
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Ávaxtaskálar geta verið fallegt skraut á sumr-in og því er um að gera að finna fallega ávexti til að hafa í skálinni. Ávaxtaskálarnar lífga upp á hvert það herbergi sem þær eru settar í því þær eru svo sumarlegar.

Námskeið í leðurtöskugerð fara fram í búðinni Leður og list í sumar. Námskeiðin kosta 15.000 og inni-falið er kennsla, leður, fóður og rennilás í vasa. Þegar búið er að læra að gera flotta tösku getur hver sem sótt hefur námskeiðið skemmt sér heima við að gera flottar leðurtöskur.

Edik getur verið gott til þess að ná verðmiðum eða límmiðum af hlutum. Þá er gott að fara með pensli nokkrar umferðir með edikinu yfir miðann og láta það síast inn. Það fer eftir því hvað verið er að reyna að fjarlægja hvort miðarnir þarfnast einnar umferðar eða fleiri.HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Guðrún Alda Elísdóttir, starfsmannastjóri hjá 
HB Granda, heldur mikið upp á grískan íkon 
sem hún erfði eftir ömmu sína.

„Þessi mynd er mér afskaplega kær og ef það myndi 

kvikna í þætti mér mjög sárt að tapa henni Þ t
íkon sem amma mín áttiþ já

hennar eignast íkoninn góða. Á íkoninum er mynd af 

Maríu mey með Jesúbarnið í fanginu og er myndin 

upphleypt með gleri yfir. „Ég veit nú ekki hvort 
amma keypti myndina gamla en hún er vel vönduð
og unnin í stíl grísku rétttrúnaða ki
lítur þó út f i

Fortíðin í hávegum höfð

Guðrún Alda er mjög hrifin af myndlist og 
málar og stundar leirkerasmíð í frístundum. 
Henni þykir íkoninn afar fallegur en tengist 
honum einnig tilfinningaböndum.
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N fasteignir 21. JÚLÍ 2008

Fasteignasalan Stakfell hefur til sölu tveggja 
hæða einbýli ásamt bílskúr á góðum útsýnis-
stað í Grafarholti.

á verönd í suðvestur. Eldhúsið er með kirsub j
réttingu með innb

Verönd og fallegt útsýni

Aðkoman að húsinu, sem og götunni allri, er mjög falleg.

PL 01 Svart PL 45 Silfur-
metallic

PL 20 Dökk Grá PL 22 Dökk Rauð PL 56 Dökk brún PL 42
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ÞAKRENNUKERFIá öll hús – allsstaðar
Úrval lita á lager

Það e

Létt í meðförum lang ódýrast

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

Fr
u

m

Telma Róbertsdóttir  Löggiltur fasteignasali

HÚSIN Í BORGINNI … það borgar sig!
• Ekkert skoðunar- og skráningargjald.• Ekkert gagnaöflunargjald.

• Ekkert umsýslugjald fyrir seljanda.

• Framúrskarandi þjónusta og ráðgjöf á sviði fasteignaviðskipta.
• Við stöndum vaktina frá upphafi til enda með bros á vör.• Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið.

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040
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Mjög góð 101 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu,

hol/miðrými. tvö svefnherbergi, parketlagða rúmgóða stofa og borðastofa.

Opið parketlagt eldhús með hvítri innréttingu með beikihöldum.  Glæsilegt

flísalagt baðherbergi í hólf og gólf með nuddbaðkari og Philips Starck tækj-

um og skápur.  Þvottaherbergi/geymsla í íbúð. Húsið er í mjög góðu ástandi

að utan. Sérgarður tilheyrir íbúðinni með hellulagðri verönd. Frábær stað-

setning. Stæði framan við inngang. Allt sér. Verð 34.500.000.-
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari • www.eignastyring.is

EIGNASTÝRING
ÁLFALAND, REYKJAVÍK.

49,72% 

36,3%

69,94%
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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fréttablaðið er með 41% meiri 
lestur en 24 stundir og 93% 

meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið 18–49 ára.
skv. könnun Capacent í febrúar - apríl 2008

éttablatt bl ð er me 41% m
og 93

Sími: 512 5000

MÁNUDAGUR
21. júlí 2008 — 197. tölublað — 8. árgangur

Kammertónlist á Klaustri
Fjöldi framúrskarandi tónlistar-
manna flytur kammertónlist á 
Kirkjubæjarklaustri í byrjun ágúst.

MENNING 35

Baldursnesi  6 
Akureyri

  Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Opið virka daga frá 8 -18

Heilsunuddpottar

GUÐRÚN ALDA ELÍSDÓTTIR

Íkoninn hennar ömmu  
uppáhaldsgripurinn
heimili

          Í MIÐJU BLAÐSINS

FASTEIGNIR

Tveggja hæða einbýli 
á góðum stað
Sérblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Sáttur við tilveruna
Tómas Árnason, fv. 
seðlabankastjóri, 
ætlar að eyða 85 
ára afmælisdeginum 
einhvers staðar uppi í 
sveit.

