tilkynnti drengurinn 
foreldrum sínum eftir að hafa 
flúið reykinn niður stigann. 
Gestkomandi maður tók þá til 
sinna ráða og slökkti eldinn með 
vatni úr garðslöngu.

Slökkvilið reykræsti húsið og 
hreinsaði upp vatn. Að sögn 
varðstjóra lögreglu á Selfossi 
myndast hættulegur reykur sem 
getur innihaldið blásýru þegar 
svampur eins og sá sem var í 
dýnunni brennur.  - sh

Eldur í rúmdýnu lítils drengs:

Skrítið ský var 
eitraður reykur

UTANRÍKISMÁL Ólafi Ragnari 
Grímssyni hefur verið boðið að 
halda erindi í Columbia-háskóla í 
Bandaríkjunum 
í haust. Erindi 
Ólafs verður 
hluti af funda-
röð skólans þar 
sem erlendir 
þjóðarleiðtogar 
hafa rætt 
heimsmálin.

Örnólfur 
Thorsson 
forsetaritari 
segir að Susan 
Fuhrman, rektor kennaraskóla 
Columbia-háskóla, hafi borið Ólafi 
boð forseta skólans, Lee C. 
Bollinger. Ólafur Ragnar hefur 
ekki svarað erindinu, en Örnólfur 
segir allar líkur á því að hann taki 
þátt.

Athygli heimsins beindist að 
fundaröð háskólans þegar 
Mahmoud Ahmadinejad, forseti 
Írans, hélt erindi í september í 
fyrra. Þar hélt hann því meðal 
annars fram að samkynhneigð 
fyrirfyndist ekki í Íran.  - bj

Forseta boðið til Columbia:

Ólafur í kjölfar 
Ahmadinejads

ÓLAFUR RAGNAR 
GRÍMSSON

Ekki með á HM
Sex marka 
sigur Íslands 
á Makedóníu 
nægði ekki 
fyrir farseðli til 
Króatíu.

ÍÞRÓTTIR 25

VEÐRIÐ Í DAG

LANDGANGURINN KLIFINN Farþegar biðu í röð eftir að komast af íslenskri foldu og aftur um borð í skemmtiferðaskipið AIDA frá 
Genúa á Ítalíu sem lá við festar í Reykjavíkurhöfn í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Haustferð
til Barcelona

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, gisting á Hesperia-hótelinu 
ásamt morgunverði, akstur til og frá flugvelli og íslensk fararstjórn.

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

67.900 kr.
Verð á mann í tvíbýli

5.–8. september
Fararstjóri: Halldór Stefánsson
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LÖGREGLUMÁL Mikið var um ölvun 
og ólæti á Akureyri í fyrrinótt. 
Þar standa yfir Bíladagar og voru 
fangageymslur fullar eftir nótt-
ina. Aðsúgur var ítrekað gerður að 
lögreglumönnum og yfirlögreglu-
þjónn segist aldrei hafa kynnst 
annarri eins hegðun í bænum.

„Það var mikið um slagsmál og 
skrílslæti,“ segir Daníel Guðjóns-
son yfirlögregluþjónn, sem kallar 
þá ódælu bílabullur og líkir þeim 
við viðskotaillar fótboltabullur. 
„Lögreglumenn fengu ekki frið til 
að vinna. Það var þráfaldlega veist 
að þeim og við þurftum að fjar-
lægja þá sem verst létu.“

Daníel segir ástandið hafa verið 
afar óvanalegt, virðingarleysi 
sumra gesta gagnvart lögreglu og 
samborgurum sínum hafi verið 
algjört og hann segist ekki muna 
eftir annarri eins framkomu. 
„Menn þurftu að beita bæði kylf-
um og varnarúða til að halda fólki 
í skefjum og lögreglumenn voru 
grýttir með flöskum og dósum.“

Á þriðja tímanum var skotið úr 
skoteldatertu lárétt yfir Ráðhús-
torgið í átt að lögreglumönnum og 
öðru fólki. Enginn meiddist og lög-
regla veit ekki hver eða hverjir 
voru að verki. Skömmu síðar var 
gerður aðsúgur að lögregluþjón-
um við handtöku og reynt að 
hindra handtökuna. „Við veltum 
því fyrir okkur hvað hefur mistek-
ist í uppeldi þessara ungmenna,“ 
segir Daníel. „Þetta er þeim náttúr-
lega til háborinnar skammar.“

Þá var gæslumaður á tjaldstæði 
sleginn tvívegis í andlitið og 
rúður brotnar víðs vegar um 
bæinn auk þess sem fjöldi 

kvartana barst vegna spólkeppni 
sem frá lagði mikinn reyk og illan 
daun. Alls var tilkynnt um sjö 
líkams árásir.

Þetta er annað árið í röð sem 
skemmtanahöld í kringum Bíla-
daga fara úr böndunum. Í fyrra 
brutust ítrekað út hópslagsmál á 

tjaldstæðinu í bænum og fanga-
geymslur fylltust. Bíladagar 
standa fram á þriðjudag og verður 
lögregla með aukinn viðbúnað 
þangað til þeim lýkur.

Sigrún Björk Jakobsdóttir bæjar-
stjóri segir samráðsfund fyrirhug-
aðan um hátíðahöldin. „Við munum 
fara rækilega yfir þessa helgi 
núna að henni lokinni með lögreglu 
og skipuleggjendum. Þar verður 
skoðað hvað gekk vel, hvað illa og 
hvar við getum bætt okkur.“ Hún 
bendir þó á að hátíðin hafi gengið 
vel að mestu leyti. „Þetta er ástand 
sem skapast af fáum en öflugum 
hópi og það er dapurlegt að fáir 
svartir sauðir skuli skemma svona 
fyrir hinum,“ segir Sigrún Björk. 
 stigur@frettabladid.is

Lögregla í kröppum 
dansi á Bíladögum
Ölvaðir og ódælir bílaáhugamenn á Akureyri fleygðu flöskum og skutu flugeld-

um í átt að lögreglumönnum. Beita þurfti kylfum og varnarúða. Yfirlögreglu-

þjónn man ekki eftir öðru eins. Bæjarstjóri segir að fundað verði um atburðina.

SPÓLKEPPNI Mikið var kvartað yfir reyk og ólykt sem barst frá spólkeppni í bænum.

SIGRÚN BJÖRK 
JAKOBSDÓTTIR

BANDARÍKIN, AP Barack Obama 
nýtir sér vaxandi óánægju með 
George W. Bush, forseta Banda-
ríkjanna, í kosningabaráttu sinni. 

Obama gagnrýnir John McCain 
mótframbjóðanda sinn fyrir 
tengsl hans við Bush. Hann segist 
ætla að afturkalla umdeildar 
skattalækkanir sem Bush veitti 
hinum tekjuhæstu og ætlar að 
nota féð til að lækka skatta 
láglaunafólks og fátækra eldri 
borgara. Einnig ætlar hann að 
hægja smám saman á Íraks-
stríðinu og veita fé í rannsóknir 
nýrra orkugjafa.

McCain er hins vegar hlynntur 
Íraksstríðinu og segir það styðja 
yfirlýsingar Bush um stríð gegn 
hryðjuverkum.  - hþj 

Kosningabaráttan vestra:

Obama nýtir 
sóknarfærin

DANÍEL 
GUÐJÓNSSON

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Selfossi 
leitar brennuvargs sem talinn er 
hafa lagt eld að þremur bílum 
fyrir utan réttingaverkstæði í 
bænum í gærmorgun.

Lögregla fékk tilkynningu á 
sjöunda tímanum í gærmorgun 
um að þrír bílar stæðu í ljósum 
logum fyrir utan verkstæði við 
Gagnheiði. Slökkvilið réð 
niðurlögum eldsins. Tveir bílanna 
eru gjörónýtir og sá þriðji mikið 
skemmdur, að sögn varðstjóra 
lögreglu. Bílarnir munu ekki vera 
í eigu sama aðila og er talið að 
brennuvargurinn hafi valið þá af 
handahófi. Enginn hefur verið 
handtekinn vegna málsins. - sh

Brennuvargs leitað á Selfossi:

Lagði eld að 
þremur bílum

Stefán, gætuð þið ekki bara 
fengið inni í Vöffluvagninum?

„Ég er nú hræddur um að þá kæmu 
vöflur á marga.“

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur 
óskað eftir því að fá að koma fyrir fimm-
tán til tuttugu fermetra húsi á Lækjar-
torgi yfir sumarið, sem yrði eins konar 
færanleg lögreglustöð. Stefán Eiríksson er 
lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.

VERÐLAUN Nýja brúin yfir Þjórsá sigraði í samkeppni 
Norræna vegasambandsins, NVF. 

Einar Hafliðason, forstöðumaður brúardeildar 
Vegagerðarinnar, segir verðlaunin mikilvæg. „Það 
er ákaflega styrkjandi að fá svona viðurkenningu. 
Það segir okkur að verkfræðiþekking Íslendinga sé 
jafn góð og hjá öðrum þjóðum.“ 

Verðlaunin voru veitt fyrir framsækni við hönnun 
og byggingu mannvirkis. Verkefnið var unnið í 
samstarfi við Bjarna Bessason, prófessor í verk-
fræði, en hann er sérfróður um jarðskjálftaverk-
fræði. „Við settum jarðskjálftamæla í gömlu brúna 
og nýttum okkur upplýsingarnar við byggingu 
þeirrar nýju,“ segir Einar. „Brúin var hönnuð með 
það að markmiði að hún stæði af sér stærstu skjálfta 
án þess að það bitnaði á útliti hennar og burðarþoli.“

Þjórsárbrúin sló út keppinauta á borð við Eyrar-
sundsbrúna og Gautaborgargöngin. Brúa- og 

jarðganganefnd NVF heldur samkeppnina í tengsl-
um við ráðstefnu sambandsins og eru það meðlimir 
nefndarinnar sem meta framlög þjóðanna.  - hþj

Nýja Þjórsárbrúin sigrar í samkeppni Norræna vegasambandsins:

Íslenskt hugvit verðlaunað

FÓLK Stuttmyndin Bræðrabylta 
eftir Grím Hákonarson vann til 
verðlauna á þremur kvikmynda-
hátíðum um 
helgina. 

„Þetta var 
skemmtileg 
tilviljun,“ segir 
Grímur, „og 
góður endir á 
ferðalaginu 
með myndina 
um heiminn.“ 

Bræðrabylta 
vann Grand 
Prix-verðlaunin 
á Kratkofil-
stuttmyndahátíðinni í Bosníu og 
var valin besta stuttmyndin á Gay 
and Lesbian-kvikmyndahátíðinni í 
Mílanó. Að auki vann hún „Youth 
Jury Prize“ á Huesca-kvikmynda-
hátíðinni á Spáni en Grímur var 
viðstaddur afhendinguna þar. 

Myndin hefur unnið til fjórtán 
verðlauna síðan hún var frum-
sýnd síðasta sumar.   - hþj

Sigurganga Bræðrabyltu:

Þrenn verðlaun 
um sömu helgi

GRÍMUR 
HÁKONARSON

FENGU 
ALÞJÓÐLEGA 
VIÐURKENN-

INGU Einar 
Hafliðason 
segir mikil-
vægt að fá 

staðfestingu á 
getu íslenskrar 

verkfræði.

ALÞJÓÐAMÁL Meðal þess sem þegar 
hefur áunnist með framboði 
Íslands til öryggisráðs Sameinuðu 
þjóðanna er að Ísland er nú óvé-
fengjanlega viðurkennt sem jafn-
ingi hinna Norðurlandanna á þess-
um mikilvæga vettvangi. Þetta 
segir Colin Keating, framkvæmda-
stjóri Security Policy Report, en 
það eru óháð samtök sem sérhæfa 
sig í því að skýra og veita ráðgjöf 
um starfsemi öryggisráðs SÞ. 

Keating er jafnframt fyrrver-
andi fastafulltrúi Nýja-Sjálands í 
öryggisráðinu, en hann verður 
meðal frummælenda á málþingi 
um hlutverk smáríkja í alþjóða-
kerfinu við Háskóla Íslands í dag. 

Ráðstefnan rekur endahnútinn 
á málfundaröð um erindi og ávinn-

ing Íslands af alþjóðasamstarfi, 
sem farið hefur fram í vetur í sam-
starfi utanríkisráðuneytisins og 
háskólanna í landinu. 

Í samtali við Fréttablaðið bend-
ir Keating á að þar sem Norður-
löndin hafi allt frá stofnun SÞ 
gegnt þar veigamiklu hlutverki 
og byggt upp sterkan orðstír fyrir 
að beita sér af heilindum og krafti 
í þágu samtakanna sé það ekki lít-
ils virði að afla sér viðurkenning-
ar sem jafningi þeirra að þessu 
leyti. 

Það ræðst í atkvæðagreiðslu á 
allsherjarþingi SÞ í haust hvort 
Ísland nái kjöri til setu í öryggis-
ráðinu árin 2009-2010, en fram-
boðið nýtur stuðnings hinna 
Norður landanna.  - aa

Málþing um hlutverk smærri ríkja í alþjóðasamstarfi á 21. öld: 

Öryggisráðsframboð hefur 
aflað Íslandi viðurkenningar

COLIN KEATING Segir það mikils virði 
að afla sér viðurkenningar sem jafningi 
hinna Norðurlandaþjóðanna á vettvangi 
SÞ. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KOSOVO, AP Stjórnarská hins 
yfirlýst sjálfstæða ríkis Kosovo 
gekk í gildi í gær. Þar með 
færðist lögformleg ábyrgð á 
stjórnun Kosovo frá bráðabirgða-
stjórnsýslu Sameinuðu þjóðanna 
til kjörinna stofnana hins nýja 
ríkis sem eingöngu Kosovo-
Albanar eiga aðild að. 

Kosovo hætti þar með formlega 
að vera hérað í Serbíu undir 
bráðabirgðastjórn SÞ, en það 
ástand hafði varað síðan árið 1999. 

Gildistaka stjórnarskrárinnar, 
fjórum mánuðum eftir að kjörið 
þing og stjórn Kosovo-Albana 
lýstu yfir sjálfstæði Kosovo, 
eykur enn á spennuna milli 
serbneska minnihlutans og 
albanska meirihlutans. - aa

Stjórnarskrá Kosovo í gildi: 

Eykur enn á 
spennuna

HASHIM THACI Kosovski forsætisráðherr-
ann segir með stjórnarskránni smiðs-
höggið rekið á langa og sára baráttu. 

FINNLAND, AP Lögregla í Finnlandi 
greindi frá því í gær að 88 ára 
gamall maður í norður-finnska 
bænum Ylitornio hefði skotið 
dætur sínar tvær og sjálfan sig til 
bana. 

Sjúkrahússtarfsfólk sagði að 
maðurinn hefði líka skotið 
rúmfasta eiginkonu sína inni á 
elliheimili áður en hann hefði 
bundið enda á eigið líf með 
skammbyssu heima hjá sér. 
Konan dó eftir að reynt var að 
bjarga lífi hennar. Dæturnar, sem 
voru á sextugsaldri, voru báðar 
andlega fatlaðar.  - aa

Harmleikur í Finnlandi: 

Aldraður faðir 
skýtur dætur

SPURNING DAGSINS
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Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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ströndina, annars 3-8.

MIÐVIKUDAGUR
3-10 m/s, stífastur 

austast.
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VINDHVIÐUR  
Rétt er að minna 
hjólhýsaeigendur 
á að í dag verður 
hviðukennt veður 
norðvestan til, 
á Vestfjörðum 
og Snæfellsnesi. 
Einnig sunnan 
Vatnajökuls. Á 
morgun má svo 
áfram búast við 
hviðukenndu veðri 
sunnan Vatnajökuls 
en annars staðar 
verður vindur mun 
hægari.  

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

LÖGREGLUMÁL Fjórir ungir piltar 
vopnaðir golfkylfu réðust á mann 
fyrir utan skemmtistað í miðborg 
Reykjavíkur í fyrrinótt. Piltarnir, 
sem eru sautján og átján ára, 
gengu hart fram og brutu kylfuna 
þegar þeir létu höggin dynja á 
höfði mannsins. Sá sem fyrir 
árásinni varð er á þrítugsaldri en 
slapp að sögn lögreglu ótrúlega 
vel þótt hann hafi hlotið stærðar 
kúlu á höfuðið.

Piltarnir sóttu kylfuna í bíl sinn 
þegar sló í brýnu milli þeirra og 
mannsins. Ekki virðist sem árásin 
hafi verið skipulögð fyrir fram. 
Piltarnir voru handteknir á 
staðnum og yfirheyrðir í gær.  - sh

Fjórir árásarmenn handteknir:

Brutu golfkylfu 
á höfði manns

ÍRLAND, AP Bæði Írland og Evrópu-
sambandið standa frammi fyrir 
sársaukafullu vandamáli eftir 
höfnun Íra á Lissabonsáttmála 
ESB í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þetta sagði írski forsætisráðherr-
ann Brian Cowen í gær. 

Cowen sagðist ætla að reyna að 
hindra að land hans einangrist pól-
itískt í Evrópusambandinu þegar 
hann mætir á leiðtogafund þess í 
Brussel síðar í vikunni, en það 
verður fyrsti slíki fundurinn sem 
hann sækir eftir að hann tók við 
embætti. 

„Augljóslega vonaðist ég til að 
sáttmálinn yrði samþykktur. Það 
var mesta forgangsmálið sem ég 

setti mér,“ sagði Cowen, sem hefur 
lengi átt sæti í Írlandsstjórn en 
tók fyrir tæpum mánuði við af 
flokksbróður sínum Bertie Ahern 
sem ríkisstjórnarleiðtogi. 

Cowen sagði að hann yrði að fá 
ríkisstjórnir allra hinna ESB-land-
anna 26 til að líta svo á að höfnun 
Íra á sáttmálanum væri vandi sem 
allar aðildarþjóðirnar yrðu að 
sameinast um að leysa. Það gæti 
ekki verið verkefni Íra einna. 
Hann ítrekaði að hann vildi ekki 
lýsa sáttmálann úr sögunni, jafn-
vel þótt reglan sé sú að öll aðildar-
ríkin verði að fullgilda nýja sátt-
málann til að hann geti gengið í 
gildi.  - aa

Eftirmál höfnunar Íra á Lissabonsáttmála Evrópusambandsins: 

Cowen vill afstýra einangrun

BRIAN COWEN Forsetisráðherra Írlands 
segir höfnun Íra á Lissabonsáttmálanum  
vera vanda allra ESB-landanna.

INNFLYTJENDAMÁL Hagsmunasam-
tök innflytjenda, Landneminn, 
voru stofnuð á fjölmennum fundi í 
gær. Félagið er sjálfstætt en 
starfar í tengslum við Samfylking-
una. Hlutverk þess er að vinna að 
hagsmunamálum og auknum 
sýnileika innflytjenda.

Á fundinum fluttu Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir utanríkisráð-
herra, Bjartur Logi Ye Shen 
bankamaður og Hrannar Björn 
Arnarsson, formaður innflytjenda-
ráðs, ávörp.

Stjórn félagsins var kosin og er 
meirihluti hennar fólk af erlendum 
uppruna þótt flestir séu með 
íslenskan ríkisborgararétt. - hþj

Hagsmunamál innflytjenda:

Landneminn 
stofnaður í gær 

SAMGÖNGUR Flutningabílum myndi 
ekki fækka að ráði þótt strandsigl-
ingar með ríkisstyrkjum yrðu tekn-
ar upp. Til þess að fækka þeim 
þyrftu fyrirtæki að koma sér upp 
birgðastöðvum á í það minnsta 
þremur stöðum á landinu.

Þetta er mat Guðmundar Nikulás-
sonar, framkvæmdastjóra innan-
landssviðs Eimskipa. Hann saknar 
þess að stjórnmálamenn sem tjá 
sig um strandsiglingar kynni sér 
málin betur.

Talsvert hefur verið rætt um 
möguleikann á því að taka upp 
strandsiglingar á ný. Slíkar sigling-
ar hafa verið áhugamál Kristjáns 
L. Möller samgönguráðherra og 
ýmsir þingmenn hafa lýst áhuga 
sínum á því að niðurgreiða kostnað-
inn við siglingarnar með ríkis-
styrkjum.

Samskip héldu úti einu skipi í 
strandsiglingum til ársins 2001. 
Eimskip héldu út lengur, en hættu 
strandsiglingum árið 2004. Guð-
mundur segir að síðasta árið hafi 
skipið flutt um 130 þúsund tonn. 
Þar af hafi um þrjátíu þúsund tonn 
komið frá Kísiliðjunni í Mývatns-
sveit, sem er hætt rekstri.

Gróft áætlað má búast við því að 
um sjötíu þúsund tonn yrðu flutt 
með strandsiglingum á ári, yrðu 
þær teknar upp að nýju. Guðmund-
ur segir það magn ekki standa 
undir skipi í siglingum.

„Flutningarnir hafa farið í þann 
farveg sem er hagkvæmastur og í 
samræmi við það þjónustustig sem 
neytendur óska eftir,“ segir Guð-
mundur. „Ef menn ætla að fara út í 
óhagkvæmara kerfi þarf einhver 
að borga.“

Hann segir að verði strandsigl-
ingar teknar upp að nýju þýði það 

aðallega verri nýtingu á flutninga-
bílum. Bílum muni lítið fækka og 
það hafi í för með sér óhagræði í 
kostnaði í landflutningakerfinu. 

Til þess að bílferðum fækki að 
ráði þurfi að koma upp birgðastöðv-
um á í það minnsta þremur stöðum 
á landinu og flytja vörur þaðan með 
flutningabílum. Slíkt geti fækkað 
bílunum talsvert.

Birgðastöðvar muni þó hafa 
verulegan kostnaðarauka og óhag-
ræði í för með sér fyrir þá sem selji 
vörurnar. Ætli ríkið sér ekki að 
niður greiða þann kostnað líka sé 
lítið unnið og búast megi við verð-
hækkunum til neytenda.

Hann bendir enn fremur á að 
ákveðinn hluti af farminum muni 
ekki fara af vegunum. Dæmi um 
það séu vörur á borð við ávexti og 
grænmeti sem hafi stuttan líftíma. 
Þá hafi flutningur á ferskum fiski 
aukist verulega og hann verði ekki 
fluttur öðruvísi en með flutninga-
bílum.

„Við hjá Eimskip höfum í sjálfu 

sér engar skoðanir á því hvort hér 
eru strandsiglingar eða ekki. Ef 
stjórnvöld vilja styrkja strandsigl-
ingar getur vel verið að við, eða 
einhverjir aðrir, tökum þátt í því,“ 
segir Guðmundur.

Hann segir nær að setja þá pen-
inga sem eyða eigi í strandsigling-
ar í endurbætur á vegakerfinu. Það 
hafi verið byggt upp á sínum tíma 
til þess að endast í 20 til 25 ár og sá 
tími sé liðinn. brjann@frettabladid.is

Strandsiglingar fækka ekki 
flutningabílum á vegunum
Til að strandflutningar verði fýsilegur kostur þarf að niðurgreiða siglingarnar. Að auki þarf að niðurgreiða 

í það minnsta þrjár birgðastöðvar segir sérfræðingur. Ella verði kostnaði við þær velt yfir á neytendur.

GÁMASKIP Ríkisskip hættu strandflutningum árið 1992, og Eimskip og Samskip tóku við. Samskip hættu strandsiglingum árið 
2001 en síðasta strandsiglingaferð Eimskipa var farin árið 2004. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Minn áhugi fyrir því að 
strandflutningar verði 
teknir upp á ný hefur ekkert 
minnkað, en það þarf að 
undirbúa málið betur,“ segir 
Kristján L. Möller samgöngu-
ráðherra. 

Hann segir stuðning 
við strandsiglingar fara 
vaxandi. Sé þá bæði horft 
til umhverfissjónarmiða og 
umferðaröryggis á þjóðvegunum. 

„Auðvitað á maður alltaf þá von að 
einhver geri þetta á markaðslegum 
forsendum, en ef það gengur ekki 
verða menn að skoða hina leiðina, að 
þetta verði gert með opinberu útboði 

og styrkjum,“ segir Kristján. 
Spurður hversu mikið þurfi 

að niðurgreiða strandflutn-
inga segir Kristján erfitt að 
segja fyrir um það. Bjóða 
yrði strandflutningana út á 
Evrópska efnahagssvæðinu 
og þá ráði miklu hvernig 
tilboð berist.

„Þá getur vel verið að við 
séum að flytja fé á milli, frá 

viðhaldi vegna slits á þjóðvegum yfir í 
að taka upp strandsiglingar.“

Nú er unnið að fjárlögum næsta 
árs, en Kristján vill ekki gefa upp 
hvort þar sé gert ráð fyrir ríkis-
styrktum strandsiglingum.

ÁHUGI Á STRANDSIGLINGUM AÐ AUKAST

KRISTJÁN L. 
MÖLLER

ÍTALÍA, AP Lögregla frelsaði á 
föstudag 47 ára gamla konu úr 
klóm fjölskyldumeðlima. Grunur 
leikur á að þeir hafi haldið henni 
innilokaðri í herbergi sínu í átján 
ár vegna þess að hún varð ólétt 
utan hjónabands.

Bróðir konunnar og systir voru 
handtekin og áttræð móðir 
hennar hneppt í stofufangelsi. 

Málið uppgvötvaðist þegar 
nágranni kvartaði yfir því að 
vond lykt bærist frá herbergi 
konunnar. Aðstæður í herberginu 
voru sagðar ömurlegar.

Sautján ára sonur konunnar býr 
hjá ættingjum og vissi ekki af 
aðstæðum móður sinnar.  - bj

Ítölsk kona læst inni í 18 ár:

Varð ólétt utan 
hjónabands

FANGI Aðstæðurnar í herbergi konunnar 
voru afar slæmar. NORDICPHOTOS/AFP
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Gildir til 19. júní eða á meðan birgðir endast.
* Frí samsetning og heimsending á öllum grillum á stórhöfuð borgarsvæðinu og á Akureyri. 
Gamla grillið upp í á 10.000kr gildir aðeins um Grandhall grill í þessari auglýsingu.

349pk. 1.199pk. 1.999stk. 1.799stk.349pk. 149pk. 629stk. 579pk.

Grillpenslar Maíshöldur Gaskveikjari Grillpinnar Trépinnar Keramik steinar Kjúklingagrind Hamborgaragrind

Broil Mate 13023
•  8.8kW / 30,000 BTU I-brennari úr 

ryðfríu stáli
•  2710 sm² - heildar umfang með 

hliðarborðum/hellu
•  1677 sm² - án hliðarborðs/hellu
•  Postulínshúðaðar járngrindur til 

eldunar
•  Postulínshúðað Flav-R-Wave™ 

eldunarkerfi
•  Lineral Flow™ gasventlar
•  Sure-Light™ elektrónískt kveikjukerfi
•  Innbyggður hitamælir
•  Hágæða Perma-Mold XL™ 

niðurfellanleg hliðarborð með 
áhaldakrókum

•  18 sm / 7” hjól

Grandhall Premium 327
•  22kWh, 5 brennarar 

úr 304 ryðfríu stáli
• 4.5kWh hliðarhella
•  Eldunargrindur úr massífu 

ryðfríu stáli
• Postulínshúðaðir eldtemjarar
• Elektrónískt kveikjukerfi
•  Tvöfaldur skápur með hurðum
• Innbyggður hitamælir

Broil Mate 13863
•  11.4kW / 48,000 BTU Dual H™ 

brennari úr ryðfríu stáli
•  3742cm² - heildar umfang með 

hliðarborðum/hellu.
• 2129cm² - án hliðarborðs/hellu
•  Postulínshúðaðar járngrindur til 

eldunar
•  Postulínshúðað Flav-R-Wave™ 

eldunarkerfi
• Hágæða Accu-Temp™ hitamælir
• Lineral Flow™ gasventlar
•  Sure-Light™ elektrónískt 

kveikjukerfi
•  Hágæða Perma-Mold XL™ 

niðurfellanleg hliðarborð með 
áhaldakrókum

• 18cm / 7” hjól 

99.999stk.

Grandhall Premium 323
•  14kWh, 4 brennarar úr 304 

ryðfríu stáli
• 4.5kWh hliðarhella
•  Postulínshúðaðar járngrindur til 

eldunar
• Hitaplata úr pottjárni
•  Ytra byrði úr stáli með háglans 

áferð
• Postulínshúðaðir eldtemjarar
• Elektrónískt kveikjukerfi
• Innbyggður hitamælir

79.999stk.

Þú borgar

69.999kr
ef þú skilar gamla grillinu

Þú borgar

89.999kr
ef þú skilar gamla grillinu

30% afsláttur af Grillpro aukahlutum

19.999stk.

Verð áður 21.999.-

29.999stk.

Verð áður 31.999.-

Grandhall
Professional 529
•  17,5kWh, 5 brennarar 

úr 304 ryðfríu stáli
•  4.5kWh hliðarhella
•  Eldunargrindur úr massífu 

ryðfríu stáli
•  Hitaplata úr pottjárni
•  Eldtemjarar úr 430 ryðfríu stáli
•  Elektrónískt kveikjukerfi
•  Innbyggður hitamælir

Þú borgar

139.999kr
ef þú skilar gamla grillinu

149.999stk.

* Sendum þér nýja grillið samsett og tökum það gamla

afsláttur
   við kassa

30 %        

Gamla grillið 
  uppí á 10.000kr*
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LÍFFRÆÐI Skipverjar á Kristínu GK fengu 
stórlax á línu djúpt suðvestur af Reykjanesi 
hinn 25. maí síðastliðinn, sem gefur mikil-
vægar upplýsingar um hegðunarmynstur 
hans. Laxinn rataði til „fóstra“ síns sem 
örmerkti hann sem seiði í seiðaeldisstöð á 
Laxamýri og sleppti síðar í samstarfi við 
Veiðiþjónustuna Strengi og Veiðifélag 
Breiðdælinga í Breiðdalsá á Austurlandi. 

Jóhannes Sturlaugsson, hjá rannsóknafyrir-
tækinu Laxfiskum, fékk upplýsingar um 
laxinn frá Enok Sigurgeiri Klemenssyni 
vélstjóra, en Jóhannes hefur um árabil safnað 
gögnum um laxa sem koma í veiðarfæri 
sjómanna við hefðbundnar veiðar. Að hans 
sögn voru fyrstu fréttir strax fróðlegar, bæði 
hvað varðar veiðistað laxins, veiðarfæri og 
stærð fisksins. „Það er ljóst að laxinn gefur 
mikilsverðar viðbótarupplýsingar um ferðir 
laxins í sjó hér við land. Örmerkti laxinn sýnir 
að laxar af austanverðu landinu nýta að 
einhverju marki ætisslóð laxins suðvestur af 
landinu.“

Litlu munaði að saga stórfisksins yrði aldrei 

sögð. Jóhannes sá af myndum að veiðiuggi 
fisksins hafði verið klipptur og vissi þess 
vegna að hann var örmerktur. Búið var að 
snæða laxinn og örmerkið hafði fylgt haus 
laxins í ruslið. Ingólfur Magnús Ingvason 
háseti, sem hafði gert sér laxinn að góðu, lagði 
þó á sig að grafa hausinn upp úr ruslatunn-
unni og í ljós kom að Jóhannes hafði örmerkt 
fiskinn á sínum tíma.    - shá

Línuveiddur lax varpar nýju ljósi á ferðir og ætisvenjur þessa konungs fiskanna:

Stórlax segir merkilega sögu um líf sitt

■ Febrúar 2006 dvaldi laxinn í seiðaeldisstöð-
inni Norðurlaxi á Laxamýri. 

■ Vetraraðlögun í sleppitjörn við Breiðdalsá í 
febrúar 2006. 

Gekk til hafs sumarið 2006.
■ Fyrstu merktu laxarnir úr sleppingunum skil-

uðu sér sumarið 2007 sem smálax.  
■ Stórlaxinn veiðist á línu í Skerjadýpi í maí 

2008, þá 14 pund að þyngd og 86 sentímetr-
ar.

■ Línan var lögð á um 580 m dýpi við veiðar á 
keilu og blálöngu.

FORSAGA STÓRLAXINS 

DANMÖRK Skemmtiferð í Sommer-
land Syd í Danmörku breyttist í 
spítalaferð þegar miðaldra kona 
hryggbrotnaði í rússibana þar um 
helgina. 

„Þetta var hræðileg reynsla, en 
ég er fegin að þetta kom ekki 
fyrir son minn,“ hefur frétta-
vefur Jótlandspóstsins eftir 
konunni. 

Konan sagði farþega rússiban-
ans of lausa í sætunum en því 
mótmælti Hans Jörgen Rysgaard, 
forstjóri skemmtigarðsins, sem 
sagði búnað hans samþykktan af 
lögreglu og tæknieftirlitinu. Eftir 
slysið yfirfór lögreglan öryggi 
rússibanans og sá ekki ástæðu til 
annars en að samþykkja hann. - ges

Kona slasast í skemmtigarði:

Hryggbrotnaði 
í rússibanaferð

RÚSSIBANI Rússibaninn sem slysið varð 
í stóðst öryggisvottun. 

Horfðir þú á Grímuna?
Já 17,4%
Nei 82,6%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á lögreglan að fá að koma upp 
hreyfanlegri lögreglustöð á 
Lækjartorgi í sumar?

Segðu þína skoðun á visir.is

„KOMINN Á LAND“  
Ingólfur Magnús Ingva-
son með stórlaxinn 
merkilega en ljósmynd-
arinn kom upplýsingum 
um laxinn á framfæri.
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DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið 
dæmdur í hálfs árs skilorðs bundið 
fangelsi fyrir að leita ítrekað á 
fjölda ungra stúlkna í sundlaug í 
Keflavík og fróa sér fyrir framan 
þær. Manninum, sem er erlendur 
og á miðjum aldri, er jafnframt 
gert að greiða stúlkunum samtals 
900 þúsund krónur í miskabætur.

Brotin áttu sér stað í janúar og 
febrúar síðastliðnum. Stúlkurnar 
sögðu manninn hafa elt sig á milli 
lauga, synt á sömu brautum og 
þær þótt margar aðrar væru 
auðar, strokið yfir rass þeirra og 
kynfæri utanklæða og fróað sér á 
meðan hann horfði á þær.

Þær lýstu manninum sem 

feitum og ófrýnilegum, mjög 
rauðum í framan, freknóttum á 
bakinu, loðnum á líkama og í 
framan og íklæddum agnarsmárri 

sundskýlu. Hann var handtekinn í 
lauginni eftir að starfsmenn köll-
uðu til lögreglu.

Maðurinn var ákærður fyrir 
brot gegn tíu stúlkum en dæmdur 
fyrir brot gegn átta þeirra. Sýnt 
þykir að hinar tvær hafi verið 
áreittar en þar sem þær þekktu 
manninn ekki aftur við sakbend-
ingu þótti ekki komin fram sönn-
un á því að um sama mann hefði 
verið að ræða.

Sex stúlknanna eru dæmdar 
hundrað þúsund króna bætur frá 
manninum og tveimur 150 þúsund 
krónur. Dómurinn féll í Héraðs-
dómi Reykjaness á fimmtudag.  
 - sh

Karl á miðjum aldri dæmdur fyrir að leita á átta ungar stúlkur í sundlaug:

Leitaði ítrekað á fjölda stúlkna

HÉRAÐSDÓMUR REYKJANESS Maður-
inn var sýknaður af að hafa áreitt tvær 
stúlknanna þar sem þær þekktu hann 
ekki aftur við sakbendingu.

EFNAHAGSMÁL Jón Steindór Valdi-
marsson, framkvæmdastjóri Sam-
taka iðnaðarins, SI, segir að veru-
lega þungt sé undir fæti hjá 
mörgum fyrirtækjum svo ekki sé 
sterkar að orði kveðið. „Fram-
kvæmdir eru víða að stöðvast og 
fyrirgreiðsla mjög takmörkuð 
þannig að ástandið er að verða 
býsna alvarlegt,“ segir hann.

„Fyrirtæki eru ekki farin að loka 
en við verðum vör við að þau eru að 
hugleiða og byrja að segja upp 
fólki. Margir erlendir starfsmenn 
eru að fara úr landi, til dæmis hefur 
fækkað um 400 starfsmenn hjá 
starfsmannaleigunum frá ára-
mótum, þannig að menn eru að 
draga saman seglin. Verktakar 
reyna að koma húsum á fokhelt stig 
þannig að þau þoli veður og vind. 
Mikið er til af óseldu húsnæði og 
fólk fær ekki fyrirgreiðslu til 
kaupa. Vítahringur er kominn í 
gang,“ segir hann. 

Jón Steindór telur að úthaldið sé 
búið hjá mörgum fyrirtækjum en 
önnur eigi stutt eftir. Margir litlir 
og millistórir verktakar bindi mikið 
fé í framkvæmdum. Ef þeir geti 
ekki selt íbúðir þá standi þeir ekki 
undir lánum. Af stað fari „býsna 
mikil keðjuverkun því að þá gefast 
menn upp, fara á hausinn eða hætta 
starfsemi, þeir verða að segja upp 
fólkinu sínu, fólk verður atvinnu-
laust og getur ekki staðið í skil-
um.“

Jón Steindór hefur áhyggjur af 
andvaraleysi gagnvart skriðunni 
sem hann óttast að fari af stað og 
verði erfið að stöðva. Grípa þurfi til 
aðgerða og örva markaðinn áður en 
skriðan fari af stað. Skynsamlegt 

sé að beita Íbúðalánasjóði og greiða 
fyrir því að hann geti veitt lán, létta 
gjöldum af fasteignaviðskiptum, til 
dæmis stimpilgjaldi af öllum íbúða-
kaupum, og aflétta vörugjöldum af 
byggingarefnum. 

„Ég hef áhyggjur af því að við 
séum að sigla inn í alvarlegt ástand. 
Maður verður var við að ótti eða 

hræðsla er komin í fólk og þá fara 
allir að halda að sér höndum. Það er 
heldur ekki gott ef menn verða 
mjög verkfælnir og hræddir við að 
fara í verk,“ segir Jón Steindór. 

Fjármagnsskorturinn er alvar-
legur fyrir atvinnulífið. Fjár magnið 
er eins og smurning á tannhjól. „Nú 
er farið að braka hressilega í tann-
hjólunum og á endanum ryðga þau 
föst,“ segir Jón Steindór.

Þorbjörn Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri Samiðnar, tekur 
undir þetta. „Við finnum mjög fyrir 
samdrætti í bygginga- og mann-
virkjadeyfð. Það er gríðarleg deyfð 
og mörg fyrirtæki í biðstöðu,“ 
segir hann. ghs@frettabladid.is

Úthald fyrirtækja 
minna og ótti í fólki
Þungt er undir fæti í byggingariðnaði og framkvæmdir víða að stöðvast. Fyrir-

tæki huga að uppsögnum og erlendir starfsmenn yfirgefa landið. Ótti er í fólki, 

að mati framkvæmdastjóra SI. Tannhjól atvinnulífsins eru við það að ryðga föst.

ÖRVA ÞARF MARKAÐINN Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri SI, telur að 
grípa þurfi til aðgerða og örva markaðinn áður en það verði of seint. Skynsamlegt sé 
að beita Íbúðalánasjóði í því. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nú er farið að braka 

hressilega í tannhjólun-

um og á endanum ryðga þau föst.

JÓN STEINDÓR VALDIMARSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI SI

Fundu vatn á Eiríksstöðum
Neysluvatn fannst á Eiríksstöðum í 
Dalabyggð í síðustu viku. Nýverið hóf 
Dalabyggð framkvæmdir við borun 
eftir vatni. Komið var niður á vatnsæð 
á 162 metra dýpi og er það um einn 
sekúndulítri. 

VESTURLAND

SAMGÖNGUR Skert þjónusta Strætó 
bs. á sumrin er vegna aukins 
rekstrarkostnaðar á veturna, en 
núna fara vagnarnir aðeins á 
hálftíma fresti.

Þegar skólum lýkur á vorin 
fækkar farþegum um helming og 
segir Einar Kristjánsson, 
sviðsstjóri Strætó, að því sé 
sumartíminn nýttur til þess að 
spara þá upphæð sem aukinn 
kostnaður á veturna útheimtir. Í 
vetur þurfti að fjölga vögnum og 
ferðum þar sem farþegum hefur 
fjölgað um milljón frá því á 
síðasta ári. „Til þess að halda 
sömu þjónustu yfir sumartímann 
yrðu sveitarfélögin að láta af 
hendi hátt í níutíu milljónir í 
viðbót til reksturs fyrirtækisins,“ 
segir hann.  - hþj 

Skert þjónusta Strætó bs.:

Borga niður 
vetraráætlun 

HÁLFTÍMA BIÐ Farþegum fækkar um 
helming þegar skólum lýkur á vorin.

SAMFÉLAGSMÁL SAMAN-hópurinn 
stendur fyrir ljósmyndasam-
keppni sem ætlað er að vekja 
athygli á mikilvægi samveru-
stunda með fjölskyldunni. 

„Tíminn líður svo hratt og fólk 
tekur oft vinnu og annað fram yfir 
þessar mikilvægu stundir,“ segir  
Bergþóra Valsdóttir í SAMAN-
hópnum. Hún vonast til þess að 
verkefnið hvetji fólk til þess að 
hugsa málið. „Við verðum að eyða 
tíma saman, ekki á morgun, 
heldur núna,“ sagði Bergþóra.

Katrín Jakobsdóttir þingmaður 
ýtti keppninni úr vör og opnaði um 
leið nýja heimasíðu SAMAN-
hópsins.  - ges

Ljósmyndasamkeppni:

Hvatt til sam-
veru fjölskyldna

HEILBRIGÐISMÁL Biðlistar vegna 
augasteinsaðgerða geta styst 
vegna samnings sem Heilbrigðis-
ráðuneytið hefur gert við 
augnlæknastofurnar Sjónlag hf. 
og LaserSjón ehf., án aukinna 
útgjalda sjúklinga. Nú komast 
sjúklingar að innan nokkura 
vikna.

„Samningarnir hafa í för með 
sér að nú eiga sjúklingar mögu-
leika á að komast í aðgerð mun 
fyrr en áður,“ segir Óskar 
Jónsson augnlæknir hjá Sjónlagi. 
„Sjúklingar, sem flestir eru 
komnir á efri ár, geta yfirleitt 
farið heim innan við klukkustund 
eftir að aðgerðin hefur verið 
framkvæmd.“  - hþj

Augnaðgerðir niðurgreiddar:

Styttri biðlistar 
í augnaðgerðir

SJÓNAÐGERÐARSTOFAN SJÓNLAG 
Fyrstu niðurgreiddu augnaðgerðirnar á 
einkastofu voru framkvæmdar hjá þeim 
Jóhannesi Kára Kristinssyni, Óskari Jóns-
syni og Jens Þórissyni á augnlæknastofu 
þeirra Sjónlagi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

LONDON, AP Um 2.500 manns tóku í 
gær þátt í háværum mótmæla-
fundi við þinghúsið í Lundúnum, er 
Gordon Brown forsætisráðherra 
settist að snæðingi með George W. 
Bush Bandaríkjaforseta þar 
skammt frá. 

Mótmælendur báru spjöld þar 
sem „stríð gegn hryðjuverkum“ 
var fordæmt og Bush lýstur 
„mesti hryðjuverkamaður heims“. 

„Þetta eru líka skilaboð til 
eftirmanns Bush um að íbúar 
þessa lands eru alfarið á móti 
þessu ólöglega stríði og niðurrifi 
borgaralegra réttinda,“ sagði einn 
mótmælendanna, 71 árs kennari á 
eftirlaunum.  - aa

Bush að ljúka Evrópuför: 

Hávær mót-
mæli í London

KJÖRKASSINN





8  16. júní 2008  MÁNUDAGUR

STANGVEIÐI Talsvert hefur orðið 
vart við illa útlítandi sár á sjóbirt-
ingi og laxi í veiðiám hérlendis, 
einkum í Skaftárhreppi. Sárin eru 
eftir sníkjudýrið steinsugu, sem 
sýgur blóð fiska. Steinsugur eru 
landlægar víða í Evrópu og Amer-
íku, en hafa hingað til aðeins verið 
flækingar á Íslandi. Þeim hefur 
fjölgað greinilega hérlendis. Lík-
legt er að fjölgunin tengist hlýn-
andi hafstraumum. Þetta stað-
festir Magnús Jóhannsson, 
fiskifræðingur hjá Veiðimála-
stofnun.

„Við höfum ekki fundið kvik-
indið, en höfum fundið talsvert af 
sárum eftir það,“ segir Magnús. 
„Við höfum ekki getað staðfest að 
það hafi fest sig í sessi á Íslandi, 
en séu þetta flækingar hafa þeir 
verið að flækjast hingað í mun 
meiri mæli en áður.“ Vart varð við 
sárin árið 2004, en fyrst var greint 
að þau væru eftir steinsugur 2006. 
Mikið er um dýrið í Kúðafljóti og 
Tungufljóti í Skaftárhreppi, en 
sár eftir það hafa einnig til dæmis 
fundist á fiski í Þjórsá.

Hjalti Björnsson veiðileiðsögu-
maður hefur orðið var við áhrif 
steinsugunnar. Hún skilur eftir 
stór sár á fiskum sem hún hefur 
sogið blóð úr. „Veiði maður svona 
fisk er hann svo ógeðslegur að 
maður hefur ekki lyst á að borða 
hann og hendir honum. Þetta er 
eins og að borða holdsveikan 
fisk,“ segir Hjalti. „Veiðiréttar-
hafar hljóta að hafa áhyggjur af 
þessu því þetta getur haft mikil 
áhrif á eftirspurn. Þegar kýla-
veikin kom í fisk í Elliðaánum dró 
mjög úr eftirspurn. Þar fór af 
stað hreinsunarátak sem virðist 
hafa tekist að kveða niður veik-
ina.“

Páll Þór Ármann, framkvæmda-
stjóri Stangaveiðifélags Reykja-
víkur, hefur svipaða sögu að segja: 
„Við höfum orðið varir við stein-
suguna í auknu magni, sérstak-

lega í Tungufljóti og sjóbirtings-
slóðum á Suðurlandi. Það mætti 
rannsaka þetta meira,“ segir 
hann. gunnlaugurh@frettabladid.is

ORKUMÁL Safn þar sem hægt er að 
fræðast um jarðvarma og orku-
mál hefur verið opnað fyrir gesti 
og gangandi í Reykjanesvirkjun. 
Formleg opnun sýningarinnar er 
þó ekki fyrirhuguð fyrr en í byrj-
un júlí. 

Hitaveita Suðurnesja hefur 
haft veg og vanda af safninu, sem 
hefur hlotið nafnið Orkuverið 
jörð, segir Steinþór Jónsson, 
framkvæmdastjóri Bláa dem-
antsins. 

Blái demanturinn er nafnið á 
því sem aðstandendur vona að 
verði algeng leið ferðamanna á 
milli áhugaverðra staða á Reykja-
nesi. Þar eru meðal annars 

Reykjanesvirkjun, Bláa lónið, 
víkingasafn og fleira.

„Þarna getur fólk upplifað 
hvernig við erum að taka orkuna 
og búa til úr henni okkar fram-

tíð,“ segir Steinþór. Meðal þess 
sem gestir safnsins í Reykjanes-
virkjun geta virt fyrir sér er 
túrbínusalur virkjunarinnar.

Á sýningunni er hægt að sjá 
hvernig jarðvarmi verður að 
orku, hvernig vindorka er beisluð 
og hvernig sólarorku er safnað.

Steinþór reiknar með því að 
safnið verði vinsælt bæði meðal 
íslenskra og erlendra ferða-
manna. Þá verði það örugglega 
fastur viðkomustaður skóla-
barna.

Þar til safnið verður formlega 
opnað verður tekið á móti hópum 
eftir samkomulagi við starfsfólk 
Hitaveitu Suðurnesja. - bj

Hitaveita Suðurnesja hefur opnað orkusafn í Reykjanesvirkjun:

Gestir fá að upplifa orkuna

OPIÐ Hluti sýningarinnar í orkusafninu 
fjallar um upphaf alheimsins.
 MYND/VÍKURFRÉTTIR

UMFERÐ Starfshópur sem skipaður 
var af samgönguráðherra í mars á 
síðasta ári leggur til að umferðar-
fræðsla í leik-, grunn- og fram-
haldsskólum verði stórefld. 

Í skýrslu starfshópsins kemur 
fram að áætlaður árlegur kostnað-
ur vegna umferðarslysa á Íslandi 
sé á bilinu 21-29 milljarðar króna. 
Samgönguráðuneytið áætlar að 
nota tæpa 1,8 milljarða í umferðar-
öryggismál yfir tímabilið 2007-
2010. Stefnt er að því að fjöldi 
látinna og alvarlegra slasaðra í 
umferðinni lækki að jafnaði um 
fimm prósent til ársins 2018.

Meðal tillagna starfshópsins er 
að starf Umferðarstofu verði eflt, 
að sérstakir umferðarfulltrúar 
verði í skólum, að umferðarfræði 
verði hluti af almennu kennara-
námi og að heimilt verði að meta 
ökunám til eininga í framhalds-
skólum.  - gh

Kostnaður umferðarslysa:

Stórefla á um-
ferðarfræðslu

STJÓRNMÁL Atli Gíslason, þing-
maður Vinstrihreyfingarinnar – 
græns framboðs, 
segist enn ekki 
hafa fengið svör 
við fyrirspurn 
sem hann lagði 
fram fyrir um 
tveimur og hálfum 
mánuði um samn-
ingaviðræður milli 
Íslendinga og ESB 
um afnám á undan-
þágu Íslendinga frá ákvæði EFTA-
samningins. Með niðurfellingu 
undanþágunnar yrði innflutningur 
hrás kjöts heimilaður. 

Að sögn Arnbjargar Sveins-
dóttur, þingmanns Sjálfstæðis-
flokksins og formanns sjávar-
útvegs- og landbúnaðarnefndar, 
hefur Atli þegar fengið upplýs-
ingar um málið og fær ítarlegri 
upplýsingar í þessari viku.  - gh

Hefur beðið í tvo mánuði:

Atli óánægður 
með langa bið

ATLI GÍSLASON

HEILBRIGÐISMÁL Sjúkraflutningar í 
Árnessýslu hafa fengið nýtt hús-
næði til afnota.  

Húsið, sem er í eigu Björgunar-
félags Árborgar, hýsir einnig 
Björgunarfélagið og Brunavarnir 
Árborgar. 

Soffía Sigurðardóttir hjá Björg-
unarfélaginu segir nýja húsnæðið 
mikla bót í máli fyrir alla aðila. 
„Það var heldur þröngt á þingi áður 
en húsið var byggt. Umsvif sjúkra-
flutninga hafa líka aukist undan-
farin ár sérstaklega í ljósi þess að 
íbúum í sýslunni fjölgar um tuttugu 
prósent yfir sumartímann.“ 

Í nýju aðstöðunni komast sjúkra-
bílarnir í hús auk þess sem boðið er 
upp á hvíldarherbergi fyrir vakta-
vinnufólk, kaffistofu og sturtuklefa. 
Að sama skapi hefur skrifstofu-
aðstaða félaganna verið bætt.

Leigusamningurinn var gerður á 
milli Heilbrigðisstofnunar Suður-
lands og Björgunarfélags Árborgar 
og var staðfestur af Guðlaugi Þór 
Þórðarsyni, heilbrigðisráðherra og 
Árna M. Mathiesen fjármála-
ráðherra.

Ef fer fram sem horfir verður 
húsið tekið í notkun í lok mánaðar-
ins.  - hþj

Sjúkraflutningar í Árnessýslu fá nýtt húsnæði:

Leigusamningur undirritaður

SAMNINGUR UNDIRRITAÐUR Umsvif 
sjúkraflutninga í Árnessýslu hafa aukist 
til muna á síðustu misserum.

Blóðsuga leggst á 
laxa og sjóbirting
Vart hefur orðið við sníkjudýrið steinsugu í auknum mæli í íslenskum veiðiám. 

Dýrið er landlægt víða erlendis en hefur hingað til aðeins verið flækingur hér lendis. 

Loftslagsbreytingar og breytingar á hafstraumum líklegar ástæður aukningar.

Sæsteinsuga 
er frumstæð-
ur fiskur sem 
líkist áli. Hún 
hefur hring-
laga sog-
munn í stað 
kjálka með 
fjölda tanna 
sem notaðar 
eru til að 

raspa og rífa hold hýsils sem þær 
sjúga líkamsvessa úr. Hún hrygnir 
í ám á svipuðum stöðum og lax. 
Þegar lirfur dýrsins verða fullvaxta 
flytja þær í sjóinn, en dýrið kemur 
svo aftur í árnar til að hrygna 
þegar það verður kynþroska.

SÆSTEINSUGA

VÍGALEGAR TENNUR 
STEINSUGU 

FÓRNARLAMB STEINSUGU Hjalti Björnsson veiðileiðsögumaður segir svona fiski vera 
hent, þar sem ekki sé lyst til að borða hann. MYND/VEIÐIMÁLASTOFNUN

„Ýmsar lífverur 
sem áður gátu 
ekki lifað hér geta 
nú ílengst hér,“ 
segir Guðmundur 
Guðmundsson, 
flokkunarfræðing-
ur hjá Náttúru-
fræðistofnun, um 
áhrif hlýnandi 

loftslags á lífríkið á Íslandi. Hann 
segir þó ýmsa þætti hafa áhrif á 
tilflutning lífvera og erfitt að ein-
angra þátt loftslagsbreytinga í þeim. 
Margar tegundir hafi flust til með 
manninum, til dæmis með gáma-
flutningum. Erfitt sé að meta hvaða 
áhrif tilflutningur nýrra tegunda 
hingað muni hafa. Hugsanlega muni 
þær auka líffræðilega fjölbreytni, en 
þær geti einnig rutt úr vegi öðrum 
tegundum sem fyrir voru.

ÁHRIF HLÝNUNAR
Á VISTKERFIÐ

GUÐMUNDUR 
GUÐMUNDSSON

RAMALLAH, AP Condoleeza Rice, 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
gagnrýndi í gær harðlega 
uppbyggingu landtökubyggða 
gyðinga á Vesturbakkanum.

Rice sagði eftir fund með 
forseta Palestínumanna, 
Mahmoud Abbas, að áætlanir 
Ísraela um að byggja þúsundir 
heimila á Vesturbakkanum og í 
Austur-Jerúsalem sköðuðu 
andrúmsloftið í friðarviðræðum 
Palestínumanna og Ísraela. 

Ísraelar tilkynntu í síðustu viku 
um frekari byggingaráform. 
Abbas segir landtökubyggðirnar 
vera stærstu hindrunina í 
friðarviðræðunum. - hþj

Landtökubyggðum fjölgar:

Rice gagnrýnir 
Ísraelsstjórn

1 Við hvaða erlenda háskóla 
gerði Háskólinn í Reykjavík 
nýlega samstarfssamning?

2 Hvaða sveitarfélög fengu 
nýverið umhverfisvottun Green 
Globe?

3 Hver var valinn leikskáld 
ársins á Grímuverðlaununum?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

VEISTU SVARIÐ?



94D27901
Ryksuga vatn/ryk 45l

94DW712
30cm electr geirungssög 1600w

94DT4591
Bita og borasett DeWalt 19 stk

94D51845
Naglabyssa 90mm 20° Vír/Hóba

44.900 kr.-

68.900 kr.-

9.900 kr.-

39.900 kr.-

Verð áður 52.900 kr. -

Verð áður 84.900 kr.-

Verð áður 18.900  kr.-

Verð áður 45.900 kr. -

94DC925KBV

Hleðsluborv.m/högg 18v 3*2,6Ah rafhl

49.900 kr.-
Verð áður 74.900 kr. -

94D51823
Naglabyssa 90mm 34° Paslode

94DC547K
Kíttibyssa 18V 1*2.6h

94DW745
Borðsög 2000W 250*30mm

94DT7921
Bita og borasett DeWalt 19 stk

39.900 kr.-

27.900 kr.-

69.900 kr.-

2.800 kr.-

Verð áður 49.900 kr. -

Verð áður 39.900 kr. -

Verð áður 99.900 kr. -

Verð áður 4.900 kr. -

94DC940KBV
Hleðsluborvél 12V 3*2,6Ah rafhl

36.900 kr.-
Verð áður 55.363 kr. -

94DC600KA
Hleðsluskrúfjárn 3,6V, 6Nm

94DT9292
Verkfærasett 100 hluta

94DC351KL
Sleðasög 28V NANO 2*2,2Ah

9.900 kr.-

8.900 kr.-

119.900 kr.-

Verð áður 16.900 kr. -

Verð áður 16.900 kr. -

Verð áður 136.900 kr. -

94DC540K
Kíttisbyssa 12V 1*2,6Ah

24.900 kr.-
Verð áður 38.950 kr. -

94DC988KB1
Hleðsluhöggborvél 18V-1*2,6Ah

24.900 kr.-
Verð áður 29.900 kr. -

94DC740KA
Hleðsluborvél 12V 1,3Ah

94DW304PK
Stungusög 1050w 0-2800 s.mín

94DWS520KR
Sleðasög 1300W, 165mm blað

94DT8300
DeWALT Verkfærataska

9.900 kr.-

19.900 kr.-

67.900 kr.-

8.900 kr.-

Verð áður 16.900 kr. -

Verð áður 24.900 kr. -

Verð áður 89.900  kr. -

Verð áður 12.900  kr. -

94DE9503
Rafhlaða 2,6Ah  NIMH 18V

10.900 kr.-
Verð áður 15.900 kr. -
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VIÐSKIPTI Margar kvartanir hafa borist inn á 
borð Sambands tónskálda og eigenda flutn-
ingsréttar (STEF) á síðastliðnum árum frá 
tónlistarmönnum vegna höfundaréttarbrota í 

auglýsingum.
„Ég hef einu sinni verið 

beðinn um að semja 
auglýsingastef eftir 
fyrirmynd annars lags. Að 
sjálfsögðu neitaði ég, enda 
finnst mér þetta vond 
list,“ segir Árni Rúnar 
Hlöðversson, oft þekktur 
sem PlúsEinn, meðlimur í 
hljómsveitinni FM Belfast.

„Auglýsingafyrirtæki 
klippa stundum auglýsing-

ar sínar við fræg erlend lög og í stað þess að 
hafa upprunalega lagið í auglýsingunni og 
borga flutningsréttarhöfum þau gjöld sem 
sett eru upp og geta kostað sitt, láta þeir 
íslenska tónlistarmenn taka lagið upp,“ segir 
Páll Ragnar Pálsson, tónskáld og tónlistar-
maður, en tekur fram að það sé í sjálfu sér 
ekki ólöglegt. 

„Það sem er hins vegar ólöglegt í þessu er 
þegar tónlistarmönnum eru gefnar þær 
leiðbeiningar að breyta laginu lítillega en þó 
nógu mikið svo það teljist ekki stolið, í þeim 
tilgangi að sveigja framhjá höfundaréttar-
gjöldum.“

Barði Jóhannsson, forsprakki hljómsveitar-
innar Bang Gang, er sammála Páli Ragnari en 
bætir við að aðeins lítill hluti þessara mála 
komi til kasta STEFs.

„Oft eru þetta minni fyrirtæki sem hafa 
ekki burði til að borga dýr höfundaréttargjöld 
en til þess að nota lag í auglýsingu þarf að fá 
skriflegt samþykki höfunda,“ segir Barði.

Þau gjöld sem fyrirtæki þurfa að borga 
fyrir að hafa lög í auglýsingum eru tvískipt. 
Annars vegar er um að ræða upptökuréttinn, 
sem er oftast í höndum útgefenda tónlistar-
innar. Hins vegar er höfundarétturinn sem er 
í höndum þeirra sem sömdu lag og texta.

Jenný Davíðsdóttir, skrifstofustjóri STEFs, 
segir að þegar auglýsendur ákveði að láta 
íslenska tónlistarmenn flytja lögin til þess að 
þurfa ekki að greiða upptökuréttarhöfum 
verði samt sem áður að gæta sæmdarréttar. 

„Með því er átt við að ekki megi spila lögin 
með þeim hætti að það skerði höfundarétt en 

þetta verður að hafa í huga þegar sýslað er 
með tónlist í auglýsingum. Það má ekki breyta 
laginu svo mikið að það brjóti gegn þessum 
rétti.“

Hún segir jafnframt að þegar metið sé hvort 
lög séu of lík sé sú viðmiðun stundum höfð 
hvort almenningur tengi lagið í auglýsingunni 
við upprunalega lagið. vidirp@frettabladid.is

DREKASVÆÐI Norski olíumálaráðherrann Åslaug Haga 
segir að norska ríkisstjórnin sé upptekin af því að 
finna út hvaða náttúruauðlindir séu á svæðinu við 
Jan Mayen og að ríkisstjórnin vinni að því að fá 
slíka starfsemi í gang. Þetta kom fram í svörum 
hennar við fyrirspurnum þingmanna Hægriflokks-
ins á Stórþinginu nýlega.

„Önnur mikilvæg hlið málsins snýr að því 
hvernig við eigum að fara með fjórðungsákvæðið 
sem er í samningnum við Íslendinga. Það er ekki 
ljóst hvernig eigi að fylgja því eftir. Við eigum í 
viðræðum við Íslendinga um það,“ sagði hún meðal 
annars.

Norska ríkisstjórnin fylgist vel með undirbúningi 
Íslendinga að útboði á leyfum til borana á dreka-
svæðinu um miðjan janúar og olíumálaráðherrann 
segir að það sé einnig til umræðu milli þjóðanna. Ef 
brýna nauðsyn beri til verði málið tekið fyrir á 
Stórþinginu en samkvæmt skipulagi Norðmanna 
hafi ekki verið gert ráð fyrir að olía verði unnin á 
þessu svæði. 

Hægriþingmaðurinn Peter Skovholt Gitmark benti 
á mikilvægi svæðisins fyrir Norðmenn ef olía 
fyndist. Haga sagði að Norðmenn yrðu að „fá betra 

yfirlit yfir jarðfræðina og auka þekkinguna á 
svæðinu“ áður en lengra yrði haldið. Út frá því verði 
þeir síðan að „meta hvort eðlilegt sé að fara í gang 
með það langa og krefjandi ferli“ sem það er að meta 
hvort Norðmenn ættu að opna svæðið fyrir borunum 
og hugsanlegri olíu- og gasframleiðslu.  - ghs

Norski olíumálaráðherrann Åslaug Haga í umræðum á Stórþinginu:

Erum í viðræðum við Ísland

AUKA ÞEKKINGUNA Norðmenn verða að fá betra yfirlit yfir 
jarðfræðina og auka þekkingu Noregsmegin við Drekasvæðið 
áður en lengra er haldið, að mati Åslaug Haga, olíumálaráð-
herra Norðmanna.

Auglýsendur afbaka tónlist
Landslið tónlistarmanna segir auglýsendur virða höfundarétt að vettugi. Íslenskir tónlistarmenn eru 

beðnir um að breyta erlendum lögum lítillega til að sveigja framhjá höfundaréttargjöldum.

PÁLL RAGNAR 
PÁLSSON 

MEÐ LÍTIÐ MILLI HANDANNA Fyrirtæki með lítið milli handanna eru líklegri til að nota lög án gjalds, segir Barði 
Jóhannsson. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Lagið „Close to Me“ með hljómsveitinni The 
Cure var notað í stórri auglýsingaherferð MS fyrir 
skyr, sem enn er í gangi. Notkun lagsins í auglýs-
ingunni var rædd á stjórnarfundi Félags tónskálda 
og textahöfunda (FTT).
2. Mörgum þykir lagið sem notað er í auglýsing-
um fyrir Smáralind afar líkt laginu „Silent Sigh“ 
með tónlistarmannium Badly Drawn Boy.

3. Sá sem samdi auglýsinguna fyrir Toyota RAV4 
fékk leiðbeiningar um að láta uppbyggingu lagsins 
vera svipaða og U2-lagsins „Beautiful Day“.
4. Margir aðdáendur hljómsveitarinnar Weezer 
urðu reiðir þegar þeir töldu lagið „Island in the 
Sun“ með hljómsveitinni afbakað í Kaupþings-
auglýsingu. Laglínan var ekki notuð en vel þótti 
heyrast að gítarstefið væri hið sama.

MÖGULEGA „STOLIN“ LÖG Í AUGLÝSINGUM

„Lög hafa verið sett í auglýsingar í heim-
ildarleysi,“ segir Jakob Frímann Magnús-
son, formaður STEFs.

Hann segir að ef grunur leikur á að lög 
séu notuð án leyfis höfunda taki STEF 
málið upp á sína arma. Tveir matsmenn 
eru þá fengnir á vegum samtakanna og 
meta hvort um stuld sé að ræða.

„Það er ekki látið óátalið ef niðurstaða 
matsmanna er að um stuld sé að ræða. 

Þess eru dæmi að auglýsingar hafi verið 
stöðvaðar tafarlaust og í flestum tilfellum 
þurftu fyrirtæki að gjalda slík heimildar-
laus not dýru verði.“

Hann segir að sem betur fer séu mörg 
dæmi þess að fyrirtæki kaupi innlend 
og erlend lög dýrum dómum og noti í 
auglýsingar og þeim tilfellum sem STEF 
hefur hjá sér vegna stuldar af þessu tagi 
fari fækkandi. 

SEGIR BRAGÐAREFI EKKI KOMAST UPP MEÐ KLÆKI

JAKOB FRÍMANN 
MAGNÚSSON 

SAMFÉLAGSMÁL „Aldrei hefur safn-
ast jafn mikið fé í fatasöfnun hjá 
Rauða krossinum,“ segir Þórir 
Guðmundsson formaður stjórnar 
Fatasöfnunar Rauða krossins. 
Þórir afhenti Kristjáni Sturlusyni, 
framkvæmdastjóra Rauða kross 
Íslands, átján milljónir króna fyrir 
hönd þeirra sem gáfu notuð föt á  
árinu. 

„Sjálfboðaliðastarfið er for-
senda þess að við getum sinnt 
svona verkefnum. Það voru 130 
sjálfboðaliðar sem komu að verk-
efninu,“ segir Þórir en allur ágóði 
rennur til alþjóðlegs hjálpar-
starfs. „Í síðasta mánuði tilkynnt-
um við átta milljóna fjárveitingu 

til Palestínu og nú vorum við að 
tilkynna að við ætlum að setja tíu 
milljónir í neyðaraðstoð í 
Sómalíu.“ 

Alþjóða Rauði krossinn hefur 
sent frá sér neyðarbeiðni vegna 
ástandsins í Sómalíu. „Ástandið er 
hrikalegt og fer versnandi. Í 
Sómalíu fara saman uppskeru-
skortur vegna þurrka og langvar-
andi borgarastyrjöld sem er að 
færast í aukana. Hundruð þús-
unda þjást af matar- og drykkjar-
skorti og neyðarkall alþjóðasam-
félagsins er ekki að ástæðulausu,“ 
segir Þórir og bætir við að það 
liggi beint við að beina aðstoðinni 
þangað. „Féð sem fer frá okkur 
núna kemur til með að borga hluta 
af mataraðstoðinni sem berast 
þarf til rúmlega fjögurhundruð 
þúsund manna.“ - ges

Frá upphafi hefur Rauði krossinn ekki safnað jafn miklu fé í fatasöfnun:

Notuð föt fyrir átján milljónir

ÞÓRIR GUÐMUNDSSON, ÖRN RAGNARS-
SON OG KRISTJÁN STURLUSON Það var 
bjart yfir mönnum við söfnunargám 
Rauða krossins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REYKJAVÍK Iðunn Antonsdóttir 
hefur verið ráðin forstöðumaður 
Námsflokka Reykjavíkur. 

Iðunn er kennari að mennt, með 
framhaldsnám í stærðfræði og 
stjórnun að baki. Hún hefur áður 
starfað sem framkvæmdastjóri 
Fræðslumiðstöðvar Þingeyinga. 
Hún hefur einnig setið í fulltrúa-
ráði Kennarasambands Íslands og 
verið formaður í Kvasi, félagi 
fræðslu- og símenntunarmið-
stöðva á landsbyggðinni. 

Iðunn hefur starfað hjá 
Námsflokkum Reykjavíkur frá 
því í apríl á þessu ári og tekur við 
starfinu 1. ágúst. - hþj

Námsflokkar Reykjavíkur:

Iðunn ráðin 
forstöðumaður

NOREGUR Lögreglan í Noregi hefur 
handtekið verktakann Harald 
Langemyhr vegna gruns um að 
hann hafi greitt erlendum 
starfsmönnum sínum undir 
töxtum og boðið þeim upp á 
slæmar aðstæður. Hann er einnig 
grunaður um að hafa svikið fé, 
meðal annars út úr Óslóarborg. 

Nokkrir starfsmenn hafa lýst 
yfir að þeir hafi verið beðnir um 
að fara sér hægt við vinnuna. 
Þannig hafi verktakafyrirtæki 
Langemyhrs grætt því að fyrir-
tækið hafi rukkað mun hærri 
upphæð á tímann en starfsmenn-
irnir fengu. Grunur leikur á að 
verktakinn hafi rukkað Óslóarborg 
fyrir allt að fimmtíu þúsund tíma 
umfram þá sem unnir voru.  - ghs

Norskur verktaki handtekinn:

Grunaður um 
stórfelld svik

HJÓLREIÐAR Bláalónsþraut á 
fjallahjóli fór nýlega fram í 
þrettánda skipti og var vann 
Hafsteinn Ægir Geirsson. Fyrst í 
kvennaflokki var María Ögn 
Guðmundsdóttir. Um 120 keppend-
ur lögðu af stað frá Hafnarfirði og 
er það nokkuð færra en í fyrra. 

Albert Jakobsson, formaður 
Hjólreiðafélags Reykjavíkur, segir 
að tímarnir í ár hafi verið aðeins 
lakari en í fyrra enda aðstæður 
nokkuð verri. - ghs

Bláalónsþrautin:

Hafsteinn og 
María unnu

120 KEPPENDUR Um 120 hjólreiðamenn 
tóku þátt í Bláalónsþrautinni.

MYND/ALBERT JAKOBSSON

LÖGREGLUMÁL Ökumaður var 
stöðvaður á ofsahraða við 
Arnarneslæk á Hafnarfjarðar-
vegi í fyrrinótt. Hann ók á 135 
kílómetra hraða þar sem 
hámarkshraði er 80 kílómetrar á 
klukkustund. Til að bæta gráu 
ofan á svart var sá sem sat við 
stýrið einungis sextán ára að 
aldri og hafði því ekki ökurétt-
indi.

Í bílnum með piltinum voru 
fjórir jafnaldrar hans. Pilturinn 
hafði tekið bílinn ófrjálsri hendi 
frá foreldrum sínum. Lögregla 
vakti foreldrana og lét þá sækja 
drenginn á lögreglustöðina.  - sh

Sextán ára með farþega:

Undir aldri á 
ofsahraða

SVIFIÐ Í GEIMNUM Geimferjan Discov-
ery sést hér svífandi í 344 km hæð yfir 
Suður-Kyrrahafi eftir að hún aftengdist 
Alþjóðlegu geimstöðinni á föstudag-
inn.   NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL Tvær átján ára stúlkur 
voru í Héraðsdómi Reykjaness 
dæmdar í tveggja ára skilorðs-
bundið fangelsi. 

Þeim var gefið að sök að hafa 
stolið tveimur greiðslukortum í 
búningsherbergi starfsfólks 
Hrafnistu og notað til eigin nota 
dagana 15.-18. febrúar.

Debetkortin voru notuð fyrir 
27.768 krónur á ýmsum stöðum, 
til dæmis á Olís og á skemmti-
staðnum Celtic Cross.

Við ákvörðun refsingar var litið  
til aldurs stúlknanna og að 
hvorug þeirra hefði gerst sek um 
refsiverða háttsemi áður. - vsp

Stúlkur dæmdar fyrir þjófnað:

Stálu tveimur 
debetkortum

DEBETKORT Stelpurnar eyddu 27.768 
krónum á þremur dögum.

 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Í hinum indælu ferðaþáttum 
Michaels Palins sem sýndir 

voru í sjónvarpinu um daginn var 
það sláandi að ekki er svo aumt 
og langhrjáð land í Evrópu að þar 
gangi ekki lestir, sem Palin 
hoppaði upp í glaður í bragði og 
létthífaður af öllu hvítvíninu sem 
alltaf var verið að gefa honum, 
eins og hann hefði aldrei frétt af 
því hvílík skömm og hneisa það 
er að þurfa að ferðast með öðru 
fólki í vagni – láta hreinlega 
annan mann um aksturinn.

Á Íslandi er hins vegar ekki til 
svo aumt hreysi að þar standi 
ekki að minnsta kosti þrjár 
hátíðarútgáfur af pallbíl fyrir 
utan – að ógleymdum „litlu“ 
bílunum fyrir aðra heimilismeð-
limi en þennan eina karlmann 
sem hossast um á sínum bensín-
svelg eins og hann sé alla daga að 
flytja heyrúllur yfir jökulár.

Maður heyrir þá stundum í 
fjölmiðlum hróðuga og í léttu 
keppnisskapi vitna um ný og ný 
met: Það kostar orðið tuttugu 
þúsund að fylla á minn... Blessað-
ur vertu, það kostar þrjátíu 
þúsund að fylla á minn... Uss það 
er sko ekkert; fimmtíu þúsund á 
minn...

Þetta hljómar eins og þeir séu 
að tala um fallþunga dilka.

Hvað er meira erlendis?
Því miður virðumst við hér föst í 
vítahring rótgróinna ranghug-
mynda um almenningssamgöng-
ur: að þær séu neyðarbrauð 
handa öldruðum og öryrkjum og 
skólafólki – en ekki raunveru-
legur kostur fyrir millistéttina 
eins og tíðkast hjá siðmenntuðum 
þjóðum. Þau hjá Strætó halda að 
þetta sé sér að kenna – og eru 
alltaf að leita nýrra og æ 
örvæntingarfyllri leiða – en ég 
ætla hins vegar að leyfa mér að 
varpa fram þeirri byltingar-
kenndu tilgátu að vagnarnir séu 
tómir vegna þess að fólkið sé 
ekki í þeim. 

Því fólkið er haldið meinloku. 
Að það sé ófínt að taka strætó. 

Um leið og almennt millistétt-
ar fólk fer að nota strætó kemst 
það að raun um að þjónustan er 
alveg nógu góð, og þegar fólkinu 
fjölgar batnar þjónustan. Og svo 
framvegis. 

Lestir. Hvað er meira erlendis 
en þær? Framandlegra, exótísk-
ara? Í mínu ungdæmi var það 
þetta þrennt sem táknaði útlönd 
og allir urðu að prófa: Polar Beer-
inn í Fríhöfninni, Rússibaninn í 
Tívolí – og lestir. Interrail-ferð 
var manndómsvígsla ungmenna, 
óhemju spennandi í nokkra 
mánuði, en svo var þetta orðið 
ágætt og kominn tími til að halda 
heim. Lestir voru bara eitthvað í 
útlöndum – eitthvað fyrir 
útlendinga. 

Til síðasta bensíndropa
Árið 1895 skrifaði Valtýr 
Guðmundsson í tímarit sitt 
Eimreiðina – en því miður tapaði 
sá mikli framfarasinni slagnum 
við Hannes Hafstein um ráð-
herradóm árið 1904:

„Ef alþýða manna á Íslandi 
þekkti járnbrautir og vissi, hve 
margvíslega og margfalda 
blessun þær hafa í för með sjer 
fyrir líf og efnahag manna, þá 
mundi hún ekki linna látum fyrri 
en hún væri búin að ná í þetta 
mikla töframeðal nútímans.“

Og Valtýr skrifaði líka:
„Þau einu samgöngufæri, sem 

geta fullnægt þörfum nútímans 
eru eimskip og eimlestir.“

Kannski spurning þetta með 
eimskipin en hitt hljómar 
tímabærara en nokkru sinni á 
tímum síhækkandi olíuverðs og 
kostnaðar við þjóðvegakerfið 
vegna þungaflutninga. Að vísu 
virðist Sjálfstæðisflokkurinn í 
Reykjavík í þann mund að leggja 
niður Orkuveituna og banna 
þátttöku Íslendinga í orkuævin-
týrum heimsins af heimóttarskap 
og hagsmunagæslu, enda 
Flokknum löngum stjórnað af 
bensín- og bílasölum og borgin 
skipulögð eftir því. Það verður 
greinilega barist til síðasta 
bensíndropa en framtíðin býr nú 
samt í öðrum orkugjöfum. 

Ísbjarnarfárið á dögunum varð 
til þess að nýjar og framsæknar 
hugmyndir nefndar á vegum 
Árna Mathiesen féllu í skuggann, 
en þær snerust um að skattleggja 
sjálft bensínið fremur en bílana 
og beina fólki með þeim hætti 
fremur að því að nota eyðslu-
minni bíla. Þessum hugmyndum 
hefur verið furðu illa tekið víða 
nema í ágætum leiðara Jóns 
Kaldal í Fréttablaðinu. Olía er að 
verða munaðarvara hér rétt eins 
og annars staðar og kominn tími 
til að horfast í augu við það. 

Og þá verða lestir knúnar öðru 
en olíu töframeðal nútímans. 
Stundum er talað um að lestir séu 
ekki raunhæfur kostur hér á 
landi – en er þá sem sagt trukka- 
og pallbílastefnan raunhæf?

Af hverju eru lestarsamgöngur 
ekki raunhæfar á Íslandi? Var 
það gáfulegra að leggja mikið 
flæmi og kostnað í að gera 
langtímastæði í Keflavík fyrir 
einkabílana en að leggja braut 
þangað? 

Það er ekkert í þjóðarkarakter 
Íslendinga sem mælir á móti 
eimreiðum. Við súpum bara 
seyðið af því að hafa búið hér við 
stjórnvöld alla tuttugustu öldina 
sem þverskölluðust við að sinna 
almennilegri uppbyggingu í 
samgöngumálum. 

Þrjár góðar ástæður til að vakna 
klukkan sjö á morgnana...

www.fm957.is 

67% landsmanna 
undir fertugu

hlusta á FM957
Capacent

UMRÆÐAN
Árni Þór Sigurðsson skrifar um hern-
aðarmál

Hvarvetna um heiminn býr fólk við 
hungur, fátækt og farsóttir.  Allt að 

milljarður manna berst fyrir lífi sínu á 
hverjum degi, baráttu sem oftar en ekki 
virðist vonlaus, baráttu sem tapast. 
Hörmuleg misskipting, viðvarandi 
stríðsátök og mannréttindabrot eru 
daglegt brauð hundruða milljóna manna. Stríð eru 
jafnan háð á forsendum hernaðar- og viðskipta-
legra hagsmuna stórvelda og vopnaframleiðenda. 
Á þeirri mælistiku eru líf og limir almennra 
borgara lítils virði. Ofbeldi og efnahagsleg 
misskipting er hernaður gegn almenningi.

Við Íslendingar eigum að beita okkur fyrir 
friðsamlegri sambúð þjóða og menningarheima og 
berjast fyrir mannréttindum, kvenfrelsi, lýðræði, 
réttlæti og jöfnuði. Það er því þyngra en tárum 
taki að íslensk stjórnvöld hafi spunnið okkur þann 
vef hernaðar og vígvæðingar sem raun ber vitni. 
Höfum við ekki öll verið gerð samábyrg fyrir falli 
þúsunda óbreyttra borgara? Í Írak. Í Afganistan. 
Og enn lætur afsökunarbeiðnin standa á sér.

Fyrir aðeins lítið brot af þeim fjármunum 
sem varið er til hermála í heiminum væri 
hægt að breyta daglegu lífi almennings úr 
hreinni hörmung í lífvænlegt. Það þjónar þó 
ekki hagsmunum hergagnaiðnaðarins né 
hnattvæddra auðfyrirtækja. Og hægri öflin 
munu standa vörð um þeirra hagsmuni. Hér 
á landi flæða hundruð eða jafnvel þúsundir 
milljóna um nýtt bákn hermála, Varnarmála-
stofnun, rétt eins og það sé brýnasta 
forvarnaverkefni samfélagsins. Og þótt það 
sé vart sýnilegt brot af því gríðarlega fé 

sem fer í hermál í heiminum öllum, þá holar 
dropinn steininn. Það bákn á að óbreyttu aðeins 
eftir að vinda upp á sig.  

Raunalegast er að sjá hervæðinguna hér eiga sér 
stað undir merkjum jafnaðarstefnunnar. Við getum 
sem herlaus þjóð lagt mikið af mörkum ef við 
gætum hlutleysis, ef við bindum ekki trúss okkar 
við bandalög stórþjóða þar sem viðskiptalegir og 
hernaðarlegir hagsmunir ráða för og ef við höfnum 
aukinni hernaðarhugsun heima fyrir. Þá getum við 
verið raunsönn, öðruvísi fyrirmynd sem eftir er 
tekið. Til þess þarf breytta stefnu, róttæka 
jafnaðarstefnu.

Höfundur er þingmaður Vinstri grænna.

Hernaðurinn gegn almenningi

ÁRNI ÞÓR 
SIGURÐSSON

Töframeðal nútímans
E

vrópusambandið hefur slæma reynslu af því að stefnu-
markandi ákvarðanir þess séu bornar undir þjóðar-
atkvæði. Það býr því gjarnan svo um hnúta að þessar 
ákvarðanir geti gengið í gildi án þess að almennir kjós-
endur fái að tjá hug sinn til þeirra. Það var sú leið sem 

leiðtogar ESB ákváðu að fara til að koma í framkvæmd þeim 
breytingum á stjórnskipan sambandsins sem þeir töldu brýnastar 
eftir að stjórnarskrársáttmálinn svonefndi strandaði í þjóðar-
atkvæðagreiðslum í Frakklandi og Hollandi fyrir þremur árum. 

Kaldhæðni örlaga stjórnarskrársáttmálans var reyndar sú, að 
engin fyrri sáttmálauppfærsla í sögu sambandsins hafði verið 
samin með eins lýðræðislegum hætti, þar sem í stað hefðbund-
innar ríkjaráðstefnu (þar sem ráðherrar aðildarríkjanna ákváðu 
allt í hrossakaupa-samningaviðræðum á bak við luktar dyr) var 
haft fyrir því að kalla saman eins konar stjórnlagaþing þar sem 
sátu fulltrúar bæði stjórnar og stjórnarandstöðu af þjóðþingum 
aðildar ríkjanna. Allar umræður fóru fram fyrir opnum tjöldum og 
almenningi gafst kostur á að koma tillögum á framfæri. Það var 
því ráðamönnum ESB mikil vonbrigði er sá sáttmáli strandaði í 
þjóðaratkvæðagreiðslum í tveimur af stofnríkjum sambandsins. 

Vonbrigðin eru ekki minni nú, þegar eina ESB-þjóðin sem fékk 
færi á að greiða atkvæði um það sem koma átti í staðinn fyrir hinn 
strandaða stjórnarskrársáttmála (og er ýmist kallað umbóta- eða 
Lissabonsáttmálinn) sagði nei. Að Írar, sem óneitanlega hafa notið 
mjög góðs af aðild sinni að sambandinu í meira en þrjá áratugi, 
skuli sýna ESB-leiðtogunum gula spjaldið með þessum hætti er 
áminning um að þeim, leiðtogunum, hefur ekki tekist sem skyldi 
það ætlunarverk að bæta vinnulag sitt, einkum og sér í lagi að því 
er varðar upplýsingamiðlun til almennings og að kjósendur fái 
ekki á tilfinninguna að mikilvægar, stefnumarkandi ákvarðanir 
um framtíð þeirra séu teknar að þeim forspurðum. 

Þetta eru sennilega mikilvægustu skilaboðin úr niðurstöðum 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Írlandi. Hvað sem líður gagnrýni 
af því tagi að vafasamt sé að þrjár milljónir atkvæðisbærra Íra 
(eða öllu heldur ein og hálf þar sem kjörsókn í atkvæðagreiðslunni 
var rúm 50 prósent) taki ákvörðun sem sé bindandi fyrir hinar 495 
milljónir íbúa sambandsins, þá stendur núna upp á ráðamenn ESB, 
bæði „í Brussel“ og í höfuðborgum aðildarríkjanna 27, að standa 
sig betur í að sannfæra almenna kjósendur um að það sem ákveðið 
er á vettvangi sambandsins hverju sinni sé borgurunum í hag. 

Ein af röksemdum þeirra sem beittu sér gegn samþykkt nýja 
sáttmálans var að hann myndi ýta smáríkinu Írlandi meira út á 
jaðar ESB-stjórnmálanna. Kaldhæðnin við höfnun Íra er reyndar 
sú, að hún hefur einmitt þau áhrif. Þessu gerir írski forsætisráð-
herrann Brian Cowen sér augljóslega grein fyrir. Hann sagðist 
í gær myndu reyna að forða landi sínu frá að einangrast þegar 
hann mætir á leiðtogafund ESB síðar í vikunni.

Evrópusambandið mun ráða fram úr þeim vanda sem Írar hafa 
nú sett það í. En að eina þjóðaratkvæðagreiðslan um nýjustu stofn-
sáttmálauppfærsluna skyldi fara á þennan veg tryggir að þegar 
loks næst að koma í framkvæmd slíkri uppfærslu mun verða löng 
bið á því að það verði reynt aftur. 

Höfnun Íra á umbótasáttmála ESB:

Lýðræðið setur 
strik í reikninginn

AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Samgöngur

Hvur færi?
Orðið á götunni sagði frá því í gær að 
Bjarni Benediktsson hefði verið að 
hugsa um að hætta, en hætt við eftir 
fund með Geir H. Haarde sem hefði 
lofað honum ráðherrastól á næstunni. 
Tveir ráðherrar voru strax grunaðir 
um að vera að víkja. Annars vegar 
Björn Bjarnason dóms- og kirkju-
málaráðherra, en þrálátur orðrómur 
hefur verið, frá því að ríkisstjórnin 
var mynduð, um að hann muni 
einungis sitja hálft kjörtíma bilið. 
Hinn sem lá undir grun er Árni 
Mathiesen, sem þykir koma 
til greina sem arftaki Friðriks 
Sophussonar sem forstjóri 
Landsvirkjunar. Það er 
örugglega ekki vinsælasta 
starfið núna að vera 

fjármálaráðherra. Það er svo miklu 
skemmtilegra þegar gullið vellur upp 
úr ríkiskassanum. 

Ekki í fyrsta sinn
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem sagan 
um að Bjarni Ben sé að hætta í pólitík 
dúkkar upp. Fyrir síðustu kosningar var 
þrálátur orðrómur um að hann ætlaði 
ekki að bjóða sig fram aftur, heldur 
einbeita sér að N1 og öðrum 

viðskiptum – líkt og Orðið 
sagði í gær. Mögulegt er að 
Bjarni verði öðru hvoru svona 

afhuga pólitíkinni. Hins 
vegar er möguleiki 
á að einhver sé að 
reyna að skapa 
eftirspurn eftir 
Bjarna, svo staða 

hans í þingflokknum verði sterkari. 
Þriðji möguleikinn eru jú alltaf sá að 
sagan um fundinn með Geir hafi verið 
rúmlega eins og hálfs árs gömul.
 
Ekki svo óljóst
Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla 
Íslands, sagði í viðtali við Frétta blaðið 
í gær að hún vildi ekki gefa upp 
afstöðu sína gagnvart skólagjöldum. 
Þegar hún var í framboði til rektors 

árið 2005 sagði hún hins vegar: „Ég 
er andvíg því að líta til skólagjalda 
til lausnar fjárhagsvanda HÍ. Ég tel 
að menntun sé arðbær og að það 

sé skynsamlegt fyrir íslenskt 
samfélag að tryggja öllum, 
án tillits til efnahags, aðgang 
að HÍ.“ Er þetta nokkuð svo 
óljóst? svanborg@frettabladid.is





Ný kynslóð lágvöruverðsverslana

Opnunartíma

í Krónunni

899 kr.

kg

Grísakótelettur

1598kr.

kg

Lambalærissneiðar

349
kr.

pk.

Ungnautaborgari 2  í 

pakka 175g

50%
afsláttur

40%
afsláttur

2798kr.

kg

Lambafille

20%
afsláttur

20%
afsláttur20%

afsláttur

25%
afsláttur

1299 kr.

kg

Danskar grísalundir

1198kr.

pk.

Rose kjúklinga-

bringur 900g

ÞJÓÐHÁTÍÐARVEISLA

HÆ HÓ JIBBÍ 

JEI OG JIBBÍ JEI!

1119
kr.

kg

Lamba sirlionsneiðar 

25%
afsláttur



ar í Krónunni:

fyrst og fremst ódýr

Maarud flögur 175 g salt, 

papriku og salt&pipar
299kr.

pk.

Alara lífrænt múslí 

4 tegundir
329kr.

pk.

Coke light 2 lítrar129kr.

stk.

Super þvottaefni399kr.

stk.

40%
afsláttur

3 kg!

15 kg!

Vínber, rauð379 kr.

kg

Freyju

Rískubbar

419kr.

pk.

Emmess popp-

íspinnar

298kr.

pk.

Friskies hunda-

matur vitality
2499kr.

pk

Myllu epla- og 

kanilkaka

169kr.

stk.

A

Krónan í takt við tímann
Normande brauð189kr.

stk.

335 g

397 g

499kr.

2 pk.

Þú kaupir 1 Cheerios og 1 Cocoa 

Puffs og greiðir aðeins 499 kr
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Sigurður Þór Garðarsson 
Hólabraut 14, Hafnarfirði, 

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
mánudaginn 16. júní kl. 13.10. Blóm og kransar vin-
samlega afbeðin en þeim sem vildu minnast hans er 
bent á Hauka í horni. Reiknr. 1101-26-484 kt. 670281 
0279.

Grétar M. Garðarsson Soffía G. Karlsdóttir 

Kristinn G. Garðarsson María K. Sigurðardóttir 

Særún Garðarsdóttir Magnús Jóhannsson. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Guðrún A. Guðbjartsdóttir
frá Kollsvík, Norðurbrún 1, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Áskirkju fimmtudaginn 19. júní 
kl. 15.00.

Elsa Marísdóttir Gunnar Tómasson

Magnús Marísson Sigríður Sigurðardóttir

Björg Marísdóttir Jónas Marteinsson

Hildur Marísdóttir Þorvarður Óskarsson

barnabörn og langömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir, amma og langamma,

Edda Sigurveig 

Halldórsdóttir 
Vallholti 26, Ólafsvík,

verður jarðsungin frá Seljakirkju miðvikudaginn 18. 
júní kl. 15.00.

Hermann Hjartarson

Matthildur Laufey Hermannsdóttir Theódór Barðason

Jensína Edda Hermannsdóttir Haraldur Baldursson 

barnabörn og barnabarnabarn. 

Skipshöfnin á togaranum Skallagrími bjargaði 
353 mönnum af breska skipinu Andia þennan 
mánaðardag árið 1940. Andia var vopnað kaup-
far í þjónustu breska flotans sem þýskur kafbátur 
sökkti suður af Ingólfshöfða.  

Togarinn Skallagrímur var á leið í söluferð til 
Hull og var út af Vestmannaeyjum þegar breskt 
skip kom aðvífandi og bað um aðstoð við leit 
að áhöfn Andia, sem sökkt hefði verið á þess-
um slóðum. Eftir nokkra leit kom Skallagrímur 
að Andia, sem maraði þá enn í hálfu kafi. Skip-
verjar voru komnir í björgunarbáta og komust 
allir um borð í Skallagrím. Eins og nærri má geta 
varð þar þröng á þingi. Andia sökk skömmu eftir 
að Skallagrímur kom á staðinn. Hann hélt áfram 
ferð sinni til Bretlands með hinn dýrmæta farm 
innanborðs. Þrjátíu og sex stundum eftir björg-
unina kom breskur tundurspillir og sótti skip-
brotsmennina.  Heimild: Ísland í aldanna rás

ÞETTA GERÐIST  16. JÚNÍ 1940

Björgunarafrek undan IngólfshöfðaTUPAC AMARU SHAKUR RAPPARI VAR 
FÆDDUR ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1971. 

„Svona er lífsins leikur. Sigra 
ég eða tapa? Dag einn verður 

slökkt á honum. Ég verð að 
skemmta mér og fara eins marg-
ar umferðir um spilaborðið og ég 

get áður en tíminn rennur út.“

Tupac Shakur var einn þekktasti 
og áhrifamesti rappari heims en 
lést af skotsárum aðeins 25 ára 

að aldri.

MERKISATBURÐIR
1877 Ísafoldarprentsmiðja er 

tekin í notkun og prentar 
blaðið Ísafold í fyrsta sinn. 

1909 Vatni úr Elliðaánum er 
hleypt á dreifikerfi Vatns-
veitu Reykjavíkur. 

1940 Sovétríkin leggja Eistland 
undir sig. 

1943 Strandferðaskipið Súðin 
verður fyrir loftárás þýskr-
ar orrustuflugvélar á 
Skjálfandaflóa og tveir 
menn farast í árásinni. 

1944 Alþingi heldur fund í 
Reykjavík, fellir niður sam-
bandslög Íslands og Dan-
merkur og tekur nýja 
stjórnarskrá í gildi. 

1980 Gufuneskirkjugarður í 
Reykjavík er tekinn í notk-
un. 

Menntaskólinn á Akureyri 
útskrifar stúdenta sína á 
morgun samkvæmt hefð-
inni. Auk nýstúdentanna 
mæta þar fulltrúar eldri 
árganga sem standa á heil-
um og hálfum tug. Þeir fjöl-
menna líka í dag á MA-há-
tíðina í Íþróttahöllinni sem 
tuttugu og fimm ára stúd-
entar sjá um en aðrir af-
mælisárgangar sækja líka. 
Einn þeirra sem þar mæta 
pottþétt er Þorlákur Axel 
Jónsson sem einmitt kennir 
sögu, félagsfræði og skyld-
ar greinar við gamla skól-
ann sinn. „Þetta er heil-
mikill viðburður,“ lýsir 
hann. „Gleðin hófst reynd-
ar á laugardag með bekkjar-
partíum úti um allan bæ. 
Flestir bekkir eru svo 
heppnir að eiga að minnsta 
kosti einn félaga hér á Akur-
eyri og heima hjá honum er 
hist. Í gær var farið í rútum 
af bæ og þar rifjuðu menn 
upp færni sína í hinum ýmsu 
leikjum. Í dag er svo hátíð-
in í Höllinni. Þá koma eins 
árs stúdentar og kasta hvíta 
kollinum og svo árgangar 
sem eiga merkis afmæli. Í 
ár mætir að minnsta kosti 
einn sem varð stúdent fyrir 
70 árum, Valdimar Snævarr 
prófessor.“ 

Þorlákur segir þessar 
samverustundir bekkjarfé-
laga snúast að miklu leyti 
um að rifja upp gömlu árin. 
„Þá var lífið annað hvort 
diskó eða pönk – héldum 
við að minnsta kosti þegar 
við byrjuðum í skólanum. 
Svo vorum við kannski búin 
að átta okkur á því þegar 
námi lauk að það var ekki 
alveg svona einfalt,“ segir 
hann brosandi. „Á þessum 
tíma var ekki haldið eins 
vel utan um unglinga og nú. 
Menn fengu meira að ráða 
sér sjálfir og forvarnarhug-
takið var ekki til. Menn sáu 

um þann þátt – eða ekki,“ 
segir hann. „En það er mjög 
gaman að hitta gamla skóla-
félaga. Skemmtilegra en 
maður kannski heldur fyrir 
fram. Það er svo merkilegt 
hvað fólk getur slakað á og 
hvað það þekkist furðu vel 
enn þó að mörg ár séu liðin 
frá því það hittist síðast.“

 Margar góðar minning-
ar kveðst Þorlákur eiga 
frá námsárunum. „Það var 
margt öðruvísi þá en núna 
þó að ekki séu liðin nema 
tuttugu og fimm ár. „Ef við 
tökum tæknimálin til skoð-
unar þá var myndvarpinn 
helsta nýjungin á þessum 
tíma. Það var til einn slík-
ur í skólanum. Sumir kenn-
arar gátu ljósritað á glærur 
og settu heilu fyrirlestrana 
á þær sem við nemendurn-
ir skrifuðum svo upp. Eina 

rafmagnsritvélin var á 
skrifstofunni en við nem-
endurnir höfðum ekki slík 
tæki þá og náttúrlega ekki 
farsíma, iPoda eða tölvur. 
Það var ekkert af þessu til. 
Ekki einu sinni geislaspil-
arar.“ 

Húsakynni Menntaskól-
ans á Akureyri hafa stækk-
að til muna frá því Þorlák-
ur var þar við nám. Nýtt 
hús er komið milli Gamla 
skólans og Möðruvalla og 
ný heimavist enda hefur 
nemendum fjölgað úr 500 í 
hátt í 800. Þó segir Þorlák-
ur mannlífið að mörgu leyti 
óbreytt. „Skólar eru auðvit-
að síungar stofnanir. Þeir 
endurnýjast alltaf og skól-
inn er aldrei eins frá ári 
til árs,“ tekur hann fram. 
„En sumt er ekkert breytt 
og það má heita furðu-
legt. Menn keyptu sér þá 
til dæmis fransbrauð með 
osti sem var sett í örbylgju-
ofn og þessi vara gengur 
ennþá.“  

Þorlákur er Skagstrend-
ingur að uppruna þó að nú 
hafi hann átt heima á Ak-
ureyri meirihluta ævinn-
ar. Á námsárunum í MA bjó 

hann á heimavist að hluta 
og þar var oft mikil stemn-
ing að hans sögn. „Á vist-
inni var setustofa eins og 
nú og þar var spilað brids 
með „setustofukerfi“ sem 
var sagnakerfið. Við brids-
borðið var keðjureykt og á 
þessum árum var líka reykt 
í löngu frímínútunum í mið-
rýminu sem var Möðru-
vallakjallari,“ rifjar hann 
upp. „Þar voru sígarettur 
seldar í lausu. Stykkið kost-
aði fimm nýjar krónur sem 
var frekar dýrt en hentaði 
mjög vel þeim sem voru að 
byrja, þeir gátu þá keypt 
eina eða tvær. Nú er auðvit-
að bannað að reykja, ekki 
bara í miðrýminu heldur 
líka á kennarastofunni og 
á lóðinni enda reykir varla 
nokkur kjaftur hérna leng-
ur og heilu bekkirnir eru 
algerlega lausir við þann 
óþverra.“ 

-En hvað um ykkur kenn-
arana sem lærðuð að reykja 
í löngu frímínútunum? er 
lokaspurning blaðamanns.

„Við hættum bara fljót-
lega aftur. Það var augljós-
lega engin framtíð í þessu.“
 gun@frettabladid.is 

ÞORLÁKUR AXEL JÓNSSON:  FAGNAR 25 ÁRA ÚTSKRIFTARAFMÆLI ÚR MA

Lífið var annað hvort diskó 
eða pönk, eða það héldum við

ÞORLÁKUR AXEL JÓNSSON MENNTASKÓLAKENNARI „Það var ekki haldið eins vel utan um unglinga fyrir 
tuttugu og fimm árum og nú. Menn fengu meira að ráða sér sjálfir.“ FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurgestur Guðjónsson
bifvélavirkjameistari, Vogatungu 33,

Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju í dag, mánudag-
inn 16. júní kl. 15:00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Hjartaheill.

Hörður Sigurgestsson Áslaug Ottesen

Sigrún Sigurgestsdóttir Guðlaugur B. Sumarliðason

Ásgeir Sigurgestsson Stefanía Harðardóttir

Ásdís Sigurgestsdóttir Þórarinn Klemensson

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

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

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

Olgeir Kristinn Axelsson
kennari og prentari, Fannborg 8, Kópavogi,

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju mánudaginn 
16. júní kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent 
á Gideonfélag Íslands og KFUM.

Ester Vilhjálmsdóttir

Valgerður Kristín Olgeirsdóttir Unnar Már Sumarliðason  
Kolbrún Olgeirsdóttir Ingvar Ólafsson

Edda Olgeirsdóttir

Sigríður Olgeirsdóttir  Sigurjón Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn



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

Á heimili Evu Hrannar Hafsteinsdóttur eru kyn-
legar heimilisgyðjur sem hún hefur skapað.

„Ég byrjaði að mála gyðjurnar í barneignaleyfi fyrir 
sjö árum síðan og hef tekið nokkrar tarnir í þessu,“ 
segir Eva Hrönn, sem vill helst kalla sig lífslista-
mann. „Í fyrstu vann ég með þetta sérstaka bros 
þegar ég var í myndlistaskóla í Hollandi. Ég var að 
leika mér með svipbrigði og líkamsstellingar og gyðj-
urnar urðu til út frá því. Þetta eru týpur sem búa 
innra með mér og kennarinn minn sagði að ég yrði að 
hleypa þessu fólki út,“ segir Eva Hrönn kímin og 
bætir við að gyðjurnar brjótist út eftir ýmsum leiðum. 
„Þær geta komið sem teikningar, grafík eða á 
striga.“  

Fyrsta gyðjan varð til nakin og táknar kvenleik-
ann og sakleysið í öllu sínu veldi. „Ég ákvað að 
gera gyðjuseríu en í upphafi gerði ég sjálfsmynd 
af mér sem prinsessu og áttaði ég mig á því síðar 
að fyrstu gyðjumyndirnar voru að mörgu leyti 

sjálfsmyndir þar sem ég var að tjá ólíkar hliðar á 
sjálfri mér. Þetta var eftir að ég varð móðir og var 
ég í raun að brjótast út sem kona,“ útskýrir Eva 
Hrönn einlæg og líkir ferlinu við það þegar púpan 
brýst út sem fiðrildi. „Þetta eru pælingar um 
hvernig stúlka breytist í konu. Í upphafi er hún 
saklaus, síðan verður hún feimin, svo kemur tíma-
bil þar sem hún fyllist meira sjálfsöryggi og svo 
framvegis. Gyðjurnar fara alltaf í fleiri föt og 
sjást í fleiri aðstæðum og oft er mikill húmor í 
þeim. Gyðjurnar eru mitt lífstíðarverkefni,“ segir 
Eva Hrönn. 

Auk þess að vera listakona er Eva Hrönn með 
nuddstofuna Innri frið heima hjá sér og veltir hún 
því manneskjunni fyrir sér út frá ýmsum hliðum. 
„Ég legg áherslu á slökun og er lærður svæða-
nuddari og vinn með blómadropa.“ Hægt er að 
komast í samband við Evu Hrönn með því að senda 
tölvupóst á: eva73@internet.is.

 hrefna@frettabladid.is

Gyðjur og innri friður

Gyðjurnar sem hér gefur að líta vann Eva Hrönn árið 2005 þegar hún stóð á tímamótum í lífi sínu. Þá ákvað hún að hætta tíma-
bundið að vinna og málaði í heilt sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Pottablómin þarf 
að muna að vökva 
reglulega og líka þó 
að öll fjölskyldan 
fari burt í sumarfrí. 
Við þær aðstæður 
er nauðsynlegt 
að koma blóm-
unum í fóstur eða fá 
einhvern til þess að 
koma og gefa þeim.

Gardínur getur verið 
skemmtilegt að hafa 

árstíðabundnar. 
Vera með sérstakar 
gardínur á veturna 
og aðrar á sumrin, 
setja upp jólagardínur 
á jólunum og páska-

gardínur um páska. Oft 
þarf ekki meira til þess að allt 

virðist gjörbreytt.

Ruslaskápinn er 
tilvalið að hreinsa að innan 
með blautþurrkum sem 
hugsaðar eru til þess að 
þrífa klósett. Þar sem ruslið 
lendir stundum út fyrir 
fötuna er ágætt að nota 
eitthvað sótthreinsandi.

Tómstundahúsið  •  Nethyl 2  •  sími 587-0600  •  www.tomstundahusid.is

Nýkominn 

HPI Savage XL 
fjarstýrður bensín 
torfærutrukkur, sá stærsti 
og öfl ugasti til þessa. 



[ ]

Hlýlegt, stílhreint, hljóðvænt 
og þægilegt. Þannig viljum við 
hafa svefnherbergið. 

Kröfurnar sem við gerum til svefn-
herbergisins eru miklar. Rúmið á 
að vera hæfilega mjúkt, lýsingin 
rétt og litirnir á veggjunum róandi. 
Rúmfatnaðurinn skiptir líka miklu 
máli þegar heildarmyndin er 
metin. Sængurnar sjá um að halda 
á okkur hita og gæðalín utan um 
þær á sinn þátt í að tryggja góða 
drauma. Falleg ábreiða á rúmið er 
svo bæði til hlífðar og prýðis á 
daginn og ekki spillir að hafa þar 
nokkra púða til að fullkomna 
útlitið. gun@frettabladid.is

Gæðalín fyrir góða drauma

Vatterað, spænskt rúmteppi í Svefni og heilsu í Listhúsinu í Laugardal. Það fæst 
í tveimur stærðum kenndum við kóng og drottningu og kosta 27.900 og 26.900 
krónur. Báðum fylgja tvö koddaver og einn skrautpúði. Pífan er seld sér á 5.900 og 
5.400 eftir stærð.

Hestasængurverin eru nýjung hjá Lín design og að sögn Hildar afgreiðslukonu hljóta þau aðdáun unga fólksins. Þau eru til í tveimur 
stærðum, 135x200 cm sem kosta 7.990 krónur og 100x140 á 6.190. Koddaverið er í stærð 50x70 og kostar 1.790. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 

Það er franskur stíll á þessum rúmföt-
um sem sameina það að vera sæng og 
ábreiða. Þau eru úr þéttofinni bómull 
og fást í þremur stærðum í Lín design 
á Laugavegi 176. Stærð 135x200 kostar 
8.790, 135x220 9.760 og 220x220 
kostar 12.690. Koddaver kostar 1.990.

Með fallegri hönnun getur nánast hvað sem er 
orðið til prýði á heimilinu.

Ofnar eru oft ekki til prýði á heimilum 
og gjarnan reynt að fela þá bak við 
skerma og spjöld. Það er þó óheppilegt 
að loka hitann inni. Ungur hönnuður, Joris 
Laarman, tók sig til og hannaði ofn sem er skraut munur 
í sjálfu sér. Ofninn hannaði hann fyrir nokkrum árum en 
nú kemur ofninn fyrst á almennan markað í lok þessa árs. Ofninn 
verður hægt að kaupa bæði sem rafmagnsofn og fyrir heitt vatn en 
belgíska fyrirtækið Jaga framleiðir ofnana. Ofnar þurfa að hafa mikið 
yfirborð til að skila hitanum vel. Flúrað skreytið býður upp á enn meira 
yfirborð en á sléttum ofnum og hönnuðurinn segir sjálfur um hönnun 
sína að ofninn sé jafnvel betri en venjulegir ofnar. Nánar má lesa um 
ofninn Heatwave og panta hann á síðunni www.jaga.be - rat

Útflúraður ofn sem stofustáss

Straufrí bómullar-
rúmföt ofin með 
satínáferð. Fást í 
Fatabúðinni á 
Skólavörðustíg 
21a og kosta 
12.900 settið.

Koddaver með ísaumaðri ósk 
um góða nótt og ljúfa drauma fást 
í Lín design og kosta 1.890.

Ofninn Heatwave verður fáanleg-
ur á almennum markaði í haust. 
Belgíska fyrirtækið Jaga framleiðir 
ofnana. MYND/JORISLAARMAN IMAGEBANK

Sólstólana er betra að taka inn þegar rignir. Þó að þeir þorni 
þegar sólin fer að skína aftur endast þeir ekki í mörg ár ef þeir 
eru látnir standa úti hvernig sem viðrar.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Ertu að fl ytja, láttu fagmenn 
sjá um verkið fyrir þig

Örugg og trygg
þjónusta



BÍLAR &
FARARTÆKI

Nettur í sumar á 17“ álfelgum!!! FORD 
MUSTANG COUPE. Árg. 2002, e: 109þ.
km, Sjálfskiptur. Gott verð 1.380þ. Til 
sýnis og sölu hjá Bílalíf Kletthálsi 2, 
s:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

ÚRVAL NÝRRA 
ATVINNUBÍLA Á 

 FRÁBÆRU VERÐI!!
Nýr Renault Kangoo. Verð kr : 1.359þ 
án vsk. Nýr Renault Trafic. Verð kr : 
1.990þ án vsk. Nýr Renault Trafic. 9 
manna. Verð kr : 3.190þ með vsk. Nýr 
Renault Trafic Langur. Hár toppur. Verð 
kr : 2.490þ án vsk. Nýr Renault Master. 
7 manna með palli. Verð kr : 2.538þ 
án vsk. Nýr Renault Master. Millilangur. 
Hár toppur. Verð kr : 2.795þ án vsk. Allir 
bílar dísel og til afgreiðslu strax !

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
tegundir bíla á skrá og á staðinn. Erum 
með kaupendur af bílum á verðbil-
inu frá 250þús.-2milljónir, Toyota Yaris, 
Toyota Aygo, Toyota Land cruiser 100 
disel, Audi A4, Skoda disel, Mazda 6 árg. 
2001-2006. X4 ehf. S. 565 2500.

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík

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

www.x4.is

Toyota Land Cruiser 120 GX nýskr 
10/2007 ekinn 4 þ km 33“ breyttur 
krókur filmur spoiler flottur bill verð 
6.800.000 Tilboð 6,300,000- ath skipti 
upplí síma 842-6601

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

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

Hyundai Santa Fe II V6, 9/2006, ek. 
17 þús.km, ssk., hiti í sætum, rafmagn 
ofl. Stgr. tilboð 2990 þús.kr, listaverð 
4050 þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

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

Cerovelet Capries Classic ‘91. 
Leðurinnrétting, rafmagn í öll. Sk.’08. 
Verð 580 þús. Uppl. í s. 822 6554.

MMC Galant 2,4 árg.’02 ek 93 þús. m. 
Ný tímareim og margt fl. Töff bíll í góðu 
standi. Verð 920 þús. eða skipti á hjól-
hýsi. Uppl. í s. 897 9252.

M. Benz diesel E220 ‘04 station. Ek. 
237 þ. Þjónusta og viðhald í Öskju. 
Topplúga, park tronic, 6 diska magasín 
ofl. V. 2,4. S. 892 5207.

Renault kangoo árg.’00. 5 manna. Ek. 
120 þ. Skoðaður, í fínu standi. M/
rennihurð. Gott stgr verð. Uppl. í s. 
842 2800.

Ekkert út bara yfirtaka!
Santa Fe II Disil ssk. 12.07. Eins og 
nýr. Aðeins ek. 3.þús.km Með nánast 
öllu 19“ álf. ofl ofl. Skipti ath. Uppl. í s. 
898 8228.

 0-250 þús.

Opel vectra 97 árg, ssk,með bassa-
boxi og öllu,18“ álfelgur fylgja,250þ 
S:8919144

 1-2 milljónir

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

MB 320 CLK m/öllu árg 99 ekinn 90 
þús mílur (1.990 þús kr)’beinn sala eða 
skipti á Pallbíl eða enduruhjóli GSM 
894 2859

 2 milljónir +

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

Dodge charger daytona 06 hemi ekinn 
25000 klikkaður bíll!! verð 6,9m eða 
mjög gott stgr verð!s8939110

 Bílar óskast

Óska eftir Porsche, Jaguar eða sportbíl, 
er með X5 ‘03 3l ek 80 + Hyundai Santa 
Fe ‘03 2.4l uppí. GSM 8928699

óska eftir ódýrum bíl á ca 10-55þús 
uppl í síma 8471930

 Jeppar

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

Nissan Patrol,Í Rvk. 98. 38“ Supertilboð 
1300.þ ákv 500.þ skipti ód,4x4. fólksbíl. 
s.8684413

 Pallbílar

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

 Vörubílar

Volvo FH 480hö 01/07 ekinn 109þús. 
Retarder, sjálfssk. einnig vagn árg.2005 
með segli. Uppl.í síma 8404090

Eldvarnarhurðir
Til sölu 7 nýjar eldvarnarhurðir með 
körmum. Einnig 5 notaðar venjulegar 
innihurðir. 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

KTM 250 SXF árg 2007 Flott hjól í topp-
standi, ekið ca 50 tíma. Ný plöst, felgur, 
demparar og fl. verðhugm 780 þ Uppl. 
s 894 2400

Óska eftir góðu kennsluhjóli í skiptum 
fyrir Subaru Impreza árg. ‘99. Milligjöf 
stgr. Uppl. í s. 893 3652.

 Hjólhýsi

Frábært tilboð á nokkrum 
hjólhýsum.

Getum nú boðið upp á nokkur notuð 
og ný hjólhýsi á einstöku tilboðsverði 
Mótormax, Kletthálsi 13, sími 563 
4400.

 Fellihýsi

Fleetwood E1 07 árg. Fylgihlutir sólar-
sella, sólskyggni. Frábært offroad felli-
hýsi á tilboðsverði. 1550 þús. Uppl. í 
s. 824 1838.

Tilboð óskast í Starcraft 14RT fellihýsi 
árg. 2006. Mjög lítið notað. Uppl. í síma 
8959369

Til sölu 12 feta Starcraft fellihýsi árg. 
‘01 með sólarsellu, 2 miðstöðvum, loft-
púðafjöðrun, útdreginni hlið. Uppl. í s. 
893 5730.

 Vinnuvélar

Vil kaupa KÖRFU LYFTU notanl fyrir 
bíl krók siggi64@simnet.is 6962400 & 
8927206

 Bátar

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

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

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17
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Óska eftir sportbát á 4-13 millj í skiptum 
fyrir glæsilegt sumarhús í Grímsnesi. 
uppl. sendist á jakob@heima.is eða 
693-6600

 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 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

ÞJÓNUSTA

 Veitingastaðir

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

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

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.

„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.

Garðsláttur fyrir húsfélög og einstakl-
inga. Fáðu tilboð. ENGI ehf. Sími 857-
3506

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

Trjáklippingar - 
garðyrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

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.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð 
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl 
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

Garðaúðun.
Trjáklippingar, ahliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

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

 Fjármál

Viðskiptaáætlanir (business plans), fjár-
málaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlana-
gerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is 
s: 771 45 45

 Málarar

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

 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.

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

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

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

Flísalagnir
Sími 860 0286, Julian.

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

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

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

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

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

 Nudd

Whole body massage. S. 661 1638.

TIL LEIGU

VINNUVÉLAR
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Fasteignarsalan Húsanaust hefur til einkasölu 
tæplega tvö hundruð fermetra endaraðhús í 
Gvendargeisla.

H úsið er á tveimur hæðum með stórri og skjól-
góðri timburverönd þar sem lagnir eru fyrir 
heitan pott.

Húsið var byggt árið 2005. Á neðri hæð hússins er 
flísalögð forstofa. Stofan og borðstofan eru með eikar-
parketti á gólfi, mikilli lofthæð og stórum gluggum. Í 
stofunni er tvöföld hurð sem liggur út á 56 fermetra 
timburlagða verönd. Svefnherbergi neðri hæðar er 
með eikarparketti og góðu skápaplássi.

Eldhús er með góðu skápaplássi og borðkrók. Bað-
herbergið er flísalagt með nuddbaðkari og góðri inn-
réttingu. Þvottahús er á neðri hæðinni.

Á efri hæð er gott vinnurými með útgengi út á 
svalir. Tvö svefnherbergi eru á hæðinni með eikar-
parketti og góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt 
með upphengdu salerni og sturtuklefa. Parkettlögð 
geymsla er einnig á hæðinni.

Bílskúrinn er með epoxy-gólfefni og þriggja fasa 
rafmagnstengli. 

Tvöfaldur ísskápur og uppþvottavél geta fylgt 
með í kaupunum og einnig er möguleiki á að taka 
minni eign upp í kaupverðið. Nánari upplýsingar eru 
veittar á fasteignasölunni Húsanaust.

Góð lofthæð og garður
Úr stofunni er mikið og fallegt útsýni yfir Reykjavík og nágrenni.

EIGNIR ÓSKAST!
Allir þeir sem skrá eignir í sölu hjá okkur 

eiga möguleika á að vinna flugferð fyrir tvo til Evrópu.

 Ekkert skoðunar- og skráningargjald.

Hafðu samband í síma 511 5005 eða á

www.husin.is
Hlökkum til að heyra frá þér og þjónusta þig.

Dregið verður 3. júlí 2008

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

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
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Félag
fasteignasala

SUÐURTRÖÐ 7, SELFOSSI.
72 fm hesthús í Suðurtröðinni.  Búið er að hreinsa innréttingar
úr húsinu og er það því tilbúið til innréttinga. Verð 4,2 m. Nýtt

TRÖLLHÓLAR 39, SELFOSSI.
Fallegt og vel byggt 147,7 fm einbýlishús ásamt 40,6 fm
bílskúr í Tröllhólum á Selfossi. Húsið er byggt úr timbri árið
2006 og klætt að utan með liggjandi lituðu bárustáli og
harðviði. Verð 30,9 m. Nýtt

GAGNHEIÐI 71,
SELFOSSI

89,9 fm  bil í stálgrindarhúsi í Gagnheiðinni. Innkeyrsluhurð er
4x4 m. Gólf eru vélslípuð m/hitalögnum. Plan við húsið er
malbikað. Möguleiki er á að setja 31-32 fm milliloft í bilið sbr.
teikningu. Möguleiki á 80% láni. Verð 12,5 m. Nýtt

NORÐUR-NÝIBÆR, RANGÁRÞING YTRA.
Vorum að fá í sölu jörðina Norður Nýjabæ, auk jarðanna Mela
1 og 2 og Skinna.í Þykkvabæ. Landstærð er um 170 ha. auk
um 40 ha. sem eru í sameign. Landið er mjög gott
ræktunarland. Á jörðinni N-Nýjabæ er m.a. 176 fm. mikið
endurnýjað íbúðarhús með stórum sólpalli, 166 fm fjós, tvær
garðávaxtageymslur sem eru 363 fm og 149 fm. Hlutdeild í
sameign í fjörunni fylgir. Verð uppl. Á skrifstofum. Nýtt

STÓÐHESTASTÖÐIN GUNNARSHOLTI
Um er að ræða stóðhestastöð byggða árið 1989, 968,6 m2 og
sæðistökuhús byggt árið 1997, 206,0 m2 ásamt 87ha lands.
Verð 130,0 m. NýttJÓRVÍK,

SVEITARFÉLAGINU
ÁRBORG

Jörðin Jórvík, "Sandvíkurhreppi" er 77,1 ha. að stærð og er
hún staðsett við Votmúlaveg rétt utan við Selfoss. Jörðin liggur
öll neðan Votmúlavegar. Malbikað er heim að afleggjara. Öll
þjónusta er á Selfossi t.d. leikskólar, grunnskólar,
framhaldsskóli og heilsugæsla. Mörg beitarhólf afgirt með
rafmagni. Gömul tún um 14 ha. 
Íbúðarhús er 158,9 fm byggt úr steinsteypu árið 1984. Útihús
eru:126,8 fm hesthús sem er  timburhús á steyptum sökkli,
byggt árið 1988. Sambyggt hesthúsinu er 119,2 fm hlaða.
Alifuglahús er byggt úr steinsteypu árið 1989, það er 336,6 fm
að stærð. Tilboð óskast. Nýtt

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

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

BRÚNIR, SKEIÐA-
GNÚPVERJAHREPPI.
Brúnir í Skeiða og Gnúpverjahr. Brúnir eru skammt sunnan
vegarinns við Árnes á leið upp í Þjórsárdal. Húsið er byggt árið
1999 og er 150,1 m2 þar af bílskúr 31,3 m2. Húsið stendur á
5,9 ha leigulandi frá sveitarfélaginu. Verð 29,0 m.

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.
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28 mm bjálki

44 mm bjálki

34 mm bjálki

45 mm bjálki

www.volundarhus.is

GESTAHÚS 15m²

GESTAHÚS 21m²

BARNAHÚS 2,1m² GARÐHÚS 4,7-9,7m²
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Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000

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. 
Verð 21.5 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.

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

OPIÐ HÚS Í DAG 17.00 - 18.30
Línakur - 4.herb. 
Fallegar nýjar íbúðir.  Allt tréverk í íbúð-
unum er úr eik fyrir utan þvottah. Þar eru
hvítar innr.  Bað og þvottah. með flísum
og gólfhita.  Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 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.

Unnarbraut - Seltjarnarnesi -parhús 
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.

Kúrland 19 - Raðhús 
300 fm raðhús. Eignin er á 2 hæðum og er
stór skjólsæll garður. Húsið skiptist í and-
dyri, stofu, eldhús, 4 herb. og baðh. á efri
hæð og á neðri hæð forstofu, hol, 4 herb.,
snyrtingu, þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30 – 18.00
Engihjalli -  LÆKKAÐ VERÐ
84 fm þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. 
Verð 19,9 millj.

Mánagata - Norðurmýri - 2ja herb
53.6 fm tveggja herb. íbúð mjög mið-
svæðis í 108 Reykjavík í litlu fjölbýli. Stutt
í alla þjónustu og skóla. Þvottaherbergi á
jarðhæð.
Verð 14.5 millj.

Þorfinnsgata 101 - nálægt Landsspít-
ala. 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð  auk
14.09 fm herbergis í kjallara með sameig-
inl. salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
er sögu ríkari. TILBOÐ

Hjarðarhagi - UPPGERÐ-4ra m/ bílskúr
Falleg 109 fm íbúð á 1. hæð með bílskúr.
Baðh. er allt flísalagt t.f.þv.vél og þurrkara.
Á gólfi náttúrusteinn. Baðkar með sturtu.
Eldh. er með hvítri háglans innr, eikar plötu
og á gólfi náttúrusteinn. Svefnh, gangur og
stofa með Kährs eikarparketi með 30 ára
ábyrgð. Verð 30.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00-18.30
Hallakur - Ný 3ja herb.
Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli með útgengi í garði. Eikarparket
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar.
Glæsileg eign mjög miðsvæðis og stutt í
aðal umferðaræðar. 
Verð 29.5  millj.

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

Stigahlíð - 3ja herb.
84 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt
frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur-
nýjuð, ný gólfefni, nýtt rafmagn, eldhús-
innr. lökkuð og uppfærð, nýjar flísar, tæki
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð
í topp standi.
Verð 24.4 millj. 

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

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

Reynimelur - 2ja herb. - 1. hæð
Ný uppgerð íbúð á 1. hæð. Nýjar hvítl-
akkaðar  innréttingar í elddhúsi með nýj-
um stáltækjum. Perket út hlyn. Ný úti-
hurð. Baðherb flísalagt með upphengdu
salerni, ný tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir
fataskápar.
Verð 19 millj.

Flétturimi - 3ja herb. - Bílskýli
102.5 fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. End-
aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
á allri íbúð nema baði og þvottah. 
Verð 22.5 millj.

Fróðengi - 3ja herb. með bílskúr.
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.

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.

Laufengi - 4ra herb.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

106.4 fm fjögurra herbergja íbúð sem skiptist í stofu með S.A. svölum, eldhús, 3 svefnh., miðjuhol, for-
stofu 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.

Stórholt - 3ja herb.
67 fm íbúð mjög miðsvæðis í 105 Reykjavík. Íbúðin er björt og skemmtileg  með góðu útsýni. Parket og
hurðar úr Eik. Baðherbergi flísalagt með ljósri innréttingu. Verð 23.5  millj

Leitum að eignum sem þarf að
gera upp, allar stærðir.

Leitum að tvíbýlishúsi í
Smáíbúðahverfi.

Leitum að raðhúsi á einni hæð
með bílskúr undir 50 millj.

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

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

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

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154 fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í tví-
býli, ásamt 29 fm BÍLSKÚR á góðum
útsýnisstað. SKIPTI MÖGULEG Á
MINNI EIGN. Verð 37,4 millj. 7368 

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

ELDRI BORGARAR 

NAUSTAHLEIN - LAUS
STRAX Einnar hæðar 60 fm 2ja
herb. RAÐHÚS. Hægt er að fá neyð-
arbjöllu og ýmsa þjónustu frá Hrafn-
istu í húsin. Verð 23,2 millj. 7519

LINDARBERG - 2 SAMÞ.
ÍBÚÐIR Fallegt 255 fm 2ja íbúða
parhús/tvíbýli á útsýnisstað. Efri
hæðin 173,4 fm með bílskúr. Neðri
hæð 81 fm, ásamt 40 fm rými, samt.
120 fm Verð 74,0 millj. 7433 

4RA TIL 7 HERB. 

STRANDGATA Talsvert endurnýj-
uð 4ra herb. SÉRHÆÐ með SÉRINN-
GANGI. Verð 25,9 millj. 7545 

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

2JA HERB. 

NORÐURBAKKI Glæsileg 69,2
fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð . Stæði í
bílageymslu merkt B48. Íbúðin afh.
fullbúin án gólfefna nema á baðh.
og þv.húsi verða flísar á gólfi.  6643

VOGAR

HAFNARGATA - MIKIÐ END-
URNÝJAÐ Fallegt einbýli alls
198,9 fm þar af bílskúr 39,9 fm á
góðum stað. Verð 34,9 millj. 7495 

HERJÓLFSGATA - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Afar vönduð 131
fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 3. hæð í
glæsil. lyftuhúsi. Verð 46,9 millj. 7356 

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

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

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

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

MÝRARGATA - LAUST
STRAX Fallegt einbýlishús á einni
hæð á góðum stað í Vogum. 4 svefn-
herbergi. Verð 34,9 millj. 7428 

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

FAGRAKINN - SKIPTI Á
MINNA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á þremur hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm. Verð TILBOÐ. 7316

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

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

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 

HEIÐARGERÐI - RAÐHÚS Fal-
leg raðhús á einni hæð í byggingu
miðsvæðis í Vogum. Góð lofthæð er í
húsunum sem gerir möguleika á milli-
lofti bæði í íbúð og í bílskúr. Skilast
rúmlega fokheld. Stærð frá 131 fm til
141 fm Verð 21,9 millj. 7362

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

RAÐ- OG PARHÚS 

STEKKJARHVAMMUR Vel
byggt 183 fm RAÐHÚS á 2 hæðum.
Innb. bílskúr. Verð 43,5 millj. 7617 

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

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

GRINDAVÍK

AUSTURVEGUR Fallegt talsvert
endurnýjað 172 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað. SKIPTI MÖGU-
LEG Á MINNI EIGN. Verð 26,9 millj.
7680

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

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

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

KLUKKUBERG 107 fm íbúð á 2.
hæð, frábært útsýni, sér inngangur,
þrjú svefnherbergi, parket og flísar á
gólfum. Verð 24,7 millj. 7377

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

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

HEIÐARGERÐI Fallegt og vel við-
haldið EINBÝLI á einni hæð, ásamt
BÍLSKÚR á góðum stað. Húsið er
samtals 153,7 fm Sérlega fallegur
ræktaður garður. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9 millj. 7271

AUSTURGATA Fallegt 106,6 fm
EINBÝLI, ásamt risi og kjallara sem
eru ekki inni í fermetrum. FRÁBÆR
STAÐSETNING. 7667 

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

LYNGDALUR - VOGAR Nýtt og
glæsilegt 170,5 fm parhús m/bílskúr
á frábærum stað í jaðri byggðar. 4
sv.herb. Sérlega fallegt hús á góðum
stað. Verð 32,9 millj. 6867

SUMARHÚS

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

HÆÐIR

ÖLDUSLÓÐ m/BÍLSKÚR Fal-
leg 129,7 fm NEÐRI SÉRHÆÐ, ásamt
22,2 fm BÍLSKÚR í góðu þríbýli,
gengið innaf götu. Nýtt rafmagn og
legaliðatafla. Verð 35,8 millj. 7658 

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

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, samtals
64 fm í nýju atvinnuhúsnæði á góðum
stað við höfnina. Verð 7,5 millj. 7607 

ATVINNUHÚSNÆÐI

TRÖNUHRAUN 3 Gott 258,4 fm
atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
sem skiptist niður í 138,4 fm fm gólf-
flöt, ásamt ca: 120,0 fm milliloft. Verð
36 millj. 7541

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

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

3JA HERB. 

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

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 

HEIÐARHRAUN Sérlega fallegt og
mikið endurnýjað 146,3 fm EINBÝLI á
einni hæð, ásamt 44,3 fm BÍLSKÚR,
eða samtals 190,6 fm Möguleg 5
svefnherbergi. Verð 31,9 millj. 7450 

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

Björt og falleg þriggja herbergja íbúð í kjallara á frábærum stað í Hlíðun-
um (105) Reykjavík. Sér inngangur. Anddyri með flísum á gólfi. Stofa er
björt með stórum glugga. Tvö rúmgóð svefnherbergi.. Eldhús með góðri
viðar innréttingu, borðkrókur. Sameiginlegt þvottahús. Húsið er í botn-
langa og er umferð með minnsta móti. Skóli, leikskóli og verslunarkjarni
í næsta nágrenni. Íbúðin getur verið laus fljótlega til afhendingar.
Verð 23,5 millj.

FURUÁS HAFNARF.

Glæsilegt 310,4 fm einbýlishús á tveimur hæðum með frábæru útsýni
á góðum stað í Áslandinu, bílskúr er 43,4 fm Húsið afhendist full-
klárað að utan en tilbúið undir tréverk að innan. Húsið er staðsteypt
á hefðbundin máta, einangrað að utan og múrhúðað. Í húsinu eru
hitalagnir í gólfi og er lagt fyrir Bus-kerfi sem er stýrikerfi fyrir ljós,
hita og gardínur. Hurðir og gluggar eru úr harðviði. Möguleiki er að
gera íbúð með sérinngangi á neðri hæð. Húsinu verur skilað á bygg-
ingarstigi 5, þ.e. Fullbúið að utan og tilbúið undir tréverk að innan.
Lóð skilast grófjöfnuð. 
Verð 61,9 millj.
Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofu Húsanausts

HOLTSGATA 101 RVÍK

Björt, fjögurra herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö barnaher-
bergi, parket á gólfum. Stofa og borðstofa, parket á gólfi, útgengi út á
s-v svalir. Hjónaherbergi er stórt, parket á gólfi, góðir skápar. Eldhús er
rúmgott, korkflísar á gólfi, falleg innrétting, nýleg (2007), vönduð, ný-
leg tæki, borðkrókur. Baðherbergi, flísalagt, baðkar. Sameignin er öll hin
snyrtilegasta, nýlega endurnýjuð, máluð og skipt um teppi. Verið er að
vinna við þak hússins, skipta um járn og endurnýja rennur og verður því
lokið fyrir afhendingu íbúðarinnar. 
Verð 28,4 millj.

HRAUNBÆR

Þriggja herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi í Árbæjarhverfi. Forstofa
og hol, gólf er dúklagt, stofa er rúmgóð, gólf er dúklagt, útgengi út á
suðursvalir. Hjónaherbergi og barnaherbergi dúklagt. Baðherbergi er flí-
salagt hólf í gólf. Eldhús er með eldri innréttingu, gólf er dúklagt, góð-
ur borðkrókur. Sameiginlegt þvottahús er í kjallara, svo og geymsla.
Sameign er snyrtileg. 
Verð 18,7 millj.

HRAUNBÆR

Fallega, mikið endurnýjaða, þriggja herbergja íbúð á 1. hæð. Forstofa,
gólf er parketlagt. Stofa snýr í mót suðri, gólf er parketlagt, útgengi út
á suðursvalir. Hjónaherbergi, með góðum skápum. Gott barnaherbergi.
Baðherbergi hefur nýlega verið endurnýjað frá grunni, flísalagt og með
nýlegri innréttingu. Eldhús hefur verið endurnýjað frá grunni, falleg, ný-
leg innrétting og tæki. Parket á gólfum er nýlegt. Sameign hefur verið
tekin í gegn nýlega.
Verð 20.4 millj.

HULDUHLÍÐ

Falleg og mjög vel staðsett 4ra herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýli með
sérinngangi við Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Stofa og eldhús mynda sam-
liggjandi opið rými, en í eldhúsi eru keramik flísar á gólfi og hiti í gólfi.
Hjónaherbergi með stórum fataskáp, tvö barnaherbergi. Í eldhúsi er U-
laga furu innrétting. Í eldhúsi er Fagor blástursofn ásamt keramik hell-
uborði og háf. Sameiginlegur garður er afgirtur og gróinn, göngustígur
liggur meðfram vesturhlið lóðarinnar og tengist göngustígum til skóla,
leikskóla og sundlaugar.
Verð 26,9 millj.

HVALEYRARBRAUT

165 fm atvinnu húsnæði með stækkunarmöguleikum við Hvaleyrar-
braut, fallegt útsýni til sjávar. Húsnæðið er tvískipt, þó er innangengt
milli rýmanna. Fremri hluti er með stórum gluggum og er innréttaður,
parket á gólfi. Rýmið skiptist í skrifstofu, eldhús og flísalagt baðher-
bergi og stórt opið rými. Aftari hlutinn er með innkeyrsluhurð og þrig-
gja metra lofthæð en óinnréttaður að öðru leiti. Ca. 40 fm opið bílskýli
sem ekki er inn í fermetratölunni og auðvelt er að loka með innkeyrslu-
hurð, (fordæmi fyrir slíku er í húsinu).

KAPLASKJÓLSVEGUR

Björt og rúmgóð tveggja herbergja íbúð í, góðu fjölbýli, vel staðsett í
vesturbæ Reykjavíkur. Björt stofa með parketi, útgengt á sv-svalir.
Rúmgott svefnherbergi, parket og skápar. Eldhús með góðri innrétt-
ingu. Baðherbergi flísalagt, lagnir fyrir þvottavél á baðherbergi. Sér-
geymsla og sameiginlegt þvottahús í kjallara. Rafmagnslagnir í íbúðinni
voru nýlega endurnýjaðar og einnig í sameign stigagangsins. Inngang-
ur í stigaganginn hefur verið endurnýjaður ásamt dyrasíma. Barnvæn
hverfi, rétt við KR völlinn og veturbæjarlaugina, stutt í skóla og aðra
þjónustu.
Verð 19,9 millj.

KRISTNIBRAUT 16

Falleg, vel skipulögð og björt, 3-herbergja, útsýnisíbúð í fjölbýlishúsi í
Grafarholti. Á gólfum íbúðarinnar, utan baðherbergis og þvottahúss, er
parket (hlynur). Íbúðin skiptist í forstofu/hol, hjónaherb., barnaherb.,
eldhús, stofu, baðh. og þv.hús. Eldhús, sem er með smekklegri innrétt-
ingu og vönduðum tækjum. Opið inn í stofuna, sem snýr móti n-vestri
með glæsilegu útsýni út á Sundin og fjallahringinn norðan og austan
borgarinnar. Útgengi úr eldhúsinu á sólpall. Baðherb. er fallegt, flísar á
gólfi og mósaík flísar á veggjum, stór sturtuklefi. Þv.hús flísalagt og
með skápum og vaski. Í sameign sér geymsla, innréttuð og flísalögð,
auk hjóla- og vagnageymslu. Sameign er mjög snyrtileg og vel við hald-
ið (3 íbúðir í stigagangi).

LAUFÁSVEGUR

Þriggja herbergja enda- íbúð á annarri í steinhúsi í hjarta borgarinn-
ar, fallegt útsýni er yfir tjörnina og miðbæinn. Stofur eru tvær með
glugga á tvo vegu, tengdar með víðum dyrum og rennihurð, útgengi er
út á v-svalir. Svefnherbergi er stórt, gott skápapláss. Eldhús, eldri inn-
rétting, borðkrókur, flísar á gólfi. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf,
baðkar. Í sameign er sameiginlegt þvottahús og sér-geymsla. Drenlagn-
ir og frárennslislagnir frá húsinu voru endurnýjaðar fyrir fáum árum: 
Íbúðin er laus og afhendist við kaupsamning.

LEIRVOGSTUNGA

Einbýlishús á 1.600 ferm. eignarlóð á frábærum útsýnisstað í Mos-
fellsbæ, möguleiki á viðbyggingu. Stofa og borðstofa, er snúa móti
suðri og vestri, eru parketlagðar, mikil lofthæð, þar sem risloft hefur
ekki verið tekið niður. Eldhús er stórt, flísar á gólfi, góð innrétting, stór
borðkrókur. Inn af eldhúsi er búr og þvottahús. Í svefnherbergja álmu
er stórt hol, gólf er parketlagt, hjónaherbergi, gólf er parketlagt. Þrjú
svefnherbergi, parketlögð og baðherbergi sem er flísalagt hólf í gólf.
Bílskúr er tvöfaldur 44,5 fermetrar. Vegna stærðar lóðarinnar er réttur
til viðbyggingar fyrir hendi.

MEISTARAVELLIR

Björt og rúmgóð tveggja herbergja íbúð í, góðu fjölbýli, vel staðsett
í vesturbæ Reykjavíkur. Nánari lýsing: Hol parketlegt, skápar. Björt
stofa með parketi. Rúmgott svefnherbergi, útgengt á sv-svalir. Eldhús
með eldri innréttingu, borðkrókur. Baðherbergi með baðkari. Sér-
geymsla og sameiginlegt þvottahús í kjallara. Barnvæn hverfi, rétt við
KR völlinn og veturbæjarlaugina, stutt í skóla og aðra þjónustu.
Verð 18,4 millj.

REYKÁS

Þriggja herbergja íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi í Árbæjarhverfi. For-
stofa er flísalögð, stofa er rúmgóð og með útgengi út á a-svalir. Tvö
svefnherbergi með parket á gólfum, í hjónaherbergi er skápur og út-
gengt á svalir. Baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf, sturtuklefi. Eldhúsið
er með hvítri innréttingu, borðkrókur. Þvottahús er í íbúðinni. Bygging-
arfulltrúi Reykjavíkurborgar hefur gefið vilyrði fyrir breytingum á ris-
lofti, sem tilheyrir íbúðinni.

SEILUGRANDI

Falleg 5 herb. 123,3 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli ásamt bílskýli
(ekki inn í fermetratölu). Íbúin er á tveimur hæðum með hringstiga á
milli. Neðri hæð: Stór björt stofa/borðstofa með fallegu parketi, útgengt
á vestur-svalir.Tvö góð svefnherbergi með parketi og skápum.Eldhús er
rúmgott og bjart, borðkrókur. Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa,
flísalagt hólf í gólf, tengi fyrir þvottavél. Efri hæð: Sjónvarpshol , tvö
svefnherbergi þar af annað mjög rúmgott með stórum gluggum, park-
et á gólfum. Í kjallara er sér geymsla, sameignlegt þvottahús með
þvottavél og þurrkara. Sérstæði í bílskýli fylgir. Garður með leiktækjum
bæðu megin við húsið. 
Hagstæð áhvílandi lán.

SKEMMUVEGUR

Vel staðsett, atvinnuhúsæði við Skemmuveg í Kópavogi. Húsnæðið var
mikið endurnýjað árið 2007, skrifstofuaðstaða, eldhús og salerni. Hús-
næðið er allt hið vistlegasta og var gert upp árið 2007. Innkeyrsludyr og
gott athafnasvæði framan við húsið. 
Til afhendingar fljótlega.

SKERPLUGATA SKERJAFIRÐI

Fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð, auk tveggja herbergja íbúðar á
1. hæð, í fallegu bárujárnsklæddu timburhúsi við Skerplugötu í Skerj-
afirði (101) Reykjavík. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Einstaklega „sjar-
mernadi“ íbúð, skrautlistar í loftum og við gólf. Nánari lýsing: Íbúð á 2.
hæð, þrjú svefnherbergi, stofa, stórt eldhús og rúmgott baðherbergi,
hátt til lofts er í íbúðinni. Á gólfum allrar íbúðarinnar eru gólfborð. Eld-
hús er stórt, borðkrókur, góð ljós viðar innrétting. Baðherbergi er rúm-
gott, baðkar. Íbúð á 1. hæð: Í steinsteyptum kjallara, lítið niðurgröfnum,
(full lofthæð). Svefnherbergi, stofa, eldhús/borðstofa og baðherbergi. Á
gólfum er plankaparket. Góð, frábærlega staðsett eign í barnvænu um-
hverfi (skólabíll í Melaskóla). 
Verð 36,5 millj.

STUÐLASEL

Fallegt tveggja hæða, vel staðsett (innst í botnlanga), einbýlishús í
grónu hverfi. Frekari lýsing: Þrjú rúmgóð svefnherbergi, gólf eru park-
etlögð, góðir skápar. Baðherbergi er rúmgott, flísalagt hólf í gólf, falleg
innrétting og hreinlætistæki. Tvöfaldur bílskúr. Sólverönd og stór falleg-
ur garður. Á efri hæð er stofa og borðstofa, gólf eru parketlögð, falleg-
ur arinn er í setustofunni, útgengi út á s-a svalir. Stórt eldhús, korkflís-
ar eru á gólfi, glæsileg innrétting, inn af eldhúsi er búr.

ÞÓRÐARSVEIGUR

Falleg og björt 103 fm fjögurra herbergja íbúð, ásamt stæði í bíla-
geymslu, í góðu lyftuhúsi við Þórðarsveig í Reykjavík. Forstofa með flís-
um á gólfi, fatahengi. Stofa og borðstofa tengjast opnu eldhúsi. Útgegnt
er úr stofu út á suðursvalir. Eldhús er með fallegri, ljósri innréttingu,
flísar eru á milli skápa. Tvö barnaherbergi með skápum. Mjög rúmgott
hjónaherbergi með stórum fataskáp. Baðherbergi, flísar á gólfi, baðkar.
Þvottahús með flísum á gólfi. Hurðir eru úr ljósu birki. Gólfefni eru ljóst
plastparket og flísar. Í kjallara er sér geymsla og bílageymsla.

w w w. h u s a n a u s t . i s  –  h u s a n a u s t @ h u s a n a u s t . i s

Ásgeir Erling Gunnarsson
lögg. fasteignasali

Páll Kolka
lögg. fasteignasali

Skúli Sigurðsson
lögg. fasteignasali

Andrés Kolbeinsson
lögg. fasteignasali

HJÁ HÚSANAUST STARFA EINUNGIS LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR 

GVENDARGEISLI
Glæsilegt 192,3 fm enda-raðhús, þar af 28 fm bílskúr,
garður með 56 fm sólpalli. Húsið er á tveimur hæðum
og vandað hefur verið til innréttinga og frágangs. Gólf
eru öll með vönduðu eikarparketi. Stofa/borðstofa er
L-laga, með stórum gluggum og tvöfaldri hurð, það-
an er útgengt á 56 fm skjólgóða sólverönd. Í loftum
eru halogenljós. Þrjú svefnherbergi, eitt á neðri hæð
og tvö á efri hæð. Möguleiki á að bæta við svefnher-
bergi niðri með litlum tilkostnaði. Eldhús er með
vandaðri innréttingu, gott skápapláss og borðkrókur.

Baðherbergi eru á báðum hæðum, flísalögð hólf í gólf. Bílskúr stendur næst við húsið og er Epoxy efni á gólfi,
þriggja fasa rafmagnstengill. Garður og sólpallur eru skjólgóð þar sem bílskúrarnir mynda skjólvegg á eina
hlið. Á pallinum eru lagnir fyrir heitan pott.
Verð 52,4 millj.
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SKORRADALUR
Sumarhús með gestahúsi

Stærð: 100 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 0

Bílskúr: Nei

Verð: 25.000.000

Til sölu glæsileg sumarhús, 75 fm + 25 fm risloft, ásamt 20 fm  gestahúsi, í landi Indriðastaða í Skorradal. Aðeins
60 mínútna akstur  frá  Reykjavík.  Vatnasport,sundlaugar,  golf,  gönguferðir,  hestaleiga,  klettaklifur  ofl.  Hitaveita  á
svæðinu.  Glæsilegur  golfvöllur  í  uppbyggingu  í  göngufæri  frá  Stráksmýri.  Skorradalur  er  þekktur  fyrir  fádæma
veðursæld  og  stórfenglega  náttúru.  Góðir  greiðsluskilmálar  í  boði.  Samskonar  hús  eru  einnig  til  sýnis  og  sölu,
tilbúin til flutnings, að Fitjum 16 á Kjalarnesi

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

GLÆSILEGT ÚTSÝNI

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

861 7757

8937806

Sogavegur 144
108 Reykjavík
Gæsileg 4ra herb. á besta stað.

Stærð: 120 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 37.500.000

Mjög góð 4ra herbergja íbúð í  þessu vinsæla gróna hverfi.   Vel skipulögð 120 fm neðri  hæð. Íbúðin er tilbúin til
afhendingar á næstu dögum og afhendist fokheld að innan en hitalögn verður komin í gólf.  Að utan skilast húsið
fullbúið  og  málað.  Garðurinn  skilast  fullbúinn  tyrfður  með  hellum  og  sólpalli.  Hitalögn  verður  í  plani  sem  og  á
hellulögðum  svæðum  í  garðinum.  Öll  þjónusta  og  verslun  eru  í  göngufæri.  Kjörin  eign  fyrir  þá  sem  vilja  búa
miðsvæðis en þó á kyrrlátum stað í nýju húsnæði.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

og@remax.is

Ingólfur Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

BÓKIÐ SKOÐUN

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

861 7757

8937806

Vogasel 7
109 Reykjavík
Fallegt einbýli með aukaíbúð

Stærð: 365,3 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 48.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Hannes og Teymi  kynna:   Einstaklega fallegt  einbýli  með bílskúr,  3  herb.aukaíbúð og 55 fm vinnustofu .
Eignin  stendur  á  rólegum  og  barnvænum  stað.  Stór  garður  með  heitum  potti,  góðum  palli  og  sólskála.
Nýbúið er að taka allt alrýmið í gegn sem  og eldhúsið og gestasalernið. Stutt í skóla og leikskóla. Hægt er
að  nota  vinnustofu  sem studioíbúð með sérinngangi.  Þetta  er  áhugaverð  eign  með möguleika  á  miklum
leigutekjum. Eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thordis@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

770 8100

Fr
u

m

Um er að ræða vel skipulagða 3ja herbergja 96,0 fm íbúð á 1. hæð (þ.a. er
geymsla á jarðhæð óskráð hjá FMR 10,4 fm, samtals er því eignin skráð hjá
FMR 86,5 fm). Mjög góð íbúð í Kópavogi. Verð 20,5 millj.

LUNDARBREKKA - BARNVÆNT HVERFI

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Arnartangi 5
270 Mosfellsbær
Mikið endurnýjað einbýlishús

Stærð: 186,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 29.470.000
Bílskúr: Já

Verð: 48.500.000
Glæsilegt  einbýlishús  á  góðum  stað.  Húsið  skiptist  í  fjögur  svefnherbergi,  baðherbergi,  stofu,  eldhús,
þvottahús,  forstofu  og  bílskúr.  Mikið  hefur  verið  gert  fyrir  eignina,  nýjar  vandaðar  innréttingar,  hurðar,
skápar og gólfefni. Góður pallur er aftan við húsið og fallegur gróinn garður sem snýr í suður.  Falleg eign
sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Vignir Már
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

vignir@remax.is

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

gv@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

865 4039

822 3702



híbýli - stofa Laufey Ólafsdóttir
Finnst meira spunnið í vínyl-

plötur en geisladiska BLS. 2

NORDICPHOTOS/GETTY
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Laufey Ólafsdóttir, plötusnúður og formaður 
Félags einstæðra foreldra, á mikið og veglegt 
plötusafn sem hún geymir heima í stofu.

„Ég lít nú ekki á mig sem sérstakan plötusafnara, 
heldur einfaldlega áhugamanneskju um tónlist,“ segir 
Laufey Ólafsdóttir. Hún segist þó ekki vera alæta á 
tónlist þótt plöturnar hennar spanni nokkuð vítt tón-
listarsvið. „Mikið af þeirri tónlist sem ég hef safn-
að tengist starfi mínu sem plötusnúður. Ég á mikið af 
funk-, djass-, R&B- og hiphop-tónlist.“

Hún bætir við að vínylplötur hafi tilfinningalegt 
gildi fyrir sig. „Kannski af því að maður ólst upp við 
að hlusta á plöturnar. Mér hefur líka alltaf fundist 
meiri eign í vínylplötum en geisladiskum. Meðal ann-
ars vegna þess að hljómgæði vínylplatna eru skemmti-
legri og meiri dýpt í hljómnum. Svo er auðvelt að ýta 
þeim aftur af stað ef þær rispast, á meðan geisladisk-
urinn höktir bara í tækinu.“

Að sögn Laufeyjar er nú frekar erfitt að fá vínyl-
plötur, en starfs síns vegna hefur hún stundum látið 
tónlistarverslanir panta þær fyrir sig. „Mest versla ég 
þó plöturnar mínar erlendis.“

Hún viðurkennir þó að hafa nokkrum sinnum lent í 
erfiðleikum með að flytja plöturnar á milli landa. „Það 
er nú aðallega vegna þess hversu þungar þær eru og 
því er erfitt að koma þeim í gegn sem handfarangri. 
Ég hef lent í því að þurfa að skilja heila tösku af plöt-
um eftir, þar sem ég komst ekki með hana í gegn.“ 

Laufey segir heldur ekki hlaupið að því fá varahluti 
í plötuspilara en hún á þrjá slíka; tvo notar hún í starfi 
sínu sem plötusnúður og einn keypti hún notaðan. Hið 
góða sé þó að hlutirnir endist nokkuð lengi. - kka

Vínyll vekur upp 
góðar minningar

Laufey valdi þrjár 

plötur úr safninu 

sínu sem henni 

þykir vænt um. 

Þessi plata með 

Marvin Gaye heitir 

Trouble Man og var 

gefin út árið 1972. 

„Ég keypti hana í 

London á útsölu. 

Þetta er kvikmynda-

tónlist og að mestu 

leyti instrumental.“

Laufey hefur lengi 

verið mikill Prince-

aðdáandi. Þessi 

Prince-plata heitir 

Parade og kom út 

árið 1986. „Fyrstu 

plöturnar sem ég 

keypti mér á ungl-

ingsárunum voru 

plöturnar hans.“

„Þessi plata hefur 

mikið tilfinningalegt 

gildi,“ segir Laufey. 

„Hún heitir Illmatic og 

er með Nas frá 1994.“ 

Plötuna keypti Laufey 

í London og hlustaði 

mikið á hana þegar 

hún gekk með sitt 

fyrsta barn.

Laufey á orðið myndarlegt plötusafn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Fínleg postulínsstell eru meðal þess sem passa vel í 
flestar stofur og stellið Central Park eitt af þeim sí-
gildu. Það er þannig lagað að það á bæði að minna 
á villta náttúru og borg eins og samnefndur garður 
í New York. Það er hannað af finnska hönnuðinum 
Mikaelu Dörfel og framleitt í hinni 250 ára gömlu 
Furstenberg postulínsverksmiðju í Þýskalandi. Þó 
er það í hæsta máta nútímalegt. Hér fæst það í Tékk 
kristal í Kringlunni.

Central Park er hvítt með rúnnuð form og mjúkar 
línur. Það samanstendur af bollum, diskum, skálum, 
könnum og fötum. Hver hlutur fyrir sig hefur mikið 
notagildi og hægt er að raða hlutunum saman á 
marga vegu. Stóru skálarnar eru líka flottar á borð-
stofuborð einar og sér. -gun

Byggist bæði á 
borg og náttúru

● HÖNNUN  Full 

slant borðin, sem hönnuð 

eru af Todd Laby fyrir fyrirtæk-

ið Rhubarb Décor, eru gerð úr um-

hverfisvænum bambus og þau má nota á 

ýmsa vegu. Þegar rýmið í stofunni er af skorn-

um skammti er heppilegt að geta komið bókum fyrir inni í borðunum 

en ekki ofan á þeim. Borðin skapa náttúrulega undirstöðu fyrir bækur 

sem er mikill kostur því það eyðileggur ekki kjölinn, en Laby vildi búa 

til húsgagn þar sem bækurnar gætu hallað eðlilega en samt staðið 

uppréttar.

Hvað þarf helst að hafa í huga þegar fjárfesta á í listaverk-
um? Christan Schoen, framkvæmdastjóri Kynningarmiðstöðv-
ar íslenskra listamanna, sem heldur úti heimasíðunni www.cia.is, 
bendir á að ástæðurnar sem liggja að baki fjárfestingum í lista-
verkum geta verið æði mismunandi hjá fólki. 

„Það er um að gera að vera óhræddur við að fylgja sinni eigin 
sannfæringu þegar fjárfest er í listaverki,“ segir Christian og 
bætir við að menn eigi að vera óhræddir við að velja verk sem 
höfði til þeirra.

„Fyrir þá sem vilja velta þessu frekar fyrir sér er tilvalið að 
kynna sér feril listamannsins,“ bendir hann á. „Það er jafnvel gott 
ráð að fara og hitta listamanninn og reyna leggja sig þannig eftir 
því að skilja það sem hann er að gera.“

Christian segir listaverkakaup vitanlega snúast um hversu 
mikla fjármuni fólk hafi á milli handanna. Eins hversu mikla fjár-
muni hver og einn er tilbúinn að leggja í þá fjárfestingu sem lista-
verkakaup eru.

„Þeir sem þora að fylgja eigin sannfæringu og velja listaverk 
sem höfða til þeirra eða finna út að ákveðinn listamaður er mjög 
efnilegur, ættu að hafa hugfast að stundum þarf ekki að leggja 
til mikið fé í raun og veru. En með tímanum getur fjárfestingin 
vaxið og sú tilhugsun getur verið spennandi.“

Eins er gott að hafa á bak við eyrað að verk eftir listamenn sem 
verða sýnilegri á alþjóðlegum vettvangi eru líklegri til að verða 
verðmæt. Tíminn mun þó að sjálfsögðu leiða það í ljós hvort lista-
verkið eigi eftir að hækka mikið í verði. Lögmál markaðarins um 
framboð og eftirspurn gildir vitanlega í heimi listarinnar eins og 
annars staðar. Og því meiri sem eftirspurnin er eftir verkum til-
tekins listamanns því hærra verð fæst fyrir verkin hans. - vg

Að fylgja eigin sannfæringu

Christian Schoen, hjá Kynningarmiðstöð íslenskra listamanna, telur gott að 

menn fylgi eftir eigin sannfæringu þegar fjárfest er í listaverkum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VIHLEM
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● FRUMLEG HÖNNUN  hægindastóls Berlín er huggulega lagaður 

hægindastóll. Auðvelt er að leggja bakið á honum aftur og gera hann 

þannig að þægilegum slökunarbekk og þegar það er upprétt myndar 

það 90 gráðu horn og styður vel við hrygginn á þeim sem hægindisins 

nýtur. Stólinn er allur með 

tauáklæði nema höfuð-

púðinn og fótaskemillinn 

sem eru leðurklæddir til að 

minnka slit og auðvelda 

þrif. Berlín er hannaður af 

hinum þýska Stefan Heili-

ger sem fæddist einmitt í 

Berlín árið 1941. Heimild/

www.g1interiors.com. Central Park er með 

rúnnuð form og mjúkar línur.
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Hringdu núna!

Bergsteinn Gunnarsson

Hafdís:
Berglind:

Hafdís Berglind

RE/MAX Torg Hafdísi Berglindi Hólm

Hafdís Rafnsdóttir og Dave Lineger stofnandi  RE/MAX

Berglind Hólm og Dave Lineger stofnandi RE/MAX

g g

Berglind Hólm og Dave Lineger stofnandi RE/MAX
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– Opin hús mánudaginn 16. júní –

Þekkir þú einhvern sem þarf að selja eða kaupa? – Gerðu tvennt, segðu þeim frá mér og segðu mér frá þeim.Fr
um

Ásdís Ósk 
Valsdóttir
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

Kaupendaþjónusta Ásdísar
Ertu að hugsa um að kaupa fasteign?

Ekki alveg viss um hvernig sé best að byrja?

Pantaðu ráðgjöf í síma 863 0402 eða e-mail: asdis@remax.is
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100 % lán / 0 kr út

LÚXUS SÉRHÆÐIR

VERÐ: 165,000 €

Nánari upplýsingar: 
Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@gmail.com

www.costab lanca . is 
www.golf-houses.com
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Borgartún 1 - Heil Húseign
Til leigu heil húseign að Borgartúni 3, alls um  916 fm, Þetta er vel staðsett
hús með mikla möguleika varðandi auglýsingargildi , en húsið stendur rétt við
Sæbrautina. Að innan er húsið í toppstandi,  góð gólfefni og tölvulagnir eru í
húsinu. Húsið er laust til afhendingar strax. Ýmsir möguleikar eru á hvernig
húsnæðinu er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7

Borgartún 3 - Heil húseign
Til leigu heil húseign, alls um 1560 fm. Þetta er glæsilegt hús í góðu ástandi,
góð gólfefni og innviðir. Húsið er alls 4 hæðir með lyftu þannig að þetta getur
hentað fyrir ýmsan rekstur allt frá verslunar og þjónustuhúsnæði á jarðhæð til
lögfræði eða fjármálaþjónustu. Húsið er laust til afhendingar fljótlega Ýmsir
möguleikar eru á hvernig húsnæðinu er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Hverfisgata 14 - Til leigu eða sölu. Stóreign kynnir: Til sölu / leigu
tvær húseignir að Hverfisgötu 14 og 14a alls 372,3 fm. Stærra húsið er skráð
182,9 fm auk óskráðs kjallara sem er um 90 fm. Húsið er kjallari, tvær hæðir
og ris, miklir möguleikar eru með nýtingu hússins. Stór og góð lóð með sér
bílastæðum. Húseignin að Hverfisgötu 14 a er skráð 99,4 fm og getur nýst
hvort heldur sem er skrifstofa eða iðnaðarrými fyrir léttan iðnað/vinnustofu.
Verð 120 millj.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Vagnhöfði 5 - Til Leigu
Heil húseign að Vagnhöfða 5 alls skráð 571 fm Húsið er í raun tvær húseignir,
önnur er skráð 458 fm og hin eignin er skráð 113 fm og er hliðarbygging, góð
skrifstofa eða starfsmannaaðstaða. Góð loftæð er í stærra húsinu eða um
5 metra að mestu leyti. ca 100 fm milliloft með góðum skrifstofum og kaffi -
aðstöðu en er ekki skráð hjá fmr. Mjög gott útisvæðið sem bíður uppá að
hafa gáma. Húsið er laust til afhendingar fljótlega.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Lyngháls 4 - Til leigu
Til leigu þakhæð í þessu húsi að Lynghálsi 4 eða alls 381 fm, 9 rúmgóðar
skrifstofur auk þess stórt og rúmgott fundarherbergi, kaffistofa og tölvuher -
bergi ( með kælikerfi ). Mikið og falllegt útsýni er frá hæðinni, næg bílastæði
bæði að framanverðu auk þess er sér bílastæðahús sem verið er að stækka.
Húsnæðið er laust til afhendingar strax.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Skúlatún 2 - Til leigu
go2ámf071ackuaranniraðæhutsryfrutrapnigemisúhusseþíreugielliT

3 hæð. Sameiginlegt mötuneyti / kaffistofa á efstu hæð hússins. Þetta er góð
eign í hjarta borgarinnar og getur hentað fyrir ýmsan rekstur svosem skrif -
stofur og eða verslunar á jarðhæð. Ýmsir möguleikar eru á hvernig húsnæðinu
er skilað fer allt eftir þörfum leigutaka.
Nánari upplýsingar fast á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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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

Síðumúli - verslunar og iðnaðarhúsnæði Gott 442 fm iðnaðar og versl -
unarpláss. Gott húsnæði sem bíður upp á mikla möguleika. Eignin skiptist í framhlið með verslunarrými
með góðum gluggum þar sem gengið er inn beint af götu og svo samtengt bakhús með efri og neðri
hæð þar sem léttur iðnaður er í dag. Góðar innkeyrsludyr á jarðhæð og iðnaðarhurð á efri.
Nánari upplýsingar 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 eign -
arhluita, 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

Laugavegur 20 –  öll eignin.
Eignin skiptist í jarðhæð og 2 hæð  þar sem veitingarekstur er í fullum rekstri. Og 3 bjartar stúdíó íbúðir. Innréttaðar á
glæsilegan máta með viðar innréttingum með Granít á borðum og hliðum. Tilvaldar til útleigu í styttri eða lengri tíma.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 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 glæsilegt atvinnuhúsnæði tilvalið fyrir verslun og þjónustu.
Rýmið er á jarðhæð með góðum framgluggum og er öll aðkoma vönduð og falleg. Skrifstofuhæð er yfir hluta eignarinnar. Eignin er tilbúin til innréttinga. Lóðin
er fullfrágengin og með malbikuðum bílastæðum og hellulagðri stétt, upphitaðri að hluta. Möguleiki er á að kaupa allt húsið eða hluta þess.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

Holtasmári - verslunar og skrifstofurými
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

Langholtsvegur - lager/skrifstofubil
.nanniðangegítllaakatðareðiúbmesraþiðænsúhttoggotrajb,ðatsmuðógáiðænsúhufotsfirksgoregalttoG

Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600
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Klapparhlíð - 4-5 herb. 112,6 m2
endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli með
opnum stigagangi. Íbúðin er teiknuð sem 5
herbergja, en er í dag 4ra herbergja, hægt
að breyta aftur. ¹rjú rúmgóð svefnherbergi,
stofa og gangur með merbau parketi, flísar
á baði og þvottahúsi og korkflísar á for-
stofu og eldhúsi. Eignin er laus til afhend-
ingar. V. 29,9 m. 3402

Urðarholt - m. bílskúr Falleg 91
m2, 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr á
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin skipt-
ist í gang, 2 svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi og hol/gang. Örstutt í alla
þjónustu Verð 24,9 m. 3529

Leirutangi - allt sér. Fallega 92 m2
neðri sérhæð í litlu fjórbýli. Íbúðin skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, hjóna-
herbergi og rými sem er gluggalaust en vel
loftræst en það skiptist í gott herbergi, leik-
rými og geymslu. Verð 21,5 m. 3528

Bugðutangi - endaraðhús Til í
sölu 86,6 m2, 3ja herbergja endaraðhús.
Steypt hús á einni hæð á góðum stað, 2
rúmgóð svefnherbergi, ný upptekið bað-
herbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð stofa,
sér eldhús og búr/þvottahús inn af eldhúsi.
Stór hornlóð með timburverönd og góð að-
koma að húsi. V. 29.9 m. 3337

Rauðamýri Til sölu mjög falleg og stór
2ja herb. 81 fm íbúð á 2. hæð í nýju 3ja
hæða fjölbýli með miklu útsýni. Þetta er afar
smekklegt og fallega hönnuð íbúð, hvíttað
eikarparket og flísar á gólfum, birkiinnrétt-
ingar í eldhúsi, baði, svefnh. og forst. Inn-
felld halogen lýsing og falleg gluggatjöld.
Hér fá menn eina með öllu. V. 22.7 m. 3427

Stórikriki 1 - Fjölbýli Erum með í
sölu fjölbýlishúsið. Í húsinu eru 15 stórar
íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir. Íbúðirn-
ar eru seldar fullb., með gólfefnum, ísskáp,
uppþv.vél, þv.vél og þurrkara. Í húsinu eru
tveir stigagangar og lyftur í hvorum gangi.
Aðeins 3 íbúðir eftir. Eignirnar eru tilb. til
afh. Verð: - 2ja herb 102,5 m2 verð frá 25,4
m 1 íb. óseld. - 3ja herb, 121,7 m2 verð frá
27,9 m. 2 íb. óseldar 3294

Litlikriki - fjölbýlishús *NÝTT Á
SKRÁ* Vorum að fá sölu 7 íbúðir í mjög
glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi sem nú er í
byggingu. Íbúðirnar eru 3ja - 5 herb. og
fylgir sumum íbúðum BÍLSKÚR í kjallara.
Íbúðirnar verða með eikarinnréttingu frá
EGG og afh. fullb., án gólfefna í sept.
2008. Verð frá 25,2 millj. 3514

Fr
u

m

Glæsilegt og velbyggt 144,- fm einlyft einbýlishús ásamt 53 fm bílskúr sem er
nýttur ð hluta sem íbúðarrými. Undir bílskúrnum öllum er kjallari 53 fm Húsið er
því alls 250 fm Húsið stendur á 860 fm verðlaunalóð inn í lokuðum botnlanga.
Lóðin er með stórri verönd, heitum potti, stórri hellulagðri upphitaðri innkeyrslu,
grasflöt og fallegum trjágróðri. Húsið er mjög stílhreint með myndarlegum svört-
um þakkanti en veggir eru hraunaðir og hvítmálaðir. Verð 65 m. 3530

REYKJABYGGÐ - NÝTT Á SKRÁ 

Til sölu vel nýtt 94,2 m2 Permaform íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýlishúsi við Skeljat-
anga í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 3-4 svefnherbergi, mjög flott eldhús með góð-
um borðkrók, gott baðherbergi og rúmgóð stofa. Þetta er falleg og góð íbúð í vin-
sælu hverfi í Mosfellsbæ. V. 26,5 m. 3457

SKELJATANGI - 4/5 HERBERGJA 

*NÝTT Á SKRÁ* 112,6 m2, 5 herbergja endaíbúð á efstu hæð í nýlegu þriggja
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ. Góð stofa, eldhús með borðkrók,
baðherbergi m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og geymsla. Mahóní innrétt-
ingar í eldhús, baði og svefnherbergjum. Frábær staður stutt í Lágafellsskóla
svæðið. Flott útsýni til suðurs og austurs. Verð 29,4 m. 3545

KLAPPARHLÍÐ - 5 HERB. 

Þetta er mjög falleg og mikið endurbætt 94,4 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð í litlu
4-býli við Hjallahlið í Mosfellsbæ. Hvíttað eikarparket og flísar á gólfum og glæsi-
leg HTH innrétting í eldhúsi. Stór afgirt timburverönd út frá stofu. Frábær staður,
stutt í skóla, World Class og sundlaug. V. 26.7 m. 3413

HJALLAHLÍÐ - 4RA HERB.

**NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá glæsilega 94,1 m2 neðri sérhæð - jarðhæð, í mjög
snyrtilegu og flottu tvíbýlishúsi við Súluhöfða í Mosfellsbæ. Tvö góð svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, gott eldhús, baðherbergi m/sturtu og þvottahús/geymsla.
Mjög stórt hellulagt bílastæði fyrir tvo bíla, góð verönd og afgirt timburverönd
með skjólgirðingu. Topp eign á besta stað. V. 29,5 m. 3478

SÚLUHÖFÐI - 94,1 M2 SÉRHÆÐ.

*NÝTT Á SKRÁ* Vel skipulögð 90,4 m2, 3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
við Dvergholt 12 í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt og rúmgóð, tvö góð svefnherbergi,
stórt baðherbergi m/sturtu. Úr stofu er gengið út á verönd og snyrtilegan garð
með miklu útsýni í átt að Esjunni. Verð 24,8 m. 3437

DVERGHOLT - 90,4 M2 NEÐRI SÉRHÆÐ 

2ja herb.falleg 58 fm íbúð á jarðhæð í
húsi sem nýlega er búið að standsetja. Nýlega er búið að standsetja lóðina, m.a.
er nýlega hellulögð upphituð verönd en einnig er hiti í útitröppum. Húsið er allt
klætt að utan. V. 16.9 m. 3533 

DALSEL - STANDSETT. RVK

Til sölu 113,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bílastæði í bílakjallara í ný-
legu húsi við Rauðumýri 1 í Mosfellsbæ. Þetta er stór og rúmgóð íbúð, fullbúin,
eikarparket á gólfum, bað, forstofa og þvottahús er flísalag. Eikarinnréttingar og
innihurðar og AEG tæki í eldhúsi. Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til vesturs, yfir
Sundin og að Esjunni. V. 28.5 m. 3373

RAUÐAMÝRI - 3JA HERB.

Flott 87,5 fm 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð í nýlegu 4-býli við Klapparhlíð 11.
Íbúðin er mjög rúmgóð og björt með fallegum mahóní innréttingum í eldhúsi,
baði og svefnherbergjum. Góð tæki í eldhúsi og stór stofa. Baðkar m/sturtuað-
stöðu og sérgeymsla í íbúð. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Skipti möguleg. V.
25.9 m. 3398

KLAPPARHLÍÐ - 3JA HERB.

Mjög glæsileg 91,5 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð ásamt bílastæði í bíla-
geymslu í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á flottum stað í Mosfellsbæ. íbúðin er sér-
lega falleg með ljósu eikarplastparketi og náttúruflísum á gólfi. Hvít innrétting í
eldhúsi með AEG tækjum. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni útá sundin. Wold
Class, ný sundlaug og skóli/leikskóli rétt við húsið. V. 26.9 m. 3440

ÞRASTARHÖFÐI - 3JA HERB.

10 ár
í Mosfellsbæ
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Kjærnested,
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SMÁAUGLÝSINGAR

 Spádómar

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

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

695 4303.

Englaljós til þín S. 908 
5050 & 863 1987. Lára 

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

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

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

Visa/Euro.

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 til kl. 22:30 öll kvöld.

 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 flottan sólpall? 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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

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

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

Stubbastandar
Burt með sóðaskapinn!Utanhúss ösku-
bakkar,bæði standar og á vegg. Standur 
ehf. S:842-2535

Til sölu 20 feta gámur mjög vel með 
farinn. Upplýs. 565-2500.

Til sölu Píanó 50þ, nýjar álfelgur 17“ 
með ný sumardekk 100þ, Medela 
Swing rafmagnsbrjóstapumpa glæ-
ný10þ. S:6617216

 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

 Tölvur

 Verslun

 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.

HEILSA

 Heilsuvörur

5-7KÍLÓ á 9 Dögum Komdu þér af 
stað með Hreinsipakka frá Aloe Vera 
S.6978928 Sigga

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.
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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

Léttist um 22 kg á 6 mánuðum. Orka, 
vellíðan, betri svefn og aukakílóin hreint 
fjúka. Dóra - 869-2024 www.dietkur.is

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

Heilnudd, slökun og vellíðan (ekki erót-
ískt) s: 690-8876

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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

 Ýmislegt

 Fyrir veiðimenn

Heimavík. Sími 892 8655.

Silunganet
Heimavík. Sími 892 8655.

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.

Herb. til langtíma leigu í Reykjavik & 
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, bað-
herb., þvottav. og þurrkara, gervihnatta-
sjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu. 
Upplýsingar í síma 770 6090. 

Rúmgóð geymsla í risi til leigu er stað-
sett í 101 Rvk. Uppl. í s. 770 6090.

Perlan-105
Til leigu gott herb. á góðum stað í 
hlíðunum. Sam. góð eldunaraðstaða og 
afnot af baðherb. og þvottavél. Laust nú 
þegar. Uppl. s. 863 3328/846 0408

Ný 2ja . íbúð á jarðhæð til leigu í 
Suðurhl. Kóp. Sér inng. og útisvæði. 
Aðeins fyrir reyklausa góða leigjendur. 
Verð 120þ á mán. m/rafm og hita. Uppl: 
tveggjaherbergja@gmail.com

 Húsnæði óskast

Ungt par óskar eftir 2ja herb íbúð á 
höfuðborgarsv. Reglusemi og skilvísum 
greiðslum heitið. S. 847 9806

 Sumarbústaðir

Til leigu ca. 130 fm. sumarhús rétt við 
Munaðarnes. 4 svefnherbergi, heitur 
pottur og kamína. V. 70 þ. pr. viku. Uppl. 
í s. 898 8738 eða apr@simnet.is

Húsafell
Sumarbúst. á besta stað í Húsafelli 
til leigu í sumar. Uppl. í s. 895 6156. 
- Geymið auglýsinguna.

 Atvinnuhúsnæði

100 fm skirfstofuhúsnæði við Síðumúla 
til leigu. Gott húsnæði. Hagstæð leiga. 
Uppl. í s. 896 8068.

200 Fm Verslunarhúsnæði í Bæjarlind 
til leigu, Laust fljótlega. S: 897-5505

 Gisting

Budget accommodation Rvk/Hfj. for 
sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451.

Svefnpokapláss í Rvk/Hfj. Uppl. í s. 
770 5451.

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

 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

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

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahone, Baliares eyjan. Costa 
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s. 
899 5863, www.helenjonsson.ws

Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur 
til leigu. Rúmar fjóra. Leiga á dag 15 
þús. á viku 70 þús. Uppl. á reykjavik-
west.com & í s. 866 3063.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Employment agency 
seeks:

Carpenters, general workers, 
electricians, ironbinders, plu-
mmers, masons, heavy duty 

drivers, paintors and more for 
the construction area.

 - Proventus - 

Call Sverrir 661 7000

Við óskum eftir vönu starfsfólki í sal 
og vönum barþjónum. Aldurstakamark 
20 ára. Áhugasamir vinsamlegast hafið 
samband í síma 844 7589 eða 821 
8500 www.cafeoliver.is

Kökuhornið
Óskum eftir að ráða starfsmann 
í fast starf við afgreiðslu (ekki 
sumarstarf) ekki yngri en 20 
ára. Íslenskukunnátta nauð-

synleg
Uppl. í s. 866 0060 Ingibjörg & 

897 0702 Sirrý.

Lítið verktakafyrirtæki
 óskar eftir duglegum og reglu-

sömum starfsmanni í múr, 
smíða og málningavinnu og 

annað tilfallandi.
Uppl. í s. 847 6391 & 891 9890.

Sólpallar ehf
Óska eftir vandvirkum smið 

sem að getur unnið sjálfstætt. 
Einnig vantar okkur duglegan 

og samviskusaman sumar-
starfsmann í handlang og létta 

smíðavinnu.
Vinsamlegast sendið umsókn á 

solpallar@solpallar.is

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir meiraprófs bílstjóra 

á trailer og vörubíl. Matur í 
hádeginu og heimkeyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir að ráða mannskap 
í malbik. Matur í hádeginu og 

heimkeyrsla.
Upplýsingar í síma 565 0875 & 

892 0525

Kvöldvinna
Okkur vantar gott fólk í símasölu 2-5 
kvöld vikunnar frá kl.18-22 Góð laun í 
boði fyrir gott fólk. Aldur 30+ og góð 
íslenskukunnátta (talað mál) Uppl. í 
síma 699-0005 milli kl. 12-20

Pylsuvagninn í Laugardal
Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfs-
fólki. Um er að ræða kvöld og helgar-
vinnu. Aðeins 18 ára og eldri koma til 
greina. Góð laun í boði fyrir rétta aðila. 
Umsóknareyðublöð fást á staðnum.

Aktu taktu
Aktu Taktu Aktu Taktu Mjódd er að leita 
að vaktstjóra sem er 22 ára og eldri. 
Vinnufyrirkomulag 1-2 virk kvöld og 
önnur hver helgi. Mjög góð laun í boði. 
Aðeins reglusamt, heiðarlegt og duglegt 
fólk kemur til greina. Umsóknir á www.
aktutaktu.is

Hlaðbær colas óskar eftir meiriprófsbil-
stjóra. Vinnuvélaréttindi er kostur. nán-
ari upplýsingar í S: 5652030

Smiðir-Verkamenn-Flekauppsláttur: 
Óskum eftir vönum smiðum og verka-
mönnum í flekauppslátt. Uppl. 856 
5555

Vélstjóra vantar á 100 tonna bát. Vél 
560 hö. Uppl. í s. 894 9419.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

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

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Sjálfstæður smiður getur bætt við 
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn, 
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Kona: þú kynnist karlmönnum á Rauða 
Torginu Stefnumót. Legðu inn auglýs-
ingu, hlustaðu á auglýsingar karlma og 
spjallaðu við karla á vandaðri spjallrás. 
Þjónustan er gjaldfrjáls. Síminn er 555-
4321

Stórskemmtileg frásögn ungrar konu 
sem ákvað að prófa að vera með konu 
og nýtti sér til þess frægan einkamála-
vef. Þú heyrir frásögnina hjá Sögum 
Rauða Torgsins í síma 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (kreditkort), upptök-
unr. 8799. Nánar: raudatorgid.is

908 6666
Við viljum vera sumardísirnar þínar í 
nótt. Opið allan sólarhringinn.

ÞJÓNUSTA

EINSTAKT TÆKIFÆRI!
Ein af glæsilegustu vatnslóðum í Skorradal er til sölu.

Um er að ræða hornlóð við Dagverðarnes nr. 210. 

Búið er að taka fyrir sökkli og gera veg niður að lóð,

bílastæði hefur verið klárað, 4-6m² gestahús er á lóðinni.

TILBOÐ ÓSKAST
Nánari upplýsingar gefur 

Smári í síma 863 7070

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn, 

málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu. 

Getur hafi ð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000



Barðastaðir 65
112 Reykjavík
Verðlaunahönnun-Sjávarlóð-Útsýni

Stærð: 209,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 75.000.000
Glæsilega hannað hús eftir Guðmund Jónsson arkitekt.  Einstakt útsýni á einstakri sjávarlóð við sundin blá.
Golfvöllurinn á Korpu liggur að lóðamörkum, hægt að ganga út á völl  með pokann. Þetta er fágæt eign,
sjón er sögu ríkari!

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

sighvatur@remax.is

Opið
Hús

Í dag og miðvikudag milli kl. 18 og 19

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

864 4615

Vogasel 7
109 Reykjavík
Fallegt einbýli með aukaíbúð

Stærð: 365,3 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 48.600.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Hannes og Teymi  kynna:   Einstaklega fallegt  einbýli  með bílskúr,  3  herb.aukaíbúð og 55 fm vinnustofu .
Eignin  stendur  á  rólegum  og  barnvænum  stað.  Stór  garður  með  heitum  potti,  góðum  palli  og  sólskála.
Nýbúið er að taka allt alrýmið í gegn sem  og eldhúsið og gestasalernið. Stutt í skóla og leikskóla. Hægt er
að  nota  vinnustofu  sem studioíbúð með sérinngangi.  Þetta  er  áhugaverð  eign  með möguleika  á  miklum
leigutekjum. Eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Þórdís Hermanns.
Sölufulltrúi

thordis@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

770 8100

Fr
u

m

Um er að ræða vel skipulagða 3ja herbergja 96,0 fm íbúð á 1. hæð (þ.a. er
geymsla á jarðhæð óskráð hjá FMR 10,4 fm, samtals er því eignin skráð hjá
FMR 86,5 fm). Mjög góð íbúð í Kópavogi. Verð 20,5 millj.

LUNDARBREKKA - BARNVÆNT HVERFI

Síðumúla 21 • 108 Reykjavík • S .  588 9090  • fax 588 9095
www.eignamidlun. is • e ignamidlun@eignamidlun. is
Sverr ir  Kr ist insson,  löggi ltur  fasteignasal i  

Bæjarbrekka 8 - Álftanesi
Sérlega fallegt raðhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr

Stærð: 155 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 28.590.000
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Sérlega  fallegt  raðhús  á  hreint  frábærum stað  á  Álftanesi.  Húsið  er  155  fm þar  af  er  innbyggður  bílskúr
27fm samkvæmt skrá fmr. Allt á einni hæð, þrjú svefnherbergi, rúmgott eldhús, bjartar stofur, baðherbergi,
þvottahús,  rúmgott  anddyri,  innbyggður  bílskúr,  geymsluloft  og  fallega  verönd.  Hiti  í  gólfum.  Parket  og
flísar  á  gólfum.  Opin  og  skemmtileg  stofa  með  útgengi  út  á  fallega  timburverönd  í  baklóð.  Aðkoma  að
húsinu mjög snyrtilega og falleg. Getur verið laus fljótlega.  Sjón er sögu ríkari.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Hrönn
Sölufulltrúi

hronn@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag mánudag frá kl 19:30-20

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

8228283

692 3344

TIL LEIGU
Skammtímaleiga / Langtímaleiga

Skipholti 15   105 Reykjavík
Sími: 512 3600   www.logheimili.is FÉLAG FASTEIGNASALA

ÍBÚÐIR Í HJARTA KAUPMANNAHAFNAR

Lögheimili Eignamiðlun kynnir glæsilegar nýjar íbúðir í hjarta Kaupmannahafnar
til leigu í styttri eða lengri tíma – með eða án húsgagna.
Íbúðirnar eru við byrjun Amager, Svinget 21 & Hollænderdybet 30 og er stutt að fara á Strikið, 
verslunargötuna Amagerbrogade, verslunarhúsin Fields og Fisketorvet og í allar helstu samgöngur. 
Stutt er í Metro lestina, Christianshavn, Islands Brygge og Tivolí. Rólegt og barnvænt hverfi þar sem 
matvöruverslanir eru nálægt og öll þjónusta.
Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja að stærð. Húsin er fimm hæðir og eru með lyftu. Allar íbúðir 
eru með svalir. Sameiginlegur garður er fyrir húsin. Möguleiki er á að leigja bílastæði í bílakjallara. 
Íbúðirnar eru með vönduðu eikarplankaparketi á gólfi og fallegum eldhúsinnréttingum með öllum 
helstu tækjum. Svefnherbergin eru með rúmgóðum skápum. Björt stofa opin inní eldhús. Glæsileg 
baðherbergi með fallegum innréttingum, upphengdu klósetti, granít plötu á borðum og fallegum 
náttúruflísum á gólfi og veggflísum. Geymsla er í kjallara. Einstakt tækifæri fyrir starfsmannafélög, 
fyrirtæki og einstaklinga. Nánari upplýsingar veitir Jónas Örn Jónasson hdl. í síma 770 8200
eða með tölvupósti jonas@logheimili.is

Stærð: 77m2 2 herbergja
Stærð: 97m2 3 herbergja
Stærð: 98 -114m2 4 herb.,
Bílskúr: Bílastæði leigist 
aukalega.
Byggingarár: 2007
Inngangur: Sameiginlegur
Lyfta er í húsinu.
Leiguverð: Mánaðarleiga frá 
DKK 8.350,- (langtímaleiga)
Skammtímaleiga frá DKK 
1.500 sólahringurinn
(lágm. vika)
Húsgögn eru í
skammtímaleigu.

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
GSM: 770 8200
jonas@logheimili.is

FASTEIGNIR
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Auglýsingasími

– Mest lesið



„Ég sá það fyrst á visir.is“
 Öll mörkin í Landsbankadeildinni

Boltavakt visir.is og Fréttablaðsins er á öllum leikjum sumarsins í Landsbankadeild karla. Öll mörk, 

spjöld og helstu atriði leikjanna eru í beinni textalýsingu. Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í 

stöðugri sókn sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir líðandi stundar fljótt og örugglega. Fréttir, 

dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta 

aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð með skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir 

ganga þegar þeir heimsækja visir.is.

...ég sá það á visir.issir.is
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„Ég heiti eftir afa mínum Heið-
reki Guðmundssyni frá Sandi og 
þar sem ég fæddist 1. septem ber 
eins og hann og er Guðmundsson 
þótti víst ekkert annað koma til 
greina.“ Þannig farast Heiðreki 
Guðmundssyni verslunarstjóra 
orð þegar hann er spurður um bak-
grunn nafns síns. „Það er til forn 
hetjusaga um Heiðrek konung 
þannig að þetta er eðalnafn.“  

- Sem sagt ekkert tengt fjár-
rekstrum um heiðar!

(Skellihlæjandi) „Nei, ekki mér 
vitanlega en maður veit auðvit-
að ekkert hvað menn voru að spá í 
upphafi! Afi var fyrsti Heiðrekur-
inn á Íslandi og ég er held ég sá eini 
núna sem ber það sem aðalnafn. En 
einn ber það sem annað nafn.

-Engir fleiri í ættinni? 
Nei, en afabræður mínir hétu 

nokkuð mikilfenglegum nöfn-
um, án þess að ég sé nokkur 
áhugamaður um ættfræði, en ég á 
frændur sem heita Hermóður og 
Hólmgrímur.

-Erfðir þú skáldagáfuna frá afa 
þínum og langafa, Guðmundi Frið-
jónssyni?

„Nei, ég fékk rosalega lítið af 
henni. Félagarnir eru stundum 
með hóppressu á mig að setja eitt-
hvað saman þegar stórafmæli og 
brúðkaup nálgast eða skrifa þarf 
í gestabækur. Það er misjafnt 
hvernig ég tek í það.“ 

Hvernig finnst þér svo að bera 
þetta nafn?

 Fólk hváir oft í tvígang eða 

þrígang þegar ég segi það í síma 
og ég fæ stundum pitsur send-
ar á Eirík. Það skiptir engu máli. 
Margir tengja nafnið afa mínum, 
einkum fólk á aldur við foreldra 
mína og eldra. 

-Þér hefur ekkert verið strítt á 
því?

„Nei, bara létt barnagrín eins og 
þetta sígilda „Er Heið-rekur við?  
Að öðru leyti upplifði ég nokkuð 
eðlilega æsku þrátt fyrir nafnið.“

-Heldurðu að Heiðreksnafninu 
verði við haldið í fjölskyldunni?

„Það er góð spurning. En 
það væri úr takti ef það kæmi 
Heiðrekur Heiðreksson. Helst 
yrði að vera einn ættliður á milli. 
En maður veit ekki hvað framtíðin 
ber í skauti sér.“

NAFNIÐ MITT:  HEIÐREKUR GUÐMUNDSSON

Eina stríðnin létt barnagrín á borð við: Er Heið-rekur við? 

Heiðrekur Guðmundsson verslunarstjóri 
er ánægður með nafnið sitt.
  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Alla daga
frá10 til 22

800
5555

Fágaður
Fegraðu innkeyrsluna.

BMW 116i Advantage, sjálfskiptur kr. 3.830.000

B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - Sími 575 1210 - bmw@bmw.is - www.bmw.is
Bíll á mynd BMW 116 sport. Fæst aðeins í sérpöntun.

BMW 116
5 dyra -1,6l. - 115 hestöfl - 7,5 ltr./100km
10,9 sek./0-100km - 179 CO2 g/km

Frá kr. 3.300.000
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Lífið hefur líklega 
aldrei verið ljúfara 
fyrir okkur auðmjúka 

íbúa Vesturlanda. Þökk 
sé stafrænum græjum 

ýmiss konar getum við 
gert og öðlast nokkurn 
veginn hvað sem okkur 

sýnist og það á ljóshraða. Á 
sælutímum sem þessum væri það 
sannkölluð fásinna að kvarta yfir 
nokkrum sköpuðum hlut, öðrum 
en raunverulegum stóreflis vanda-
málum á borð við dagskrá Sjón-
varpsins eða slæmum almenn-
ingssamgöngum. 

Tækniframfarir hafa vissulega 
létt okkur lífið með gagnlegum 
viðbótum við daglegt líf; á þessum 
vettvangi hefur áður verið fjallað 

um ágæti matvinnsluvéla og bif-
reiða. Hvað viðvíkur neyslu menn-
ingarafurða hefur stafræna bylt-
ingin þó líkast til breytt hvað 
mestu um hegðan almennings 
síðan prenttæknin hóf innreið sína 
á fimmtándu öld. Kenningunni 
samkvæmt getur nú hvaða net-
tengdi api sem er nálgast ógrynn-
in öll af tónlist, bókmenntum, 
kvikmyndum, sjónvarps- og 
útvarpsþáttum og nýjum miðlun-
arformum án þess að svo mikið 
sem blása úr nös. En kenningar 
ganga ekki alltaf upp.

Fátt þykir glataðra nú til dags 
en að vera ekki með á nótunum. 
Að eiga gamla tölvu eða gamlan 
farsíma fer engum broddborgara 
vel og því þarf að endurnýja 

tækjaeignina reglulega. Tæki 
bjóða í sífellu upp á fleiri og fleiri 
möguleika og því er nú svo komið 
að margir eiga möguleikum hlaðin 
tæki sem eru lítið sem ekkert nýtt. 
Það er nefnilega ekki tekið út með 
sældinni að læra á allar þessar 
nýjungar. Að auki er nauðsynlegt 
að þekkja jafnframt landslag ver-
aldarvefjarins vel til þess að nýta 
sér hann til fulls. Skömm er að því 
að viðurkenna að maður viti ekki 
hvert skal snúa sér til að sækja 
fríar og ólöglegar menningar-
afurðir.

Fyrir ekki svo löngu síðan 
geymdust skáldsögur og tónlist á 
áþreifanlegum miðlum. Í þá daga 
var hamingjan sannarlega innan 
seilingar.

STUÐ MILLI STRÍÐA Heimur áþreifanlegra hluta
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR SAKNAR EINFALDARI TÍMA

■ 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, Kamilla! Þú ert 
ímyndunarveik! En það er 
eins gott að taka prófið...

Bara til að geta 
hætt að hugsa 

um þetta!
Ó!

Ótrúlegt!
Alveg 

súrrealískt, 
ekki satt?

Nei, þú hefur fundið 
gömlu myndina af pabba 

þínum á ströndinni í 
speedo-sundskýlu!

En hvað það var 
skemmtilegt frí!

Þetta gæti verið 
kápan á Stephen 

King-hryllingssögu.

Er það 
ekki?

Ég elska að 
vera á þessu 

verndaða býli!

Hér fæ ég frelsi til 
að gera það sem 

ég er best í!

Hvað er það?

Lifa.

Viltu gefa 
mér og 

Sollu eitt-
hvað að 
borða?

Ha? Viltu - 

Elskan, ég er 
frekar upp-
tekin núna. 
Farðu og 

spyrðu pabba 
þinn.

Vill 
mamma 
gefa mér 
og Sollu 
eitthvað 

að borða?

Ókei. 

Jú, ég held að það gangi 
bara vel hjá mér og 
Boris, en mig grunar 
samt að hann sé bara 
með mér út af pening-

unum mínum.
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folk@frettabladid.is

> EMMY FYRIR BRITNEY?
Britney Spears er á lista yfir 
leikkonur som koma til greina 
með að hljóta tilnefningu til 
Emmy-verðlaunanna. Aðstand-
endur þáttanna How I Met 
Your Mother voru svo hrifnir 
af frammistöðu hennar þar 
að þeir berjast nú fyrir því að 
hún fái tilnefningu. Á listan-
um góða eru nú 41 leikkona, 
þar á meðal Mary-Kate 
Olsen og Alyssa Milano.

Ferill Badgley Mischka-tískumerkisins 
hófst fyrir um fimmtán árum á brúð-
arkjólum, og enn í dag er fyrirtækið 
hvað þekktast fyrir klæðilega kjóla 
sína sem hafa prýtt marga Holly-
wood-stjörnuna á síðustu árum. Það 
þarf því engan að undra að mikið hafi 
verið um kjóla á nýafstaðinni Cruise-
sýningu þess, en inn í hana læddust þó 
einnig buxur, blússur og samkvæmis-
legur sundfatnaður.

Sýning á Cruise-línu Badgley Mischka státaði af girni-
legum glæsikjólum í sumarlegum litum, frá kóralbleikum 
til sægrænna. Stór og áberandi hálsmen settu einnig svip 
sinn á sýninguna sem og bikiní sem voru töluvert skreyttari en 
þau sem við eigum að venjast í laugunum.

KVENLEGIR KJÓLAR Í ÖLLUM 
LITUM

Í nýjasta hefti breska tímaritsins 
GQ tjáir leikkonan Charlize 
Theron sig um paparazzi-blöðin 
og er tónninn sem hún sendir 
þeim heldur ófagur. „Ég vissi 
ekki að þetta væri í starfslýsingu 
minni, eða nokkurs annars,“ segir 
leikkonan, „Halda þeir að líf mitt 
tilheyri þeim núna? Ég fékk ekki 
þau skilaboð og ég ætla ekki að 
taka þátt í þessu.“ Charlize segir 
jafnframt að hún sé ósammála 
þeim sem halda því fram að það 
sé nauðsynlegt fyrir feril leikara 
að skrifað sé um þá í slúðurblöð-
um, „Þeir halda því fram að þetta 
sé mikilvægt fyrir mann. En það 
er það ekki.“ 

Ekki í starfs-
lýsingunni

 

CHARLIZE THERON Ósátt við fjölmiðla.

Óperur virðast vinsælar vestanhafs 
og nýjasta viðbótin í flóruna er byggð 
á bíómyndinni Brokeback Mountain, 
þar sem þeir Jake Gyllen haal og 
Heath Ledger heitinn leika kúreka 
sem fella hugi saman. Tónskáldinu 
Charles Wuorinen hefur verið falið 
að gera óperu eftir myndinni fyrir 
New York City Opera. Frumsýning er 
áætluð árið 2013. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Útvarpsmennirnir Heiðar Austmann og 
Brynjar Már Valdimarsson, sem báðir 
hafa aðsetur á FM 957, hafa tekið höndum 
saman og stofnað plötusnúðadúettinn 
Nínu og Geira. „Heiðar er klárlega Nína,“ 
segir Brynjar og hlær, þegar blaðamaður 
forvitnast um nafngiftina. „Við vorum 
búnir að velta því fyrir okkur í langan 
tíma að gera þetta og ákváðum bara að 

demba okkur í þetta. Við vorum að 
hugsa um nöfn og höfðum leitað til 
fólks í kringum okkur. Það var búið að 
stinga upp á nöfnum eins og Apaspil 
og Gleðibankinn, og svo dúkkuði 
Nína og Geiri upp. Það steinlá og 
hentar okkur  mjög vel,“ segir Brynj-
ar kíminn. „Okkur fannst það að 
minnsta kosti drepfyndið,“ bætir 
hann við. 

Nína og Geiri taka að sér að 

spila í hvers kyns veislum. „Þetta er DJ-
dúett fyrir veislur, brúðkaup, árshátíðir, 
jólahlaðborð – þess konar uppákomur. Við 
mætum með hljóðnemana og höfum bara 
stuð og leyfum fólki að syngja með,“ segir 
Brynjar, en samstarf hans og Heiðars er 
ekki alveg nýtt af nálinni. „Við höfum 
alveg spilað saman áður, enda höfum við 
báðir verið að spila í fjölda ára á sömu 
stöðum. Við ákváðum þess vegna að sam-
eina bara plötusafnið og fara í svona 
veislugír,“ útskýrir Brynjar, sem kveðst 
ekki hafa neinar áhyggjur af því að þeir 
þreytist hvor á öðrum þótt þeir vinni 
saman jafnt  dag sem kvöld. „Nei, nei, ég 

hef litlar áhyggjur af því, við höfum allt-
af unnið mikið saman utan 

útvarpsvinnunnar,“ segir hann. 
Nínu og Geira má bóka í 

síma 848 0992.  - sun

Heiðar og Brynjar eru Nína og Geiri

SKIPTA UM GÍR Brynjar Már og 
Heiðar Austmann hafa unnið 
saman áður, en stíla nú 
inn á að skemmta 
gestum í veislum 
víða í borginni.

Í tilefni af útgáfu plötunnar Oft spurði ég mömmu 
með Sigurði Guðmundssyni og Memfismafíunni var 
blásið til hádegisverðar og tónleika í Iðnó á fimmtu-
dag. Ef ekki hefði verið fyrir gesti og myndavélar 
hefði einhver getað haldið sig stiginn inn í fortíðina.

„Allt í kringum þessa plötu er gamaldags. Þá var 
mjög algengt að menn spiluðu þrjú gigg á dag. Eitt 
klukkan tvö, annað klukkan fjögur og ball klukkan 
sex. Því fannst okkur viðeigandi að gera þetta 
svona,“ sagði Sigurður, spurður út í tíma- og 
staðsetningu tónleikanna. 

Einvalalið spilar með Sigurði, líkt og Andrea 
Gylfadóttir og Guðmundur Pétursson. „Ég er 
kannski unglingurinn í þessum hóp. Ég er mjög 
þakklátur öllum fyrir að geta gert það sem ég geri.“  

Íslenskur matur var á boðstólum líkt og á upp-
tökuferlinu. Blaðamaður benti á að Sigurður væri 
þjóðlegur almennt, jafnvel séríslenskt fyrirbæri. 
„Jú, ég er kannski séríslenskt fyrirbrigði. Ég hef 
alltaf haft mjög gaman af gamalli íslenskri tónlist, 
hef hlustað mjög mikið á Hauk Morthens og aðra frá 
þeim tíma. Það hefur lengi blundað í mér löngun til 
að verða dægurlagasöngvari og heiðra það sem var. 

En þetta er bara eitt verkefni af mörgum, sem við 
ákváðum svo að taka alla leið.“   

Varðandi framtíðina bætti hann við: „Ef þetta 
gengur vel væri ég alveg til í að gera margar svona 
plötur.“  - kbs

Allt gamaldags og séríslenskt

FORNT OG FAGURT Sigurður Guðmundsson og Memfismafían 
drógu gesti inn í fortíðina í Iðnó. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Föt fyrir sumar-
samkvæmi
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
12
16

10
12

THE INCREDIBLE HULK kl. 8 - 10.15
ZOHAN    kl. 5.45 - 8
SEX AND THE CITY kl. 10.15
INDIANA JONES 4  kl. 5.45

12
10
14
12

THE INCREDIBLE HULK DIGITAL kl. 5.30 D - 8 D - 10.30 D
THE INCREDIBLE HULK LÚXUS kl. 5.30 D - 8 D - 10.30 D
THE HAPPENING kl. 5.50 - 8 - 10.10
ZOHAN kl. 5.30 - 8 - 10.30
INDIANA JONES 4   kl. 5.20 - 8 - 10.40
HORTON   kl. 4 ÍSLENSKT TAL

BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 4 ÍSLENSKT TAL

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
10
14
12

THE HAPPENING kl. 8.30 - 10.30
ZOHAN kl. 8.30 - 11
SEX AND THE CITY kl. 8 - 11
INDIANA JONES 4 kl. 8 - 10.30

5%

SÍMI 551 9000

14
16
12
7

FLAWLESS kl. 5.40 - 8 -10.20
SEX AND THE CITY kl. 7 - 10
88 MINUTES kl. 8 -10.20
INDIANA JONES 4 kl. 5.30 - 8 - 10.30
BRÚÐGUMINN kl. 5.40 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

FRÁBÆR
SPENNUMYND!

HEIMSFRUMSÝNING Á HEIMSFRUMSÝNING Á
MÖGNUÐUM SPENNUTRYLLI MÖGNUÐUM SPENNUTRYLLI
FRÁ  LEIKSTJÓRA THE SIXTH FRÁ LEIKSTJÓRA THE SIXTH

SENSE OG SIGNS SEM HELDUR SENSE OG SIGNS SEM HELDUR
BÍÓGESTUM Í HELJARGREIPUM BÍÓGESTUM Í HELJARGREIPUM

FRÁ BYRJUN TIL ENDA!FRÁ BYRJUN TIL ENDA!

HEIMSFRUMSÝNING Á 
MÖGNUÐUM SPENNUTRYLLI 
FRÁ  LEIKSTJÓRA THE SIXTH 

SENSE OG SIGNS SEM HELDUR 
BÍÓGESTUM Í HELJARGREIPUM 

FRÁ BYRJUN TIL ENDA!

FRÁBÆR MYND MEÐ EDWARD FRÁBÆR MYND MEÐ EDWARD
NORTON SEM HULK Í EINNI NORTON SEM HULK Í EINNI

FLOTTUSTU HASARMYND SUMARSINS.FLOTTUSTU HASARMYND SUMARSINS.

FRÁBÆR MYND MEÐ EDWARD 
NORTON SEM HULK Í EINNI 

FLOTTUSTU HASARMYND SUMARSINS.

heldur bíógestum í heljargreipum frá byrjun til enda!

HEIMSFRUMSÝNING á mögnuðum spennutrylli 

frá leikstjóra The Sixth Sense og Signs

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS
INCREDIBLE HULK kl. 5:30 - 8 - 10:30 12

THE INCREDIBLE HULK kl. 5:30 - 8 - 10:30 VIP
SPEED RACER kl. 5:30 - 8:30 L

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

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

IRON MAN kl. 5:30 - 8 12

NEVER BACK DOWN Sýnd 17.júní kl.10:30 14

DIGITAL NCREDIBLE HULK kl. 8 - 10:30 12

SEX AND THE CITY kl. 8 - 10:50 14

PROM NIGHT kl. 8 - 10 16

SPEED RACER kl. 8 L

FORBIDDEN KINGDOM kl. 10:20 16

THE HAPPENING kl. 6 - 8 - 10:10 16

SEX AND THE CITY kl. 5:30 - 8:30 - 10 14

SPEED RACER kl. 7 L

THE HAPPENING kl. 8 - 10 16

ZOHAN kl. 8 10

FORBIDDEN KINGDOM kl. 10:20 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE INCREDIBLE HULK - DIGITAL kl. 5, 8 og 10.15(P) 12

ZOHAN kl. 5 og 8 10

SEX AND THE CITY kl. 6 og 9 14

INDIANA JONES 4 kl. 10.15 12
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POWERSÝNING

KL 10.15

DIGITAL MYND OG HLJÓÐ

M Y N D O G H L J Ó Ð

���� - V.J.V., Topp5.is / FBL
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Á austurströnd Bandaríkjanna er 
eitur í andrúmsloftinu sem veldur 
hrinu sjálfsmorða og virðist við 
fyrstu sýn vera hryðjuverkaárás. 
Grunnskólakennarinn Elliott flýr 
úr New York með unnustu sinni, 
vini og dóttur hans. Á meðan 
breiðir plágan úr sér, en virðist nú 
vera meira náttúrulegs eðlis en 
talið var.

M. Night Shyamalan hefur verið 
í mikilli lægð að undanförnu. Eftir 
að hann gerði hinar mögnuðu The 
Sixth Sense, Unbreakable og Signs 
olli hann vonbrigðum með The 
Village og náði svo botninum með 
síðustu mynd, Lady in the Water. 
Með The Happening gerir hann 
stórmynd, spennutrylli sem átti 
möguleika á að marka glæsta 
endur komu hæfileikaríks leik-
stjóra, en því miður reynist hún 
allt annað en það.

The Happening er gamaldags B-
mynd og ofsóknaróður tryllir sem 
sækir jafnt í The Birds eftir 
Hitchcock sem og eldri heims-
endamyndir og líkist helst Signs 
af myndum Shyamalans. Hún er 
þó frábrugðin fyrri myndum hans 
í því að vera sú blóðugasta og laus 

við fléttuenda sem hann er frægur 
fyrir.

Þrátt fyrir að vera uppfull af 
góðum hugmyndum er það 
úrvinnslan sem gengur ekki upp. 
Fyrir það fyrsta er myndin stefnu-
laus, þar sem aðalpersónurnar 
virðast aðeins flýja en ekki takast 
á við neinn vanda. Handritið er 
slappt og samtölin slæm og klunna-
leg. Verst er þó að Shyamalan, 
leikstjóri sem kann að byggja 
hægt upp spennu, gerir myndina 
stífa og tilgerðarlega og hún nær 
aldrei alvöru flugi. Atriði sem láta 
áhorfendum bregða og hryllingur 
eru af skornum skammti og sá 
óhugnaður sem er í myndinni er 
oft máttlaus.

Frammistaða Mark Wahlberg í 
aðalhlutverkinu er einnig einkar 
furðuleg og stundum kómísk og 
fáránleg. Zooey Deschanel er 
skárri og af aðalhlutverkunum er 
John Leguizamo skástur, en ann-
ars virðist sem stíll Shyamalans 
grafi undan verkum þeirra. 

Þrátt fyrir allt er Shyamalan þó, 
eins og áður segir, afar hæfileika-
ríkur en er nú eitthvað að láta let-
ina ná til sín. The Happening hefði 

auðveldlega getað orðið mun 
merkilegri mynd, en það tækifæri 
hefur því miður runnið honum úr 
greipum.  Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Góður leikstjóri í ruglinu

KVIKMYNDIR
The Happening
Leikstjórn: M. Night Shyamalan. 
Aðalhlutverk: Mark Wahlberg, 
John Leguizamo.

★★
Slappt handrit, slæm samtöl og 
furðulegur leikur. Shyamalan klúðrar 
meira að segja spennuuppbygging-
unni, sem á þó að heita sérsvið hans.

Fyrir aldarfjórðungi átti hljóm-
sveitin Mezzoforte fyrsta alþjóð-
lega poppsmell Íslendinga, 
„Garden Party“. Að auki var árið 
1983 popplega séð merkilegt fyrir 
það að Rás 2 fór í loftið og FTT, 
Félag tónskálda og textahöfunda, 
var stofnað. Öllum þessum tíma-
mótum verður fagnað í kvöld með 
garðveislu í Hljómskálagarðinum 
þar sem Mezzoforte kemur fram.

„Þeir spila ekki oft á Íslandi svo 
nú er tækifærið til að sjá þá. Þeir 
verða fyrir framan styttuna af 
Jónasi Hallgrímssyni og það er 
aldrei að vita nema Jónas verði 
með „eitís“ svitaband og herða-
púða í tilefni dagsins,“ segir Jakob 
Frímann Magnússon, formaður 
FTT. Hann telur að velgengni 
Mezzoforte hafi opnað gáttirnar 
sem urðu til þess að FTT varð til, 
enda hafi Íslendingar með laginu 
eignast sinn fyrsta alþjóðlega 
lagahöfund – „Eftir „Garden 
Party“ var Eyþór Gunnarsson 
árum saman tekjuhæstur íslenskra 
tónlistamanna og holdtekja 
alþjóðavæðingarinnar í þessum 
geira. Ekki má svo gleyma þætti 
Steinars Bergs útgefanda, sem 
lagði allt í sölurnar til að koma 
Mezzoforte á framfæri. Það ætti 
eiginlega að reisa styttu af Steinari 

Berg úr einhverri góðri bergteg-
und við hliðina á Jónasi. Hann er 
okkar fyrsta athafnaskáld á þess-
um vettvangi.“ 

Garðveislan hefst klukkan 20 í 
kvöld og er grill og gos í boði auk 
djassaðrar fönktónlistar Mezzo-
forte, sem verður fullskipuð í til-
efni dagsins. Þessir garðtónleikar 
eru bara byrjunin á sælunni – 

„Borgarstjórinn hefur mikinn hug 
á að gæða garða borgarinnar 
músík lífi. Fyrir utan þessa tón-
leika Mezzoforte og tónleika Sigur 
Rósar og Bjarkar í Laugardalnum 
má búast við fleiri tónleikum í 
görðum borgarinnar í sumar,“ 
segir Jakob Frímann, fram-
kvæmdastjóri miðborgarmála og 
formaður FTT. - glh  

Garðveisla við Hljómskálann

GARDEN PARTY Á ÞAKI HLJÓMSKÁLANS Garðveislan var kynnt á föstudaginn þar sem 
Matti, „fiðlarinn á þakinu“, tók lagið með Mezzoforte-köppunum Jóhanni og Eyþóri. 
Á myndinni eru einnig stjórn FTT og ungmenni sem dreif að þegar „Garden Party“ 
tók að hljóma. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Angelina Jolie veitti Enter-
tainment Weekly mjög ítar-
legt viðtal á dögunum, þar 
sem hún talar meðal annars 
um fortíð sína, sem sumir 
vilja kalla skuggalega, og 
hversu umdeild hún virðist 
vera.

Á meðal þess sem Angelina talar 
um í viðtalinu eru þær breytingar 
sem hafa orðið á ímynd hennar 
síðast liðin ár; frá því að tala um 
sjálfsmeiðingar sínar og bera blóð 
úr þáverandi eiginmanni sínum í 
meni um hálsinn, yfir í að vera 
álitin nokkurs konar dýrlingur 
vegna vinnu sinnar í þágu barna 
og góðgerðarsamtaka um allan 
heim. 
„Ástæðan fyrir því að ég talaði um 
að ganga í gegnum einhverja erfið-
leika og jafnvel það að skera mig, 
var að ég var þegar komin í gegn-
um þá. Ég vissi að það er til fólk 
sem gerir þetta og sem verður 
ánægt með að einhver viðurkenni 
að hann hafi líka gert það og ræði 
hvernig hann hafi komist í gegn-
um það. Ég sé engan tilgang með 
því að veita viðtöl nema maður 
ætli að deila því sem maður lærir 
í lífinu og þeim mistökum sem 
maður gerir. Mér finnst það ekki 

gera mig óvenjulega, eða óvenju-
lega þunglynda, að viðurkenna að 
ég sé mjög mannleg,“ segir Angel-
ina. „Mér finnst það frekar vera 
það rétta í stöðunni og bara fal-
legt,“ bætir hún við. 

Spurð af hverju hún haldi að 
fólk hafi svo skiptar skoðanir á 
henni, finnist hún annað hvort eins 
nærri fullkomnun og hægt sé að 
komast, eða alfarið óþolandi, segir 
Angelina það hljótast af því að hún 
standi staðföst á sínu. „Ég held að 
fólk muni alltaf hafa skiptar skoð-
anir um manneskjur sem taka ein-
hverja ákveðna afstöðu í lífinu. En 
ég held að það sé það sem maður 
eigi að stefna að, svo mér finnst 
það bara gott,“ segir Angelina. 
„Að sumir styðji mig og sumum sé 
verulega illa við mig segir mér að 
ég sé að taka afstöðu og standa við 
eitthvað sem ég trúi á. Ég er að 
taka ákvarðanir í lífinu og það er 
það sem maður á að gera,“ segir 
leikkonan.

Heimurinn bíður nú eftir því að 
tvíburar hennar og makans Brads 
Pitt komi í heiminn, en þeir eru 
væntanlegir á allra næstu vikum. 

Angelina vill vera umdeild

STÖKKBREYTING Á ANGELINU Á síðustu 
árum hefur ímynd Angelinu Jolie 

gjörbreyst. Nú hugsar fólk helst um góð-
gerðarstarf og barnaskara þegar hana 

ber á góma, en ekki sjálfsmeiðingar og 
blóðhylki. NORDICPHOTOS/GETTY
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Ein fullkomnasta stjórnstöð sem völ er á 
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HANDBOLTI Einn efnilegasti hand-
boltamaður landsins, Aron 
Pálmars son, hefur samið við þýska 
félagið Lemgo og gengur líklega í 
raðir félagsins næsta sumar. Aron 
fór til reynslu hjá félaginu síðasta 
vetur og heillaði forráðamenn 
félagsins upp úr skónum. Lemgo 
sótti það hart að fá samning við 
Aron í kjölfarið og nú hafa samn-
ingar tekist.

„Það er allt klappað og klárt og 
ég er búinn að skrifa undir svo-
kallaðan „pre-contract“ við félag-
ið þannig að þeir eru búnir að eign-
ast mig. Ég mun spila næsta tíma-
bil með FH og eftir það ætla þeir 
að sjá til hvort ég sé orðinn nógu 
góður og sterkur til að koma út. Ég 
myndi segja að það væru allar 
líkur á því að ég fari næsta sumar,“ 
sagði Aron við Fréttablaðið í gær.

„Félagið er búið að vera í miklu 
sambandi við mig síðustu mánuði. 
Mér leist ekkert á það sem þeir 
voru að bjóða mér í upphafi. Ég er 
búinn að senda þeim nokkur gagn-
tilboð og á endanum náðum við 
saman. Þetta er tveggja ára samn-
ingur og þeir eiga mig en hafa 
ekki keypt mig. Ég er enn samn-
ingsbundinn FH til tveggja ára en 
ef Lemgo vill fá mig næsta sumar 
mun félagið bara kaupa mig,“ 
sagði Aron, sem er að verða 18 ára 
gamall.

Þegar Aron fer til Lemgo verð-
ur hann þriðji Hafnfirðingurinn 
hjá þýska liðinu. Logi Geirsson 
hefur leikið þar undanfarin ár og 
Vignir Svavarsson byrjar að spila 
með liðinu næsta vetur. 

Aron neitar því ekki að vera í 
sjöunda himni með að hafa náð 
saman við Lemgo og hann segir 
stóra drauminn vera að rætast.

„Þetta er alveg frábært. Ég er 
rosalega ánægður með þetta. Ég 

mun taka vel á því í vetur svo ég 
verði klár í þýska boltann eftir eitt 
ár. 

Þetta er sannkallað drauma-
félag til að spila með. Lemgo er 
orðið ríkasta félagið í Þýskalandi 
núna og stefnan hjá þeim er sett á 
titil á næstu tveim til þrem árum 
þannig að það er frábært að koma 

inn í svona umhverfi. Svo skemmir 
ekki fyrir að bæði Logi og Vignir 
eru þarna. Verðum þarna þrír 
Hafnfirðingar, það verður geð-
veikt,“ sagði Aron kampakátur en 
hann hafði einnig fengið fyrir-
spurnir frá öðrum liðum í Þýska-
landi sem og í Danmörku.

 henry@frettabladid.is

Aron samdi við Lemgo
FH-ingurinn efnilegi Aron Pálmarsson er búinn að semja við þýska stórveldið 

Lemgo og gengur að öllu óbreyttu í raðir félagsins næsta sumar. Hann mun því 

leika næsta vetur með FH í úrvalsdeild áður en hann heldur utan.

Á LEIÐ TIL LEMGO Aron Pálmarsson er þriðji Hafnfirðingurinn sem semur við þýska 
stórliðið Lemgo.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Topplið Landsbankadeildar karla blómstrar bæði í varnar- og sóknarleik sínum í fyrstu sex umferðunum:

FH-ingar búnir að ná sögulegri tvennu
FÓTBOLTI FH-ingar sitja á toppi Landsbanka-
deildar karla eftir að hafa náð í 16 stig af 18 
mögulegum í fyrstu sex umferðunum. 

FH-ingar eru eina taplausa lið deildarinn-
ar til þessa en tíu af tólf liðum deildarinnar 
hafa tapað þremur leikjum eða fleiri. Þegar 
árangur FH-liðsins í fyrstu umferðunum er 
skoðaður kemur í ljós að það er að komast í 

hóp nokkurra útvalinna liða á báðum endum 
vallarins.

Heimir Guðjónsson tók við FH-liðinu af 
Ólafi Jóhannessyni eftir 

síðasta tímabil og 
það er ekki hægt 

að hugsa sér 
betri byrjun 

þar sem liðið hefur sýnt mikinn stöðugleika 
á báðum endum vallarins. 

FH-ingar heimsækja Blika í Kópavoginn 
klukkan 20 í kvöld þar sem þeir hafa harma 
að hefna síðan í fyrra en 3-4 tap þeirra á 
úrslitastundu átti mikinn þátt í því að þeir 
misstu af titlinum.

 - óój

HAFA SKORAÐ TVÖ MÖRK EÐA FLEIRI Í 
ÖLLUM LEIKJUNUM
FH-liðið hefur skorað 17 mörk í fyrstu sex leikjunum eða 
2,8 mörk að meðaltali í leik. Það sem kemur því í fámenn-
an hóp er að liðið hefur skorað tvö mörk eða fleiri í öllum 
sex leikjunum. Keflvíkingar hafa einnig náð þessum frábæra 
árangri í sumar en fyrir utan þessi tvö efstu lið Landsbanka-
deildarinnar hafa aðeins þrjú önnur lið skorað tvö mörk eða 
fleiri í fyrstu sex leikjum sínum síðan deildin innihélt fyrst tíu 
lið sumarið 1977.

FH-ingar eiga enn nokkuð í land með að ná metinu en tvö 
lið hafa skorað tvö mörk eða fleiri í fyrstu níu leikjum sínum. 
Framarar náðu því 1985 og Skagamenn jöfnuðu afrek þeirra 
1996. Þriðja liðið er síðan KR frá sumrinu 1996 en KR-ingar 
skoruðu tvö mörk og fleiri í fyrstu átta leikjum sínum. 

HAFA HALDIÐ HREINU Í FIMM LEIKJUM AF SEX
FH-liðið hefur fengið á sig 4 mörk í fyrstu sex leikjunum eða aðeins 

0,7 mörk að meðaltali í leik. Það sem kemur því í fámennan 
hóp er að liðið hefur haldið marki sínu hreinu í fimm 

af sex leikjum og fékk öll fjögur mörkin á sig í 4-4 
jafntefli á móti nýliðum Þróttar. Aðeins fjögur 

önnur lið hafa náð að halda fimm sinnum hreinu 
í fyrstu sex leikjum sínum síðan deildin innihélt 
fyrst tíu lið sumarið 1977. 
Hin liðin fjögur sem hafa náð að halda fimm 
sinnum hreinu í fyrstu sex leikjunum eru lið 

Fram frá bæði 1980 og 1990, lið Skagamanna frá 
1981 og svo Þórsarar sumarið 1992 en þeir voru 
þá nýliðar í deildinni. Félagsmet FH var fjórum 

leikjum haldið hreinu af fyrstu sex en því náði 
Hafnarfjarðarliðið 1994, 2005 og svo í fyrra. 

FRÁBÆR BYRJUN 
Heimir Guðjóns-
son, þjálfari FH.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

> Tveir leikir í Landsbankadeildinni

Sjöundu umferð Landsbankadeildar karla lýkur í kvöld 
með tveim leikjum. Fjölnir tekur á móti Fram í Grafarvogi 
og bikarmeistarar FH sækja Breiðablik heim í 
Kópavoginn. FH-ingar hafa farið mikinn það 
sem af er mótinu og verður áhugavert að 
sjá hvernig þeim gengur gegn Blikum sem 
hefur vantað allan stöðugleika í sumar og 
valdið talsverðum vonbrigðum.

FÓTBOLTI Luiz Felipe Scolari hefur 
loksins rofið þögnina og tjáð sig 
um Chelsea, sem hann hefur 
samþykkt að stýra frá og með 1. 
júlí næstkomandi.

Scolari er að sjálfsögðu 
upptekinn með portúgalska 
landsliðinu á EM og hefur hingað 
til ekkert viljað ræða um Chelsea. 
Scolari viðurkennir að góð laun 
hjá Chelsea séu ein af ástæðunum 
fyrir því að hann tók starfið að 
sér.

„Já, peningar eru ein af 
ástæðunum. Ég er 59 ára og vil 
hætta í þjálfun áður en ég verð 
sjötugur og nú sé ég fram á að 
geta hætt eftir svona fjögur til 
fimm ár. Peningar eru samt ekki 
eina ástæðan fyrir þessari 
ákvörðun,“ sagði Scolari, sem 
hefur þjálfað Portúgal í fimm og 
hálft ár. - hbg

Scolari talar um Chelsea:

Peningar ein af 
ástæðunum

SCOLARI Spenntur fyrir Chelsea og ekki 
bara peningunum, sem þó skipta máli.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Spánverjinn Fernando 
Torres hefur gefið það út að hann 
hafi ekki í hyggju að yfirgefa 
herbúðir Liverpool á næstunni. 
Enskir fjölmiðlar hafa verið að 
orða hann við Chelsea síðustu 
daga og sagt að Scolari, hinn 
nýráðni stjóri Chelsea, ætli sér að 
bjóða fjörutíu milljónir punda í 
framherjann frábæra.

„Ég vil taka það skýrt fram að 
ég er ekki á markaðnum og ég hef 
ekki áhuga á öðru en að spila 
áfram fyrir Liverpool. Ég er mjög 
ánægður í herbúðum félagsins og 
vil halda áfram þar. Ég kom til 
félagsins með það að markmiði að 
vinna titla. Það eru mörg ár eftir 
af samningi mínum við félagið og 
ég ætla að vinna titla á þessum 
árum,“ sagði Torres, sem segist 
vera hungraðri en oft áður.

„Ég er búinn að spila í undan-
úrslitum Meistaradeildarinnar 
með Liverpool, sem ég hafði ekki 
gert áður. Nú þegar maður hefur 
fengið nasaþefinn af þessu vill 
maður meira. Ég er enn hungr-
aðri fyrir vikið og vil vinna allt 
sem hægt er að vinna,“ sagði 
Torres.   - hbg

Fernando Torres:

Er ekki á förum 
frá Liverpool

FERNANDO TORRES Ánægður hjá Liver-
pool. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Enski dómarinn Howard 
Webb mun dæma leik Grikkja og 
Spánverja á miðvikudag en Webb 
hefur ekki átt sjö dagana sæla 
síðan hann dæmdi Austurríkis-
mönnum víti gegn Pólverjum.

Í kjölfarið hefur Webb fengið 
fjölda líflátshótana og herferð 
hefur verið gegn honum í 
Póllandi þar sem forsætisráð-
herra landsins hefur meðal 
annars látið miður falleg orð falla 
í garð Webbs.

„Sem forsætisráðherra þarf ég 
að vera rólegur og í jafnvægi. En 
eftir þennan leik var ég ekki líkur 
sjálfum mér og ég vildi drepa,“ 
sagði Donald Tusk, forsætisráð-
herra Póllands.   - hbg

Howard Webb snýr aftur:

Webb fékk líf-
látshótanir

HOWARD WEBB Kveikti drápstilfinningu 
hjá forsætisráðherra Póllands.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Besta dómarapar landsins í handbolta, Anton Gylfi Pálsson og Hlynur 
Leifsson, lenti í svakalegri uppákomu í Sarajevo um helgina. Þar voru 
þeir staddir til að dæma leik Bosníu og Ungverjalands í umspili fyrir 
HM. Mikið gekk á í höllinni frá fyrstu mínútu og lætin í áhorfendum 
gengu að lokum svo langt að þeir félagar þurftu að 
flauta leikinn af þegar 11 mínútur voru eftir. Þá voru 
heimamenn þrem mörkum undir.

„Það var allt brjálað frá fyrstu mínútu og við þurft-
um margoft að stöðva leikinn svo það væri hægt að 
tína draslið upp af gólfinu. Þetta var alveg rosalegt. 
Leikurinn fór fram í 7.000 manna höll en búið 
var að troða 8.000 manns þar inn, hitinn 
svakalegur og margir áhorfendur í vægast 
sagt misjöfnu ástandi,“ sagði Anton Gylfi 
þegar Fréttablaðið náði tali af honum á 
flugvellinum í Sarajevo í gær.

„Þegar við flautum svo leikinn af var 
verið að kasta peningum, kveikjurum 
og jafnvel regnhlífum inn á völlinn. 

Kveikjararnir sprungu sumir og manni brá þá hressilega. Pappírskúlur 
flugu líka inn á völlinn og svo var hrækt á okkur líka. Það rigndi bara 
drasli inn á völlinn í bókstaflegri merkingu. Þeir voru mjög ósáttir við 
að fá ekki þá heima dómgæslu sem þeir vildu fá,“ sagði Anton Gylfi 

og bætti við að mörgum viðstöddum hefði verið verulega 
brugðið.

„Eftirlitsmaðurinn sagði okkur þá bara að koma 
af vellinum. Ungverjarnir hreinlegu hlupu af vellin-
um. Þetta eru menn sem þekkja ýmislegt en þarna 
voru þeir skíthræddir. Eftirlitsdómarinn ákvað að 
gefa þeim tíu mínútur en þá hafði ekkert breyst. 

Eftirlitsdómarinn ákvað þá að gefa hálftíma og 
þjálfari Bosníu, ásamt einhverjum leikmönn-
um, talaði til áhorfenda og bað þá um að 
róa sig niður. Það tókst ekki betur til en svo 
að þegar eftirlitsdómarinn labbaði aftur 
út fékk hann síma í hausinn. Þá var þetta 
endanlega búið,“ sagði Anton.

ANTON GYLFI PÁLSSON OG HLYNUR LEIFSSON:  LENTU Í STRÍÐSÁSTANDI Í SARAJEVO OG FLAUTUÐU LEIK AF

Regnhlífum og símum rigndi í Sarajevo
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ÍSLAND-MAKED.  30-24
Mörk Íslands (skot): Guðjón Valur 
Sigurðsson 9 (12), Snorri Steinn 
Guðjónsson 8/2 (12/3), Ólafur Stef-
ánsson 7/1 (12/1), Vignir Svavarsson 
2 (4), Arnór Atlason 2 (7), Alexander 
Petersson 2 (3).
Varin skot: Hreiðar Levý Guð-
mundsson 12 (26) 46%, Birkir Ívar 
Guðmundsson 7 (17/2) 41%.
Hraðaupphlaup: 11 (Guðjón 6, 
Ólafur 2, Alexander 2, Vignir).
Fiskuð víti: 4 (Róbert, Ólafur, Guð-
jón, Snorri).
Utan vallar: 12 mínútur.
Mörk Makedóníu: Kiril Lazarov 
10/2, Naumce Mojsovski 4, Stevce 
Alusovski 2, Vladimir Temelkov, Filip 
Mirkulovski 2, Vanco Dimovski 2, 
Goran Gjorgonski 1, Velko Markovski 
1.
Varin skot: Borko Ristovski 16 
(46/4) 34%.
Utan vallar: 6 mínútur.

HANDBOLTI Það verður engin hand-
boltaveisla fyrir landsmenn í jan-
úar því Ísland er ekki á meðal 
þátttakenda á næsta HM, sem 
fram fer í Króatíu. Ísland lagði 
Makedóníu með sex marka mun í 
gær í leik hinna glötuðu tækifæra. 
Makedónía er því komin mjög 
óvænt inn á HM.

Það var ljóst að við ramman reip 
að draga yrði enda tapaði Ísland 
fyrri leiknum ytra með átta marka 
mun. Strákarnir höfðu þrátt fyrir 
það ekki lagt árar í bát og höfðu 
tröllatrú á að þeim tækist að vinna 
upp muninn, sem yrði klárlega 
mikið þolinmæðisverk.

Þeir voru dyggilega studdir af 
frábærum áhorfendum, sem fylltu 
Laugardalshöllina. Það gáfust 
heldur betur færi fyrir liðið í fyrri 
hálfleik. Hreiðar byrjaði í mark-
inu og var sjóðheitur. Varði eins 
og berserkur strax frá upphafi en 
því miður skilaði það engu.

Strákarnir voru einstakir klauf-
ar í sókninni, köstuðu frá sér bolt-
anum, misstu hann eða skutu illa á 
markið. Aðeins eitt mark á fyrstu 
sex mínútunum og tæknifeilarnir 
ótrúlega margir.

Hreiðar hélt áfram að verja eins 
og óður maður, vörnin var gríðar-
lega öflug en sami klaufaskapur-
inn var í sóknarleiknum. Liðið 
hefði í raun átt að leiða með 4-5 
mörkum eftir 15 mínútur. Besti 
kaflinn hjá liðinu kom skömmu 
síðar er það náði fjögurra marka 
forystu í fyrsta skipti, 10-6. Einn 
helsti Akkilesarhæll þessa liðs síð-

ustu ár hefur verið að halda for-
skoti og kunna að byggja ofan á 
forskot. Það lagaðist ekkert í gær 
því Makedónarnir náðu að koma 
sér aftur inn í leikinn og jafna 
fyrir hlé.

13-13 í hálfleik sem var grátleg 
niðurstaða miðað við tækifærin 
sem liðið fékk í hálfleiknum. Það 
þurfti lítið annað en fullkominn 

síðari hálfleik til að fleyta liðinu 
inn á HM. Síðari hálfleikur var allt 
annað en fullkominn.

Helsti styrkleiki liðsins síðustu 
ár hefur verið sóknarleikurinn en 
hann var ákaflega stirðbusalegur 
á köflum í gær. Ísland náði fjög-
urra marka forystu, 19-15, eftir 8 
mínútur í síðari hálfleik en því 
forskoti var klúðrað líkt og öðrum 
forskotum í þessum leik. Strák-
arnir komust í 22-18 þegar síðari 
hálfleikur var hálfnaður. Ísland 
fékk tvö hraðaupphlaup í kjölfarið 
en bæði skotin fóru í stöngina. Það 
var allt á sömu bókina lært. 

Þegar flestir voru búnir að 
afskrifa íslenska liðið kom svaka-
legur dauðakippur þar sem Guð-
jón Valur Sigurðsson fór gjörsam-
lega á kostum og þeir Snorri og 
Ólafur stigu einnig upp. Liðið náði 
loks fimm marka forystu, 27-22, 
og Ólafur kom liðinu sjö mörkum 
yfir, 30-23, þegar hálf mínúta lifði 
leiks.

Átta marka sigur hefði fleytt 
liðinu inn á HM enda Makedónía 
með færri mörk skoruð á útivelli. 
Kiril Lazarov skoraði aftur á móti 
nokkrum sekúndum fyrir leikslok 
og drap HM-draum íslenska liðs-
ins.

Niðurstaðan í þessu verkefni er 
grátleg og alls ekki viðunandi. 
Makedónar hafa vissulega tekið 
stórstígum framförum á hand-
boltasviðinu og eiga þokkalegt lið 
en það er ekki í sama klassa og 
íslenska liðið. Strákarnir eiga að 
klára slíkt verkefni. Stríðið tapað-
ist aftur á móti í fyrri orrustunni í 
Skopje.

Strákarnir höfðu allt með sér í 
gær; frábæra áhorfendur sem létu 
vel í sér heyra, flotta markvörslu 
og magnaða vörn. Sóknin var hins 
vegar óviðunandi og lið sem gerir 
eins marga tæknifeila og Ísland í 
gær getur einfaldlega ekki ætlast 
til þess að komast áfram. Þessi 
niðurstaða er gríðarleg vonbrigði 
og reiðarslag fyrir íslenskan hand-
bolta.

 henry@frettabladid.is

Króatíu klúðrað með klaufaskap
Ísland verður ekki á meðal þátttakenda á HM sem fram fer í Króatíu í janúar næstkomandi. Ísland lagði 

Makedóníu með sex marka mun, 30-24, í Laugardalshöll í gær. Það dugði ekki til því fyrri leikurinn tapaðist 

með átta marka mun. Íslendingar fengu fjölda færa á að ná takmarki sínu en klúðruðu hvað eftir annað.

Á FLEYGIFERÐ Guðjón Valur Sigurðsson keyrir hér að marki Makedóna. Guðjón átti 
sannkallaðan stórleik og rann hamur á hann undir lokin. Það dugði því miður ekki 
til. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRÁBÆR STEMNING Áhorfendur fylltu 
Höllina í gær og studdu strákana með 
ráðum og dáð allan tímann.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ÖLL SUND LOKUÐ Sóknarleikur íslenska liðsins gekk ekki nægilega vel og hér loka 
Makedónarnir á Arnór Atlason, sem var tæpur fyrir leikinn. Hann náði sér því miður 
aldrei á strik. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SLAKIR Pólskir dómarar leiksins áttu 
ekki sérstakan dag og gáfu Makedón-
um endalausan tíma í sókninni. Hér 
fær Sigfús Sigurðsson tveggja mínútna 
brottvísun. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Íslenska landsliðið 
verður ekki með á HM í Króatíu 
eftir að hafa tapað samanlagt í 
einvígi sínu gegn Makedóníu um 
laust sæti á mótinu.

Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, var dapur í 
bragði í leikslok í gærkvöldi.

„Þessi úrslit gera það að 
verkum að við munum falla niður 
um styrkleikaflokk og það er 
áhyggjuefni. Ólympíuleikarnir 
munu ekki gefa okkur neitt í 
þeirri flokkun og engar dyr að 
HM opnast með góðum árangri 
þar. Við munum því þurfa að leita 
eftir æfingaleikjum í staðinn til 
þess að halda í við liðin sem eru 
að keppa þar,“ sagði Einar, sem er 
ekki sáttur við hversu stutt var á 
milli leikjanna í undankeppni ÓL 
og undankeppni HM.

„Ég var búinn að hræðast það 
að of stuttur tími væri á milli 
verkefnanna tveggja, að annað 
verkefnið myndi trufla hitt og 
það kom á daginn. Mér finnst að 
það hefði verið hægt að leysa 
þetta á betri hátt,“ sagði Einar 
ósáttur.  - óþ  

Einar Þorvarðarson:

Ísland fellur um 
styrkleikaflokk

HANDBOLTI „Ánægður með mína 
menn. Við vorum að berjast. 
Vörnin var fantagóð. Hraðaupp-
hlaupin voru fín en við hefðum 
þurft að nýta færin betur. Við 
fengum fullt af færum og ef við 
hefðum nýtt þau betur erum við 
að tala um 6-7 auka mörk. 

Vorum óheppnir með 2 mínútur 
sem við hefðum ekkert endilega 
þurft að fá. Við það vantaði grát-
lega lítið upp á í lokin. Stálum bolt-
anum og komum þessu í fimm 
mörk sem var svolítill pakki. Þá 
vantaði bara þrjú mörk og þá fóru 
þeir að hika. 

Ef við hefðum byrjað á þessu 
fimm mínútum fyrr hefðum við 
stolið þessu. Auðvitað má rekja 
þetta tap til fyrri leiksins þar sem 

við vorum hörmulegir. Við verð-
um að læra af því,“ sagði Ólafur 
Stefánsson.

„Það er margt gott í þessum leik 
en við hefðum þurft meira úr 
markinu. Við fengum mörk á 
okkur að utan þegar höndin var 
komin upp sem hefði þurft að 
stoppa betur. Það var pirrandi. 
Það var aðeins of seint þegar við 
náðum þessari dýnamík sem ég 
hefði viljað sjá fyrr. Þá hefðu þeir 
pottþétt brotnað. Það vantaði pínu-
lítið upp á. Ef þeir hefðu klikkað í 
síðustu sókn og við skorað þá 
værum við inni. Þetta er ein sókn 
til eða frá.“

Ólafur vildi sem minnst spá í 
hvaða þýðingu það hefði að vera 
ekki með á HM. „Við svekkjum 

okkur í janúar. Það sýnir svolítið 
skammsýni landa minna að ég 
man ekki eftir neinum sem hefur 
óskað mér eða liðinu til hamingju 
með að vera komnir á Ólympíu-
leikana. Menn eru skammsýnir og 
það eru Ólympíuleikar í ágúst sem 
menn geta hlakkað til og skemmt 
sér yfir. Menn verða bara að 
höndla skammdegið í janúar án 
handbolta. Við horfum brattir á 
þetta. Förum í frí núna og verðum 
svo brjálaðir á Ólympíuleikun-
um.“ - gmi

Ólafur Stefánsson landsliðsfyrirliði reyndi að horfa á það jákvæða eftir leikinn:

Töpuðum þessu í fyrri leiknum í Skopje

ÓLAFUR STEFÁNSSON Segir að 
skammsýnir Íslendingar verði að 
höndla skammdegið í janúar án 

handbolta.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI „Þetta er mjög mikið 
áfall. Við vissum að það yrði mjög 
erfitt að vinna upp átta marka 
mun. Við fórum illa að ráði okkur í 
fyrri hálfleik. Of mikið óðagot og 
misstum boltann of oft. Við náðum 
ekki þessu tveggja til þriggja 
marka forskoti sem hefði verið 
mjög mikilvægt,“ sagði Guðmund-
ur Guðmundsson landsliðsþjálfari 
svekktur í leikslok.

„Í síðari hálfleik erum við rosa-
lega nálægt því en það féll ekki 
með okkur. Þegar ég skoða þetta 
fengu þeir að hanga mjög lengi á 
boltanum og mjög skrýtnir dómar 
hérna. Við vorum reknir út af fyrir 
litlar sakir og þeir komust upp 

með endalausan leikaraskap. 
Hentu sér í gólfið og létu þurrka. 
Dómararnir létu það viðgangast í 
þessum leik. Við þurfum samt að 
horfa á þetta í heild sinni. Þessari 
viðureign gegn Makedóníu töpuð-
um við úti. Það er staðreynd máls-
ins.“

Guðmundur sagði að sóknarmis-
tökin í upphafi leiks hafi verið lið-
inu sérstaklega dýrkeypt en liðið 
kastaði boltanum sex sinnum 
klaufalega frá sér á fyrstu 10 mín-
útunum. „Það er ótrúlega dýrt 
þegar upp er staðið. Við máttum 
ekki klikka svona. Svo klikkum 
víð líka í seinni hálfleik. Við klikk-
um á of mörgum dauðafærum til 

þess að ná þessu. Það eru von-
brigði að komast ekki á HM en við 
vissum fyrir fram að það væri erf-
itt að komast bæði inn á ÓL og 
HM. Við komumst inn á ÓL og ef 
við hefðum valið fyrir fram hvort 
við vildum þá hefðum við allir 
valið Ólympíuleikana,“ sagði Guð-
mundur. - gmi

Landsliðsþjálfarinn var að vonum svekktur í gær:

Þetta er mikið áfall
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Valbjarnarvöllur, áhorf.: Óuppg.

Þróttur HK

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12–8 (6–3)
Varin skot Bjarki 2 – Gunnleifur 4
Horn 3–3
Aukaspyrnur fengnar 14–16
Rangstöður 4–0

HK 4–5–1  
Gunnleifur Gunnleif. 6
Stefán Eggertsson 7
Ásgrímur Albertsson 5
Finnbogi Llorens 6
Damir Muminovic 5
Hörður Magnússon 5
(46., Hörður Már  6)
Hólmar Eyjólfsson 7
Mitja Brulc 6
Finnur Ólafsson 6
(80., Hörður Árna.  -)
Aaron Palomares 6
(80., Calum Bett  -)
Iddi Alkhag 7

*Maður leiksins

ÞRÓTT. 4–5–1  
Bjarki F. Guðmunds. 6
Eysteinn Lárusson 6
Þórður Hreiðarsson 7
Michael Jackson 6
Kristján Ó. Björns. 6
Rafn Andri Haralds. 6
Hallur Hallsson 7
*Dennis Danry 8
Arnljótur Ástvalds. -
(17., Ismael Silva   5)
(76., Adndrés Vilhj.  -)
Magnús Lúðvíksson 7
Hjörtur Hjartarson 7

1-0 Hjörtur Júlíus Hjartarson (1.)
2-0 Dennis Danry (27.)
2-1 Mitja Brulc, víti (33.)

2-1
Örvar Sær Gíslason (6)

KR-völlur, áhorf.: Óuppgefið.

KR Fylkir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–5 (6–2)
Varin skot Stefán Logi 2 – Fjalar 3
Horn 6–5
Aukaspyrnur fengnar 12–15
Rangstöður 4–0

FYLKIR 4–3–3  
Fjalar Þorgeirsson 6
Þórir Hannesson 5
Kristján Valdimars. 5
Valur F. Gíslason 5
Kjartan Breiðdal 5
Ian Jeffs 4
Allan Dyring 4
(65., Halldór Hilm.  5)
Ólafur Stígsson 4
Peter Gravesen 5
Jóhann Þórhallsson 4
(79., Kjartan Baldv.  -)
Ásgeir B. Ásgeirsson 5
(57., Haukur Ingi  4)

*Maður leiksins

KR 4–4–2  
Stefán L. Magnússon 7
Skúli J. Friðgeirsson 7
Grétar Sigurðsson 7
Pétur Marteinsson 7
Guðm. Gunnarsson 8
Óskar Örn Hauksson 7
Jónas G. Sævarsson 8
Viktor B. Arnarsson 7
Atli Jóhannsson 6
(21., Jordao Diogo  6)
(53., Gunnar Jóns.   6)
*Björgólf. Takefu. 8
(82., Guðm. Péturs.  -)
Guðjón Baldvinsson 7

1-0 Björgólfur Takefusa (31.)
2-0 Björgólfur Takefusa (49.)
3-0 Björgólfur Takefusa, víti (71.)

3-0
Magnús Þórisson (7)

Grindavikurv, áhorf.: 830

Grindavík Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–14 (6–8)
Varin skot Zankarlo 6 – Ómar 6
Horn 6–4
Aukaspyrnur fengnar 16–12
Rangstöður 2–1

KEFLAV. 4–4–2  
Ómar Jóhannsson 7
Guðjón Antoníusson   7
*Guðmundur Mete 8
Kenneth Gustafsson 7
Hallgrímur Jónasson 7
Simun Samuelsen 7
Hans Mathiesen 6
Þórarinn Kristjánsson 6
(53., Jón Eysteins.  6)
Hörður Sveinsson 6
(83., Brynjar Guðm.  -)
Patrick Redo 5
(56., Magnús Þors.  5)
Guðm. Steinarsson 7

*Maður leiksins

GRINDA. 4–5–1  
Zankarlo Simunic 6
Michael Jónsson 6
Eysteinn Hauksson 5
Bogi Einarsson 5
Jósef Jósefsson 6
(80., Jóhann Helga.  -)
Sveinn Steingríms. 5
(85., Emil Símonar.  -)
Orri Freyr Hjaltalin 6
Andri St. Birgisson 6
Páll Guðmundsson 7
Alexander Þórarins. 7
Tomasz Stolpa 5

0-1 Andri Steinn Birgisson, sjm (29.)

0-1
Einar Örn Daníelsson (5)

LANDSBANKAD. KARLA
Staðan:

1. Keflavík 7 6 0 1 19-11 18
2. FH 6 5 1 0 17-4 16
3. Fjölnir 7 4 0 3 9-7 12
4. Þróttur 7 3 2 2 12-13 11
5. Valur 7 3 1 3 11-12 10
6. Fram 6 3 0 3 6-4 9
7. KR 7 3 0 4 12-11 9
8. Fylkir 8 3 0 5 10-15 9
9. Breiðablik 6 2 2 2 8-10 8
10. ÍA 7 1 3 3 6-10 6
11. Grindavík 7 2 0 5 8-14 6
12. HK 7 1 1 5 8-15 4

FÓTBOLTI Fyrrverandi Fylkismað-
urinn Björgólfur Takefusa reynd-
ist sínum gömlu félögum erfiður í 
gær er hann skoraði öll mörk KR í 
3-0 sigri á Árbæingum í Frosta-
skjólinu. Fyrstu tvö mörkin komu 
með skalla og það þriðja úr víta-
spyrnu. Sigurinn var auk þess 
sanngjarn en liðin eru nú bæði 
með níu stig í Landsbankadeild 
karla.

Fyrri hálfleikur var fremur tíð-
indalítill en KR-ingar voru þó tals-
vert frískari og áttu því skilið að 
vera með 1-0 forystu í hálfleik.

Markið skoraði Björgólfur Tak-
efusa með skalla af stuttu færi 
eftir laglegan undirbúning Jónas-
ar Guðna Sævarssonar.

KR-ingar héldu yfirburðum 
sínum í síðari hálfleik og bættu 
talsvert í þar að auki. Björgólfur 
var ekki nema fjórar mínútur að 
bæta við öðru marki sínu í leikn-
um og aftur kom það með skalla 
eftir fyrirgjöf, í þetta sinn frá 
Óskari Erni Haukssyni beint úr 
aukaspyrnu.

Eftir það styrktu heimamenn 
tak sitt á leiknum og óðu hreinlega 

í færum á tímabili um miðjan hálf-
leikinn áður en þriðja markið 
kom.

Guðmundur Reynir Gunnarsson 
átti þá góðan sprett upp kantinn 
og skaut í hendi Ólafs Stígssonar 
sem var staðsettur í eigin vítateig. 
Vítaspyrna því dæmd sem Björg-
ólfur skoraði úr af öryggi.

Fylkismenn áttu varla eina efni-
lega sókn í síðari hálfleik og var 
mikil deyfð yfir leikmönnum liðs-
ins. KR-ingar virtust hins vegar 
eflast eftir því sem á leið og yfir-
spiluðu andstæðinginn á öllum 

svæðum vallarins. Niðurstaðan 
því tveir heimasigrar í röð auk 
þess sem liðið hefur einnig náð að 
halda hreinu í þessum leikjum.

„Það er alltaf frábært að ná að 
skora þrjú og sérstaklega þar sem 
við unnum í dag,“ sagði marka-
hetjan Björgólfur Takefusa eftir 
leik. 

„Mér fannst þetta frábær sigur 
hjá okkur enda börðumst við frá 
fyrstu mínútu til þeirrar síðustu 
auk þess spiluðum við frábæran 
fótbolta. Þeir fengu ekki að kom-
ast upp með neitt enda var það 

aðalatriðið að spila góðan varnar-
leik. Nú þurfum við bara að fylgja 
þessu eftir.“

Kristján Valdimarsson, leik-
maður Fylkis, var vitanlega ekki 
jafn sáttur. „Við vorum engan veg-
inn klárir í þetta í dag og þeir voru 
sterkari á öllum sviðum að mínu 
mati. Það er ljóst að við þurfum að 
taka til í okkar liði og bæta hugar-
farið hjá okkur. En það góða við 
fótboltann er að það má alltaf 
bæta sig í næsta leik og það er nóg 
eftir af sumrinu.“ 

 eirikur@frettabladid.is

Þrenna Björgólfs sá um Fylkismenn
Björgólfur Takefusa skoraði öll þrjú mörkin þegar KR lagði Fylki í Vesturbænum í gær, 3-0. KR-liðið var 

talsvert sterkara og sigur Vesturbæinga var sanngjarn, sannfærandi og verðskuldaður.

ÁREKSTUR KR-ingarnir Atli Jóhannsson 
og Guðjón Baldvinsson lentu í slæmum 
árekstri sem endaði með því að Atli 
missti nokkrar tennur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SKREFI Á UNDAN Björgólfur Takefusa fór mikinn með KR í gær gegn sínum gömlu félögum í Fylki og skoraði þrennu. Varnarmenn 
Fylkis áttu í mestu vandræðum með hann í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Það var fámennt á Val-
bjarnarvelli þegar lið Þróttar og 
HK mættust í Landsbankadeild 
karla í gærdag. Liðin létu það þó 
ekki á sig fá og buðu upp á ágæta 
skemmtun. Það voru Þróttarar 
sem fóru með sigur af hólmi 2-1 og 
unnu þar með sinn þriðja sigur í 
röð.

Þróttarar hófu leikinn með 
látum því Hjörtur Júlíus Hjartar-
son kom þeim yfir eftir einungis 
45 sekúndur með góðu skoti utan 
vítateigs. Dennis Danry síðan 
Þrótti í 2-0 með marki beint úr 
aukaspyrnu og leit allt út fyrir að 
Þróttarar myndu keyra yfir strák-
ana úr Kópavoginum sem voru 
engan veginn með á nótunum. 

Iddi Alkhag var á köflum ein-
mana í framlínunni og HK gekk 
illa að halda boltanum innan liðs-
ins. Sex mínútum síðar fengu HK 
menn réttilega dæmda vítaspyrnu 
þegar áðurnefndur Iddi var felld-
ur í teignum og Mitja Brulc minnk-
aði muninn í 2-1 úr vítaspyrnunni. 

Undir lok hálfleiksins skoraði 
Hjörtur svo mark en var dæmdur 
rangstæður við litla hrifningu 
Þróttara enda kom boltinn frá 
varnarmanni HK og því ekki um 
rangstöðu að ræða.

Í síðari hálfleik lögðu Þróttarar 
áherslu á að halda fengnum hlut 
og gerðu það vel.

Eysteinn Lárusson, fyrirliði 
Þróttar, var ánægður í leikslok. 

„Við erum gríðarlega sáttir. 
Þetta var upp á líf og dauða og við 
settum það þannig upp fyrir leik-
inn,“ sagði Eysteinn og varðandi 
markið sem var dæmt af undir lok 
fyrri hálfleiks sagði Eysteinn. 

„Ég tek ofan fyrir öðrum 
aðstoðar dómaranum sem viður-
kenndi mistökin eftir leikinn og 
baðst afsökunar. Ég held að það 
megi aðrir taka það til fyrirmynd-
ar, hann vissi að þetta voru mistök 
og það er lítið hægt að segja við 
þessu. Þeir gera mistök eins og við 
leikmennirnir.“ 

 - sjj

Þróttarar héldu áfram að hala inn stig þegar botnlið HK kom í heimsókn á Valbjarnarvöll:

Þróttarasigur í baráttuleik á Valbjarnarvelli

HJARTARÁSINN Hjörtur Hjartarson skoraði fyrir Þrótt í gær. Hann fer hér framhjá 
Ásgrími Albertssyni, varnarmanni HK. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Keflvíkingar eru komnir 
á topp Landsbankadeildarinnar 
eftir 0-1 sigur í nágrannaslag gegn 
Grindavík.

Leikurinn fór tiltölulega rólega 
af stað og einkenndist af baráttu 
og moði á miðju vallarins. Grind-
víkingar voru meira með boltann 
framan af en Keflvíkingar fengu 
betri marktækifæri. 

Grindvíkingurinn Tomasz Stolpa 
fékk besta færi leiksins þegar 
hann komst einn inn fyrir vörn 
Keflavíkur en Ómar Jóhannsson í 
markinu sá við honum.

Eina mark fyrri hálfleiks kom 
eftir tæplega hálftíma leik þegar 
Grindvíkingurinn Andri Steinn 
Birgisson varð fyrir því óláni að 
skalla boltann í eigið mark eftir 
aukaspyrnu Guðmundar Viðars 
Mete.

Í seinni hálfleik datt hraðinn í 
leiknum niður og Keflvíkingar 
virtust sáttir með sitt en Grind-
víkingum tókst illa að setja gest-
ina undir pressu.

Keflvíkingar fengu síðustu færi 
leiksins en allt kom fyrir ekki.
Keflvíkingar eru þar með komnir 
á topp Landsbankadeildarinnar og 
héldu hreinu í sínum fyrsta leik í 
sumar.

Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Keflavíkur, var eðlilega sáttur 
með stigin þrjú. „Við erum í þessu 
til þess að vinna þannig að ég er 
ánægður með að taka þrjú stig. 
Mér fannst leikurinn hins vegar 
vera alltof hægur og óvenjulegt að 
sjá þessi lið spila á þennan hátt. 
Völlurinn hefur hugsanlega haft 
eitthvað að gera með það þar sem 
hann er þurr og harður og erfitt að 

spila með jörðinni. Við höfðum að 
mér fannst nokkuð góð tök á leikn-
um og vorum ekkert að hleypa 
þeim í nein dauðafæri,“ sagði 
Kristján sem fagnaði því að lið 
hans hafi loksins náð að halda 
hreinu.

Eysteinn Hauksson, fyrirliði 
Grindavíkur, gat ekki leynt von-
brigðum sínum með að fá ekkert 
út úr leiknum.

„Mér fannst við vera tilbúnir í 
leikinn en við náðum ef til vill ekki 
að skapa okkur nógu mikið af 
marktækifærum. Þetta er eitt-
hvað sem við erum búnir að vera 
að skoða hjá okkur og þurfum að 
laga. Mér fannst við hafa yfir-
höndina í návígum út um allan völl 
en það vantaði eitthvað upp á til að 
klára sóknirnar með marki,“ sagði 
Eysteinn að lokum.  - óþ

Keflavík sigraði Grindavík, 0-1, í Suðurnesjaslag á Grindavíkurvelli í gærdag:

Sjálfsmark Andra Steins kom Keflavík á toppinn

Í GJÖRGÆSLU Hallgrímur Jónasson pass-
ar hér upp á sóknarmann Grindavíkur.

MYND/VÍKURFRÉTTIR
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Landsbankinn býður 16 ára og yngri á völlinn. 
Sækja þarf boðsmiðann í næsta útibú Landsbankans.

Þróttur R.sun. 15. júní

sun. 15. júní

sun. 15. júní

sun. 15. júní

mán. 16. júní

mán. 16. júní

7. umferð

HK

KR Fylkir16:00

16:00

ÍA Valur16:00

Grindavík Keflavík16:00

Fjölnir 19:15

Breiðablik FH20:00

Fram

Landsbankadeild karla

Aftureldingsun. 15. júní

sun. 15. júní

mán. 16. júní

mán. 16. júní

mán. 16. júní

7. umferð

Þór/KA

Breiðablik Valur19:15

19:15

HK/Víkingur19:15

Keflavík Fjölnir19:15

Fylkir 19:15 Stjarnan

Landsbankadeild kvenna

KR

Akranesv., áhorf.: 772

ÍA Valur

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–8 (4–2)
Varin skot Espen 2 – Kjartan 4
Horn 4–10
Aukaspyrnur fengnar 16–21
Rangstöður 4–10

VALUR 4–4–2  
Kjartan Sturluson 6
Birkir Sævarsson 6
*Einar Marteinsson 7
Bjarni Ó. Eiríksson 7
René Carlsen 6
Rasmus Hansen 7
Pálmi Rafn Pálmas. 5
Baldur Bett 6
Hafþór Vilhjálmsson 4
(79., Guðm. Hafst.  -)
Helgi Sigurðsson 6
Albert Ingason 5

*Maður leiksins

ÍA 4–5–1  
Esben Madsen 6
Heimir Einarsson 6
Árni Thor Guðm. 7
Dario Cingel 7
Guðjón H. Sveinsson 6
Þórður Guðjónsson 5
(68., Andri Júlíus.  3)
Bjarni Guðjónsson 6
Árni Ingi Pjetursson 4
(83., Guðm. Guðjó.  -)
Jón Vilhelm Ákason 6
(70., Igor Bilokapic  4)
Björn Bergmann 6
Vjekoslav Svadumo. 5

0-0
Garðar Örn Hinriksson (8)

HANDBOLTI Í gær varð ljóst að 
íslenska handboltalandsliðið 
verður ekki meðal þátttökuþjóða 
á HM í Króatíu á næsta ári en 
Ólympíuleikarnir í Peking í haust 
verða tíunda stórmótið í röð þar 
sem Ísland verður meðal kepp-
enda. 

Ísland missti síðast af stórmóti 
þegar liðið var ekki með á 
Ólympíuleikunum í Sydney árið 
2000. HM í Króatíu verður 
jafnframt aðeins önnur heims-
meistarakeppnin frá árinu 1986 
þar sem Ísland verður ekki með, 
en strákarnir okkar voru heldur 
ekki með á HM í Egyptalandi 
1999. - óój

Íslenska handboltalandsliðið:

Missti síðast af 
stórmóti 2000

SVEKKTUR Vignir Svavarsson og félagar 
voru ekki kátir í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Lið ÍA og Vals gerðu í gær 
markalaust jafntefli í kaflaskipt-
um leik liðanna í Landsbankadeild 
karla þar sem fyrri hálfleikur var 
fjörugur en sá seinni nánast til-
þrifalaus.

Íslandsmeistarar Valsmanna 
enduðu ófarir sínar á útivelli með 
því að ná í stig upp á Skaga í gær 
og halda marki sínu hreinu eftir 
að hafa fengið á sig ellefu mörk í 
fyrstu þremur útileikjum sumars-
ins. 

Stærsta saga leiksins var örugg-
lega innkoma hins nítján ára Ein-
ars Marteinssonar í miðja Vals-
vörnina. „Við vorum með 
fyrirliðann okkar Atla Svein 
Þórarinsson í banni og það kom  
strákur úr 2. flokki, Einar Mart-
einsson, inn fyrir hann og hann 
spilaði eins og herforingi,“ sagði 
Willum Þór Þórsson, þjálfari Vals, 
eftir leik. 

„Hann er búinn að vera að æfa 
með okkur í á annað ár. Hann 
hefur bætt sig reglulega og hefur 
verið að færast nær liðinu. Hann 
kom inn í síðasta leik og stóð sig 
geysilega vel og fylgir því eftir í 
þessum leik. Svona gerist þetta og 
svona verða ungir leikmenn til,“ 
sagði Willum Þór. 

Smá stressaður fyrir leik
Einar mætti í viðtölin eftir leik af 
sömu yfirvegun og hann spilaði 
leikinn. 

„Ég var búinn að vita það í þrjá 
daga að ég ætti að byrja þennan 
leik. Ég var smá stressaður fyrir 
leik en þegar í leikinn var komið 
fann ég ekki fyrir neinu stressi. 
Ég er ágætlega sáttur við frammi-
stöðuna í þessum leik,“ sagði Einar 
Marteinsson, sem á það alveg 
skilið að halda stöðu sinni í liðinu.

Gengi Skagamanna og Vals-
manna hefur valdið miklum von-
brigðum í upphafi tímabils og leik-
urinn í gær var því afar 
mikilvægur fyrir bæði lið til að 
reyna að snúa við slæmu gengi. 
Skagamenn höfðu ekki unnið leik 
síðan 20. maí og Íslandsmeistarar 
Valsmanna áttu enn eftir að fá stig 
á útivelli. 

Það var því stress í báðum 
liðum, sem sást vel þegar Kjartan 
Sturluson var nærri því búinn að 
missa inn hættulitla fyrirgjöf 
Þórðar Guðjónssonar í upphafi 
leiks. Kjartan bjargaði því. Koll-
egi hans í Skagamarkinu, Esben 
Madsen, sýndi einnig góð tilþrif 
þegar hann varði frá Helga Sig-

urðssyni. Bæði lið voru líkleg 
fram að hálfleik en ekkert gekk að 
skora. Það var einnig hart tekist á 
frá fyrstu mínútu leiksins og því 
reyndi mikið á Garðar Örn Hin-
riksson dómara að halda mönnum 
á jörðinni. 

Eftir fínan fyrri hálfleik buðu 
leikmenn upp á steindauðan síðari 
hálfleik þar sem ekkert var um 
færi, hvað þá markskot, sem voru 
af skornum skammti eftir hlé. 

Hápunktur seinni hálfleiks var 
æsingur varamannsins Andra 

Júlíussonar, sem fékk að líta rauða 
spjaldið eftir að hafa fengið tvö 
gul spjöld á þeim tólf mínútum 
sem höfðu liðið eftir að hann kom 
inn á sem varamaður.

Bjarni Guðjónsson, fyrirliði 
Skagamanna, reyndi að sjá 
jákvæðu hlutina í leiknum þrátt 
fyrir að biðin eftir sigri væri farin 
að dragast á langinn. 

„Það jákvæða við leikinn var að 
við fengum ekki á okkur mark en 
við hefðum átt að nýta sóknar-
tækifærin okkar betur. Við náðum 

að halda hreinu á móti Íslands-
meisturunum þrátt fyrir að vera 
manni færri í nokkurn tíma,“ sagði 
Bjarni og bætti við: 

„Það fór rosaleg orka í fyrri 
hálfleikinn hjá okkur en við eigum 
að hafa afl til þess að fara í gegn-
um allan leikinn af þessum krafti. 
Það kom kannski smá óöryggi í 
liðið eftir að við náðum ekki að 
brjóta þá niður eftir að hafa verið 
töluvert betri í fyrri hálfleik. Þeir 
voru síðan kannski aðeins betri í 
síðari hálfleik,“ sagði Bjarni, sem 
viðurkennir að erfitt sé að halda 
sjálfstraustinu í liðinu þegar illa 
gengur að ná í stigin. 

Vantaði bara að skora mark
Willum Þór var sáttur við frammi-
stöðu síns liðs í leiknum. 

„Skagaliðið er það sterkt að við 
höfum ekki efni á öðru en að koma 
hingað með skipulagið í lagi og 
spila agað, og það gerðum við í 
dag. Ég er mjög kátur með liðið og 
að það sé stígandi í þessu hjá 
okkur. 

Staðan hefur verið þannig hjá 
okkur að við höfum þurft að gera 
breytingar á milli leikja. Mér 
fannst þetta allt ganga mjög vel í 
dag og það voru allir í liðinu feiki-
lega ákveðnir. Það eina sem vant-
aði var að skora mark,“ segir Will-
um, sem er ekkert að horfa mikið 
á stigatöfluna þessa daganna. 

„Við verðum að reyna að skapa 
okkar augnablik í þessu móti og 
það gerist ekki öðruvísi en að 
reyna að safna stigum og vera í 
standi í næsta leik,“ sagði Willum 
að lokum. ooj@frettabladid.is

Nýliðinn spilaði eins og herforingi
Valsmenn náðu loksins í stig á útivelli en Skagamenn þurfa enn að bíða eftir langþráðum sigurleik eftir 

markalaust jafntefli liðanna á Akranesi. Willum Þór Þórsson, þjálfari Vals, setti nítján ára reynslulausan 

strák í miðju Valsvarnarinnar með góðum árangri því strákurinn var gríðarlega traustur.

Í HEIMAHÖGUNUM Valsarinn Hafþór 
Ægir Vilhjálmsson náði ekki að skapa 
usla á sínum gamla heimavelli í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/GÍSLI BALDUR

HÁLOFTABARÁTTA Hinn ungi Einar Marteinsson sló í gegn á Skaganum í gær. Hann 
berst hér við Skagamanninn Jón Vilhelm Ákason. FRÉTTABLAÐIÐ/GÍSLI BALDUR

FÓTBOLTI Portúgal og Tyrkland eru liðin sem komust 
upp úr A-riðli EM. Portúgalar voru þegar komnir 
með farseðilinn þangað og gátu leyft sér að hvíla 
menn gegn Sviss. Heimamenn þökkuðu pent 
fyrir með því að vinna 2-0 með tveimur 
mörkum frá Hakan Yakin.

Tyrkland og Tékkland mættust síðan í 
algjörum úrslitaleik um hitt lausa 
sætið í átta liða úrslitunum. Ef þeim 
leik hefði lyktað með jafntefli hefði 
verið farið strax í vítaspyrnukeppni. 

Það blés ekki byrlega fyrir Tyrkjum 
eftir klukkutíma leik því þá höfðu Koller og 
Plasil komið Tékklandi í 2-0. 

Það var lítið sem benti til þess að Tyrkir ættu ein-
hvern möguleika þegar Turan minnkaði muninn fyrir 
þá stundarfjórðungi fyrir leikslok.

Nihat Kahveci kórónaði síðan einhverja ótrúleg-
ustu endurkomu allra tíma á EM með tveim mörkum 
á síðustu þrem mínútum leiksins. 

Fyrra markið skrifast algjörlega á Petr Cech, 
markvörð Tékka, sem missti mjög auðveldan bolta úr 
höndum sér og eftirleikurinn var auðveldur fyrir 
Nihat. Síðara markið var síðan stórglæsilegt og nán-
ast óverjandi.

 Tyrkir misstu síðan markvörð sinn af velli með 
rautt spjald í uppbótartíma og varamarkvörður liðs-
ins stendur því á milli stanganna hjá þeim í átta liða 
úrslitunum.   - hbg

Portúgal og Tyrkland komust áfram upp úr A-riðli á EM:

Lygileg endurkoma hjá Tyrkjum

HETJAN Nihat Kahveci skoraði tvö 
mörk undir lok leiksins gegn Tékk-
um og tryggði Tyrkjum farseðilinn í 
átta liða úrslit EM. NORDIC PHOTOS/AFP
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekinn 
á klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

> Michael Douglas
„Ég vil heldur horfa á 
íþróttaviðburði en kvik-
myndir því endirinn er 
ekki eins fyrirsjáanlegur í 
íþróttum,“ hefur Douglas 
sagt. Hann leikur oftast 
stjórnmálamenn eða 
forstjóra stórra fyrir-
tækja í kvikmyndum 
en í „The Sentinel“ 
sem Stöð 2 bíó sýnir 
í kvöld, leikur hann 
leyniþjónustumann.

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 EM 2008 - Upphitun  Hitað upp 
fyrir næsta leik á EM í fótbolta. 

18.00 Fréttir
18.23 Veður
18.25 EM 2008 - Upphitun
18.45 EM í fótbolta 2008  Bein útsend-
ing frá leik Austurríkismanna og Þjóðverja á 
Evrópumóti landsliða í fótbolta. 

20.45 Vinir í raun  (In Case of Em-
ergency) (1:13) Bandarísk þáttaröð um 
fjögur skólasystkini sem hittast aftur löngu 
seinna og styðja hvert annað í lífsins ólgu-
sjó. Aðalhlutverk: David Arquette, Jonathan 
Silver man, Greg Germann, Kelly Hu, Lori 
Loughlin og Jackson Bond.

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. Aðalhlutverk: Naveen 
Andrews, Emilie de Ravin, Matthew Fox, 
Jorge Garcia og Maggie Grace. 

22.00 Tíufréttir
22.35 EM 2008 - Samantekt
23.05 Herstöðvarlíf  (Army Wives)(8:13) 
Bandarísk þáttaröð um eiginkonur her-
manna sem búa saman í herstöð og leynd-
armál þeirra. Aðalhlutverk: Kim Delaney, 
Catherine Bell, Sally Pressman, Brigid 
Brannagh, Sterling K. Brown og Brian 
McNamara.

23.50 EM í fótbolta 2008  Upptaka frá 
leik Pólverja og Króata.

01.30 Dagskrárlok

06.15 The Sentinel
08.00 Adventures of Shark Boy and L
10.00 The Battle of Shaker Heights
12.00 Thunderstruck
14.00 Adventures of Shark Boy and L
16.00 The Battle of Shaker Heights
18.00 Thunderstruck
20.00 The Sentinel  Leyniþjónustumað-
ur er ranglega sakaður um að skipuleggja 
banatilræði á Bandaríkjaforseta. 

22.00 The Hurricane 
00.20 Crimson Rivers 2: Angels of the 
Apocalypse
02.00 The Singing Detective
04.00 The Hurricane

07.00 Landsbankadeildin 2008  
  Grindavík - Keflavík

08.55 Augusta Masters  Masters mótið 
er eitt af risamótunum fjórum í golfi og 
óhætt er að segja að þar séu hefðirnar í há-
vegum hafðar. Þetta er eina risamótið sem 
fer ávallt fram á sama velli, Augusta Nation-
al, í Georgíu sem hannaður var af Bobby 
Jones. Sigurvegarar mótsins fá ævilangan 
þáttökurétt á mótinu auk græna jakkans.

09.55 US Open 2008  Útsending frá loka-
degi US Open í golfi.

15.55 Landsbankadeildin 2008  
   Grindavík - Keflavík

17.45 NBA 2007/2008 - Finals games  
Útsending frá leik í úrslitakeppni NBA.

19.45 Landsbankadeildin 2008  Bein 
útsending frá leik Breiðabliks og FH í Lands-
bankadeild karla

22.00 Landsbankamörkin 2008  Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í um-
ferðinni eru skoðuð í þessum þætti.

23.00 King of Clubs - Ajax Amsterdam 
 Vandaður þáttur sem fjallar sögu helstu stór-
liða heims.

23.30 Landsbankadeildin 2008 
  Breiðablik - FH

01.20 Landsbankamörkin 2008  

18.20 EM 4 4 2  Íþróttafréttamenn Stöðv-
ar 2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir 
hvern leikdag á EM.

18.50 Bestu leikirnir  
  Westham - Sunderland

20.30 PL Classic Matches  
  Arsenal - Chelsea, 96/97. Hápunktarnir úr 
bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvals-
deildarinnar.

21.00 EM 4 4 2  Íþróttafréttamenn Stöðv-
ar 2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir 
hvern leikdag á EM.

21.30 Football Rivalries  Boca Juniors 
v River Plate. Í þessum þætti er fjallað um 
ríg Boca Juniors og River Plate innan vall-
ar sem utan.

22.25 Bestu leikirnir  
  Westham - Sunderland

00.05 EM 4 4 2  Íþróttafréttamenn Stöðv-
ar 2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir 
hvern leikdag á EM.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
14.40 Vörutorg
15.40 Top Chef  (e)

16.30 Girlfriends
17.00 Rachael Ray  Rachael Ray fær til sín 
gesti og eldar gómsæta rétti.

17.45 Dr. Phil  Dr. Phil McGraw hjálpar 
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Dynasty  Blake Carrington stýrir 
olíufyrirtæki og er umkringdur konum sem 
eru óhræddar við að sýna klærnar. 

19.20 Jay Leno  (e)

20.10 Kimora: Life in the Fab Lane - 
NÝTT  Þáttaröð þar sem Kimora Lee Simm-
ons stofnandi Baby Phat og Phat Farm 
hleypir áhorfendum inn í skrautlegt líf sitt. 
Kimora vakti fyrst athygli sem fyrirsæta 
þegar hún var 14 ára á átti farsælan feril í 
módelbransanum. Það er aldrei lognmolla í 
kringum hana og auk þess að vera önnum 
kafin viðskiptakona er Kimora tveggja barna 
móðir og hefur í nógu að snúast.

21.00 Eureka  (5:13) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndar-
mál. Þar hefur helstu snillingum heims verið 
safnað saman og allt getur gerst. 

21.50 C.S.I.  (16:17) Grissom og félagar 
hans rannsaka dularfullt dauðsfall leikkonu í 
vinsælum gamanþætti. Það eru margir sem 
eru grunaðir og þar á meðal er eiginmað-
ur leikkonunnar, staðgengill hennar og allir 
handritshöfundar þáttarins sem voru búnir 
að fá nóg af stjörnustælum hennar. 

22.40 Jay Leno  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

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Firehouse 
Tales, Camp Lazlo, Dexter´s Laboratory og 
Kalli kanína og félagar.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Homefront  (5.18)(e)

11.15 Wife Swap  (9:10)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Numbers  (18:24)

13.55 Funky Monkey
15.30 Friends  (16:24)

15.55 Háheimar
16.18 Leðurblökumaðurinn
16.43 Skjaldbökurnar
17.08 Tracey McBean
17.18 Louie
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  (1:22) Skuldum 
vafinn vegna fjárhættuspila neyðist Hómer 
til að leyfa Feita-Tony að búa til klámmynd 
heima hjá sér. 

19.55 Friends  (23:24) Það er komið að 
því að Chandler og Monica gangi í það heil-
aga en Chandler virðist vera að guggna á 
öllu saman. Joey er annars hugar þar sem 
hann fær tækifæri til að leika í kvikmynd. 

20.20 Jamie Oliver - Australian  Jamie 
Oliver heldur til Ástralíu til að kynna nýjustu 
þættina sína og Fifteen sem er nýjasta veit-
ingarhúsið hans í Melbourne. Það verður 
fylgst með honum á sviði þar sem hann 
kokkar upp dýrindisrétti fyrir áhorfendur flyt-
ur frumsamið lag. 

21.10 Fallen: The Destiny
22.35 Missing  (7:19) Þriðja þáttaröð. 
Bandaríska alríkislögreglan leitar að týndu 
fólki og Jess Mastrini er aðstoðarmaður 
hennar í þeim rannsóknum. 

23.20 Nine to Five  
01.10 Shark  (14:16)

01.55 Gemsar
03.20 Funky Monkey
04.50 Missing  (7:19)

05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Myndbönd frá Popp TíVí

19.45 Breiðablik - FH BEINT  
 STÖÐ 2 SPORT

20.10 Kimora: Life in the Fab 
Lane NÝTT   SKJÁREINN

20.20 Jamie Oliver - Austral-
ian   STÖÐ 2

20.45 Vinir í raun (In Case of 
Emergency)   SJÓNVARPIÐ 

22.00 Women‘s Murder Club  
 STÖÐ 2 EXTRA

Fyrir þó nokkru síðan skreið gamall maður niður af 
fjalli með tvær steintöflur í fanginu. Menn hafa gert 
því skóna að hann hafi misst aðrar tvær á leiðinni. Þær 
hafi innihaldið skýringar við frumritið. Það er ljóst að 
ef manngarmurinn hefði verið meiri bógur en raun bar 
vitni væri margt skýrara í huga nútímamannsins. Við 
hefðum mun fullkomnari viðmiðunarreglur til að fara 
eftir, sem myndu auðvelda okkur alla framgöngu og 
uppeldi blessaðra barnanna.

Þessi vinna sem kallinn lagði á sig er allra góðra 
gjalda verð. Ég held að allir geti verið sammála um að 
sjötta boðorðið hefur til dæmis staðist tímans tönn. 
Þar virðist vera samhljómur með hinu veraldlega og 
geistlega. Boðorðið er skýrt og eftir því er farið. En hvað 
er málið með það sjöunda? Það er kominn tími til að 
endurskoða þessa reglu og gera hana mun strangari. 

Þegar tók að líða á leik Hollendinga og Frakka nú 

á dögunum var spennan orðin óbærileg. Þegar Frakkar 
minnkuðu muninn var sýnt að eitthvað sögulegt var í 
farvatninu. Hollendingar tóku miðju og skoruðu þriðja 
markið. Eða það var mér sagt því á þeim tíma var ég að 
horfa á pólskar auglýsingar! Ég sat sem lamaður í fyrstu. 
Síðan bölvaði ég á öllum tungumálum sem ég þekki. 
Síðan bað ég til guðs, hrækti á sjónvarpið og lofaði 
andskotanum að ég myndi elta uppi alla tæknimenn 
sem nokkurn tíman hafa unnið í sjónvarpi og svívirða 
allt þeirra fólk. Hundarnir þeirra yrðu ekki einu sinni 
undanþegnir. 

Þá var mér bent á að fjórtán mánaða gamall sonur 
minn var að leika sér með fjarstýringuna. Þvílíka óvirð-
ingu hefur hann ekki sýnt mér áður. Ef boðorðið góða 
væri skýrara hefði ég ekki brugðist. Ég hefði lagt línurnar 
með afdráttarlausari hætti og sonur minn væri ekki 
þjófóttur. Ég hefði líka séð þriðja markið. 

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON ER AÐ REYNA AÐ HORFA Á FÓTBOLTA

Þjófar skulu handhöggnir án undantekninga!



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í 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

10.00 Rapport 10.05 Fotbollsakademin 10.35 
Sportspegeln 12.20 Brita i Grosshandlarhuset 
14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 15.00 
Himlen över Danmark 15.30 Strömsö 16.00 
Hannas hjälplinje 16.10 Ebb och Flo 16.15 Rorri 
Racerbil 16.25 Yoko! Jakamoko! Toto! 16.30 Hej 
hej sommar 16.31 Planet Sketch 16.50 Det femte 
väderstrecket 17.00 Blue water high 17.30 Rapport 
med A-ekonomi 18.00 Sommartorpet 18.30 
Packat & klart sommar 19.00 Foyle’s war 20.35 
Djurvän i aktion 21.50 Rapport 22.00 Kören - killar 
sjunger inte 23.00 Brottskod: Försvunnen 23.45 
Sändningar från SVT24

10.00 NRK nyheter 10.10 Jeg og skyggen min 
10.40 I magasinenes verden 11.30 Åpen himm-
el 12.00 Med hjartet på rette staden 12.50 
Milliardene som forsvant 13.40 For Tors skyld 
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 
Mine venner Tigergutt og Brumm 16.25 Bali 16.40 
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Smaken 
av Danmark 18.00 Norsk attraksjon 18.30 ‘Allo, 
‘Allo! 18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 
19.35 Tudors 20.30 Faktor 21.00 Kveldsnytt 21.20 
Den mistenkte 23.05 20 spørsmål 23.35 Sport 
Jukeboks

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21 
Søndag 10.50 Vagn på floden 11.30 Søren Ryge 
præsenterer 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 
Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update - nyh-
eder og vejr 13.10 Dawson’s Creek 13.50 En lille 
reminder 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 Sommertid 16.30 TV Avisen med Sport 
17.05 Hercule Poirot 18.00 Tæt på en dronning 
19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 
20.00 Spartacus 21.25 OBS 21.30 Surface 22.10 
Seinfeld

16.00 Hollyoaks  
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  
17.30 Wildfire  (13:13) Þriðja þáttaröðin 
um 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  (11:19) 

18.35 The War at Home  Hjónin Vicky og 
Dave halda áfram daglegri baráttu sinni við 
unglingana á heimilinu. 

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld  (13:22)

20.30 Wildfire  (13:13)

21.15 The Class  (11.19)

21.35 The War at Home
22.00 Women´s Murder Club  (1:13) 

Sumir saumaklúbbar eru ólíkir öðrum. Þær 
eru fjórar og perluvinkonur en sérsvið þeirra 
og helstu áhugamál er slúður og sakamál. 
Þær gegna allar ólíkum störfum og nýt-
ist vináttan vel því allar vinna þær við morð-
rannsóknir. 

22.45 The Riches  (2:7)

23.25 Curb Your Enthusiasm  (10:10)

00.05 Entourage  (10:20)

00.30 Comedy Inc.  (19:22)

00.55 Sjáðu
01.20 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 Látún
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 Litla flugan rifjar upp Eurovision
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Svartfugl
22.45 Dalakofinn
23.30 Lostafulli listræninginn
00.07 Næturtónar

Þriðji og síðasti hlutinn í hörku-
spennandi og vönduðum þríleik 
um Aaron, sem þráir ekkert heitar 
en venjulegt líf með nýju fósturfor-
eldrunum sínum. Þetta breyttist allt 
á átján ára afmælisdeginum hans 
því þá uppgötvar hann óvenjulega 
krafta og undarlegir draumar sækja 
að honum. Maður að nafni Ezekiel 
vitjar hans og segir honum að hann 
sé í raun hálfur maður og hálfur 
engill með einstaka hæfileika sem 
koma að góðum notum í ævalangri 
baráttu hinna föllnu engla. Í þriðja 
og síðasta þættinum heldur Aaron 
hættuför sinni áfram og örlög hans 
ráðast.

STÖD 2 KL. 21.10

Fallen: The Destiny

▼

Sjónvarpið sýnir í dag leik Austurríkis 
og Þýskalands kl. 18.45 en á sama 
tíma verður hægt að sjá leik Póllands 
og Króatíu á RÚV plús. Þorsteinn 
J. stjórnar upphitun fyrir leikinn en 
einnig verður samantekt úr leikjum 
dagsins kl. 22.35. Leikur Póllands og 
Króatíu verður sýndur aftur á Sjón-
varpinu kl. 23.50.

VIÐ MÆLUM MEÐ

EM í fótbolta BEINT
Sjónvarpið kl. 18.45

▼

20.00 Mér finnst...  Spjallþáttur í umsjón 
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen.  
Gestir: Sólveig Eiríksdóttir, Katrín Júlíusdóttir.  

21.00 Mæður og dætur  Umsjón: Stein-
unn Anna Gunnlaugsdóttir. Gestir: Charlotte 
Böving, Magnea Björk Valdimarsdóttir, Birg-
itta Birgisdóttir.  

21.30 Ármann á Alþingi  Umsjón: Ár-
mann Kr. Ólafsson alþingismaður. Gestur: 
Friðrik Friðriksson formaður sjóðstjórnar AVS.  

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.
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Verið við öllu búin

DECUBAL
Húðvörur
 – Fyrir þurra og   
     viðkvæma húð 

Paraghurt®
Mjólkursýrugerlar
Við breytingum 
á þarmaflóru

Íbúfen®

Lóritín®
Paratabs®

Að ýmsu ber að hyggja þegar haldið er í ferðalag.

Kannaðu hvað apótekið þitt hefur upp á að bjóða.
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. vond, 6. í röð, 8. rjúka, 9. fugl, 11. 
49, 12. gafl, 14. heimagert vín, 16. 
hljóta, 17. mánuður, 18. kk nafn, 20. í 
röð, 21. lappa.

LÓÐRÉTT
1. samtals, 3. kusk, 4. uppnám, 5. 
mas, 7. andmæli, 10. blóðhlaup, 13. 
fálm, 15. fangi, 16. framkoma, 19. ryk.

„Ég hlusta helst á góðan djass 
og Rondó er alveg yndisleg stöð. 
Louis Armstrong er minn maður 
og svo hann þarna saxófónleik-
arinn. Ég man bara ekki hvað 
hann heitir eins og er. Það er 
svo mikið að gera í vinnunni.“

Jón Júlíus Elíasson garðyrkjumeistari.

Tuttugu þjóðþekktir einstaklingar 
ætla að spila golf á Stjörnumóti 
Nova á Urriðavelli í Garðabæ til 
styrktar Neista, styrktarfélagi 
hjartveikra barna. Að sögn Björg-
vins Vilhjálmssonar, eins af skipu-
leggjendum mótsins, hafa tíu þegar 
skráð sig en mótið verður haldið 
25.júní. Meðal þeirra sem ætla að 
dusta rykið af kylfunum eru grín-
istarnir Sveppi og Sigurður Sigur-
jónsson, fréttahaukurinn Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson, athafnakonan 
Kristín Pétursdóttir og tónlistar-
fólkið Eyjólfur Kristjánsson og 
Helga Möller.

Þetta er í fimmta sinn sem Stjörnu-
mót er haldið með þessum hætti en 
öðrum sem eru áhugasamir um að 
leggja málefninu lið er bent á að 

styrktarmót verða einnig haldin á 
Keili í Hafnarfirði, golfvöllum GR í 
Korpu og Grafarholti, hjá GKG og á 
Seltjarnarnesi.  Þar munu fulltrúar 
frá Neista taka við framlögum frá 
þeim sem vilja leggja málefninu lið. 
Einnig er hægt að hringja 
í síma 908 1000. Árlega 
greinast um 70 börn 
með hjartagalla og 
mörg barnanna 
þurfa að gangast 
undir fjölda aðgerða 
erlendis. Kostnaður 
við slíkt hleypur 
oft á hundruðum 
þúsunda og oft 
uppí margar 
milljónir.

Stjörnur safna fyrir Neista með golfi

Stefán Sveinsson á og rekur pípulagningafyrirtæki 
með nafni sem hefur vakið athygli margra, en það 
ber hið merka heiti Rask-At ehf. „Já, nafngiftin 
tengist nú kannski ekki beint pípulögnum,“ segir 
Stefán. Aðspurður þvertekur hann fyrir að hann 
sérhæfi sig í klósettviðgerðum. „Nei, nei, ég er í 
alhliða pípulagningavinnu og ýmsu sem tengist 
henni,“ útskýrir Stefán. „Við gerum ýmislegt, 
svona það sem til fellur. Nafnið var líka valið með 
það í huga að varast að það gæfi til kynna mjög 
þröngt starfssvið,“ bætir hann við. 

Stefán segir nafnið vissulega hafa vakið athygli 
frá því að Rask-At var stofnað fyrir rúmum 
þremur árum síðan. „Það var náttúrlega eitt af því 
sem maður hafði fyrir augum með nafninu. En ég 
hef í langflestum tilfellum fengið mjög jákvæð 
viðbrögð við því. Það þarf ekki að segja fólki þetta 
nema einu sinni,“ segir Stefán. 

„Þetta eru líka bæði góð og gild íslensk orð, þó að 
menn hafi eitthvað reynt að misskilja þetta í 

gegnum tíðina,“ segir hann kíminn. „Það fer bara 
eftir hugsanagangi fólks hvað það les út úr þessu,“ 
bætir hann við.  - sun

Rekur fyrirtækið Rask-At

EIGANDI RASK-ATS Stefán Sveinsson á og rekur fyrirtæki að 
nafni Rask-At, sem veitir hvers kyns pípulagningaþjónustu 
ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þéttir karlar eiga nú á hættu að 
hlaupa enn frekar í spik yfir EM 
í fótbolta. „Bjór, snakk, skyndi-
biti og hreyfingarleysi geta farið 
illa með marga,“ segir Sigurður 
Karl Jóhannsson, einn eigandi 
Nings á Akureyri. 

Sigurður stóð fyrir miklu átaki 
á dögunum í samvinnu við Dag-
skrána á Akureyri og fékk tvö 
fjögurra manna karlalið til að 
keppa í megrun í átta vikur. 
„Þetta var hörð keppni og vakti 
mikla athygli,“ segir Sigurður. 
„Það varð mikil heilsuaukning í 
bænum eftir þetta. Núna kom 
menn og kaupa brún grjón og 
kjúklingabringur til að hafa yfir 
boltanum.“

Keppendur snæddu hjá Nings 
tvisvar á dag, púluðu hjá Vaxtar-
ræktinni fimm daga vikunnar, en 
fengu frí um helgar. Liðin sem 
kepptu kölluðu sig Team Biafra 
og The Jellybeans. Biafra-liðið 
vann með miklum yfirburðum, 
missti samtals 56,2 kíló á meðan 
The Jellybeans missti 31,8 kíló. 
Sá sem missti minnst missti samt 
7,6 kíló, sem er auðvitað fínn 
árangur – „Það sýnir bara að þeir 
sem halda svona út í átta vikur 
sjá árangur,“ segir Sigurður.

Gunnar Níelsson fasteignasali 

var ótvíræður sigurvegari keppn-
innar og missti 21,8 kíló. Hann 
var sá eini sem var með hundrað 
prósenta mætingu, bæði í rækt-
ina og á Nings. „Jú, auðvitað finn-
ur maður mikinn mun á sér,“ 
segir Gunnar, sem vó 128,6 kíló 
þegar mælingar hófust en var 
kominn í 106,8 kíló átta vikum 
síðar. „Maður lætur pitsuna alveg 
vera yfir boltanum, en smá bjór, 
tja ... Ég held að gamla tuggan 

með að allt sé best í hófi sé enn í 
fullu gildi. Ég hef reyndar ekki 
tileinkað mér það til þessa, en er 
að reyna núna.“

Gunnar er alls ekkert hættur í 
átakinu þótt hann segist reyndar 
ætla að fara hægar í sakirnar. 
„Ég er ekki kominn með leiða á 
þessu mataræði. Kannski eins 
gott því ég fékk hundrað heilsu-
máltíðir hjá Nings í verðlaun!“
 gunnarh@frettabladid.is

GUNNAR NÍELSSON: MEGRUNARKÓNGUR AKUREYRAR MISSTI YFIR 20 KG

Brún hrísgrjón yfir boltanum

ALLT ER BEST Í HÓFI Gunnar Níelsson, megrunarkóngur Akrueyrar, missti 21,6 kíló á 
átta vikum. MYND/GÍSLI DÚI HJÖRLEIFSSON, VILLIMAÐUR.IS

TEAM BIAFRA OG THE JELLYBEANS Í 
UPPHAFI KEPPNINNAR  Sigurður Karl 
hjá Nings í miðjunni hvatti þá áfram.

Hljómsveitin Hraun fagnar 
annarri plötu sinni á Rúbín í 
Öskjuhlíð í kvöld. Húsið opnar kl. 
21. Tilefnið er útkoma plötunnar 
Silent Treatment sem er önnur í 
þríleik Hrauns.  Sú nýja er öllu 
léttar en hin fyrri, I Can’t Believe 
It’s Not Happiness, sem var 
þunglynd út í gegn. Á síðustu plötu 
þríleiksins mun svo eintóm sæla 
og gleði verða ríkjandi.

Hraun í 
Öskjuhlíð

Frétt Fréttablaðsins af 
lottóvinningi Geira á 

Goldfinger uppá 
níu milljónir 
vakti gríðarlega 
athygli og hafa 
ýmsir hringt 

eftir hana í vinningshafann, meðal 
annars frá fjárfestingarfélögum 
og nefnt við Geira hina og þessa 
fjárfestingarkosti. Geiri hins vegar 
stendur í ströngu við að fjármagna 
breytingar á nýjum stað sínum við 
Grensásveg en kostnaður við það 
er um 70 milljónir. Greint var frá því 
fyrir nokkru að Geiri ætlaði að opna 
veitingastað þar sem Kaupþing er 
með útibú við Austurstræti en hann 
hefur nú horfið frá því og mun 
ástæðan vera sú að honum lítist 
ekki á ástandið í miðborginni. Inn 
í þær fyrirætlanir að opna stað þar 
eru rekstraraðilar þeir sem eiga og 
reka Madonnu við Rauðarárstíg.

Ólafur Jóhannesson 
kvikmyndagerðar-
maður er búinn að 

ákveða að hafa helst 
ekkert fyrir stafni 

næstu mánuði. Hann 
hefur nú lokið 
tökum á smá-sjón-
varpsþáttaröðinni 

Hringfarar sem fjallar um mis-vel-
heppnaðar sendiferðir engla á jörð-
inni. Ólafur er í New York og verður 
viðstaddur frumsýningu Queen 
Raquela á þarlendri kvikmyndahá-
tíð, heldur síðan til Los Angeles í 
sömu erindagjörðum en ætlar loks 
að setja sig í sjálfskipaða útlegð, 
fjarri mannabyggðum, gsm-símum 
og neti. Og njóta lífsins á Havaíeyj-
um, Taílandi og Filippseyjum.

Tolli var að sjálfsögðu viðstaddur 
brúðkaup bróður síns Bubba í Kjós-
inni á dögunum. En hann staldraði 
stutt við á Íslandi því listamaðurinn 
er nú í fullum gangi að undirbúa 
sýningu í Kong Hans-salnum sem 
staðsettur er í djásni íslensku útrás-
arinnar, Magasin du Nord. Sýningin 
verður opnuð í október og er Tolli 
með pensilinn á lofti í vinnustofu 
sinni við Gráborgarstræti í höfuð-

borg Danaveldis milli 
þess sem hann gæðir 

sér á vínabrauði og 
smörrebrauði.

 - jbg/fgg 

FRÉTTIR AF FÓLKI

LEGGJA GÓÐU 
MÁLEFNI LIÐ 

Sigmundur Ernir 
Rúnarsson, Sigurð-

ur Sigurjónsson, 
Eyjólfur Kristj-

ánsson og Helga 
Möller leggja sitt af 
mörkum á Stjörnu-

móti Nova.

LAUSN
LÁRÉTT: 2. slæm, 6. lm, 8. ósa, 9. 
lóm, 11. il, 12. stafn, 14. brugg, 16. fá, 
17. maí, 18. ari, 20. rs, 21. sama. 

LÓÐRÉTT: 1. alls, 3. ló, 4. æsingar, 5. 
mal, 7. mótbára, 10. mar, 13. fum, 15. 
gísl, 16. fas, 19. im. 

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á blaðsíðu 8

 1   Columbia-háskóla í New York.

 2   Stykkishólmsbær, Grundar-
fjarðar bær, Snæfellsbær, Helga-
fellssveit og Eyja- og Mikla-
holtshreppur.

 3   Brynhildur Guðjónsdóttir.





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 16. júní, 
169. dagur ársins.

2.57 13.28 0.01
1.38 13.13 0.52

Dr. Gunni segir frá því í sunnu-
dagsblaði Fréttablaðsins að 

þriggja daga ferðalag til Íslands 
fyrir bandarískt par mundi kosta 
300 þúsund krónur, eða fyrir þá 
sem eru góðir í deilingu, 100 þús-
und kall á dag. Það er dýrt spaug 
að ferðast og getur verið hættu-
legt (matareitrun, flugslys), 
stressandi (biðraðir, tengiflug), 
niðurlægjandi (vopnaþuklið) og 
þreytandi (erlendur gjaldmiðill, 
minjagripaverslanir, óskiljanleg 
götukort).

SJÁLFUR er ég nýkominn úr 
tveimur mjög spennandi ferðalög-
um. Í fyrra skiptið fór ég í fótspor 
hins djarfa landkönnuðar Stanleys 
niður Blóðá eða Kongófljót, um 
þvera Afríku, um sum hættuleg-
ustu svæði veraldar þar sem eng-
inn ferðamaður hefur stigið fæti 
sínum um áratuga skeið. Þetta 
ferðalag með einkaleiðsögu-
manninum Tim Butcher stóð í um 
það bil viku með góðri hvíld á milli 
og hófst í Eymundsson í Austur-
stræti, þar sem ég keypti bókina 
hans „Blóðá“ (Blood River) fyrir 
spottprís. 

Í NÓTT kom ég heim frá borginni 
Betlehem í Palestínu og Ísrael þar 
sem ég var inni á gafli hjá sögu-
kennaranum Omari Yussef, 
íslömskum fræðimanni sem kenn-
ir við stúlknaskóla Flóttamanna-
hjálpar Sameinuðu þjóðanna í Pal-
estínu. Í fylgd með honum kynntist 
ég mönnum sem gefa sig út fyrir 
að vera þjóðernissinnar og bar-
áttumenn fyrir frelsi en eru ótínd-
ir glæpamenn sem misnota hörm-
ungarástand í eigin þágu. Ég 
kynntist daglegu lífi fólks í þessu 
stríðshrjáða landi, lífi sem fjöl-
miðlar kunna ekki að segja okkur 
frá. Þetta ógleymanlega ferðalag 
kostaði innan við tvöþúsund kall 
og hver sem er getur fengið að 
upplifa það (á íslensku) í bókinni 
„Morðin í Betlehem“ eftir Matt 
Rees. 

SENNILEGA ferja íslenskir rit-
höfundar og kvikmyndagerðar-
menn mun fleiri ferðamenn til 
Íslands en samanlögð flug- og 
skipafélög heimsins. Það er bæði 
gott og ódýrt að ferðast í bókum 
og kvikmyndum. Sjálfur tek ég 
bókina framyfir sem ferðamáta, 
því að í bókinni er frelsið meira til 
að skoða sig um og gefa sér tíma; 
kvikmyndin er meira eins og 
pakkaferð; maður er rekinn áfram 
og fær ekki að sjá nema sérvalda 
staði. Frásagnarlistin fjallar nú 
eins og ævinlega um að leiða fólk 
inn á áður ókunna stigu.

Þægilegasti 
ferðamátinn