TÍMAMÓT 16

LÁRUS WELDING

Í maraþonþjálfun 
hjá Arnari Grant
Engin miskunn veitt

FÓLK 30

Ósáttur við 
auglýsingu
Gunnar Hansson, 
umboðsmaður 
Vespa á Íslandi, er 

ósáttur við „vespu-
leik“ 10-11.

FÓLK 30

VATNSVEÐUR   Í dag verða suð-
lægar áttir, 5-13 m/s hvassast 
með ströndum syðra og eystra. 
Mikil rigning víða um land einkum 
síðdegis. Hiti 10-20 stig, hlýjast til 
landsins norðaustan til.

VEÐUR 4
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VEÐUR „Ég man ekki til þess að 
leifar fellibyls hafi áður náð alla 
leið til okkar um hásumar,“ segir 
Einar Sveinbjörnsson veðurfræð-
ingur. 

Leifar fellibylsins Bertu stefna 
beint yfir landið í dag. „Þessi 
hitabeltisstormur hefur sveimað 
ótrúlega lengi yfir Atlantshafinu 
og svo seint sem á laugardags-
kvöldið mátti enn greina auga í 
miðju stormsins,“ segir Einar.

„Horfur eru á miklu úrhelli 
síðdegis, sérstaklega sunnan- og 
suðvestanlands,“ segir Einar. 
„Væntanlega verða óvenjuleg 
hlýindi samfara rigningunni en 
engin ástæða er enn til að ætla að 
hvassara verði en í venjulegri 
sumarlægð.“  - ht

Hitabeltisstormurinn Berta:

Leifar fellibyls 
nálgast landið

Markasúpa í 
boði
Botnliðin HK 
og ÍA voru 
kjöldregin í 
Landsbanka-
deildinni í gærkvöldi.

ÍÞRÓTTIR 24 

DÝRAHALD „Líf er hvers manns 
hugljúfi,“ segir Albert Eiríksson, 
safnstjóri á Fáskrúðsfirði, um 
hreindýrskálfinn sem fannst 
nýborinn í vegarkanti í vor og var 
komið í fóstur á bæ í Reyðarfirði. 

„Líf hefur aldrei umgengist 
hreindýrahjörð en hefur verið 
gefið af pela og er nýlega farin að 
éta fjallagrös,“ segir Albert.

Gestir og gangandi fá tækifæri 
til að kynnast Líf á Frönskum 
dögum á Fáskrúðsfirði um næstu 
helgi. „Líf verður fyrir framan 
safnið Fransmenn á Íslandi þar 
sem við munum óska eftir 
sjálfboðaliðum til þess að gefa 
henni pela,“ segir Albert.  - ht

Franskir dagar á Fáskrúðsfirði:

Hreindýrskálfi 
gefið af pela

HREINDÝRSKÁLFURINN LÍF Laufey Birna 
Sigurðardóttir frá Fáskrúðsfirði með 
hreindýrskálfinum gær.

VIÐSKIPTI Framkvæmdastjóri 
Kaffitárs eyddi nýlega hundrað 
klukkustundum við undirbúning 
umsókna um leyfi fyrir nýtt 
kaffihús. 

Aðalheiður Héðinsdóttir, for-
stjóri Kaffitárs, segir að ný lög 
um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald sem tóku gildi í 
fyrrasumar hafi síst gert lífið 

einfaldara fyrir veitingamenn.
„Tilgangur nýju laganna var að 

einfalda kerfið,“ segir Aðalheið-
ur. „Við getum ekki séð að þeim 
tilgangi hafi verið náð.“

Aðalheiður gagnrýnir að þurfa 
enn á ný að ganga í gegnum svo 
flókið ferli, einkum í ljósi þess að 
Kaffitár reki nú níu kaffihús.

„Við höfum aldrei skuldað nein-

um neitt og þykir undarlegt að 
þurfa að ganga í gegnum þessa 
vitleysu einu sinni enn.“

„Við stöndum við þá skoðun 
okkar að eitt leyfi eigi að vera 
nóg. Kerfið var óþarflega flókið 
og er kannski enn,“ segir Harald-
ur Ingi Birgisson, lögfræðingur 
hjá Viðskiptaráði. 
  - ht / sjá síðu 8 

Forstjóri Kaffitárs segir of flókið að sækja um leyfi fyrir nýtt kaffihús:

Hundrað stundir að fá leyfi

STJÓRNMÁL „Þjóðhagsstofnun var 
að vinna gott starf á sínum tíma. 
Við stóðum að því ásamt Sjálfstæð-
isflokknum að leggja hana niður og 
líklega hefði það ekki átt að ger-
ast,“ segir Valgerður Sverrisdóttir, 
varaformaður Framsóknarflokks-
ins. Ágúst Ólafur Ágústsson, vara-
formaður Samfylkingar, er sam-
mála Valgerði. 

„Ég tala fyrir því að endurreisa 
Þjóðhagsstofnun,“ segir Ágúst 
Ólafur. „Það skiptir miklu að fáan-
legar séu upplýsingar frá óháðum 
aðilum.“

Lúðvík Bergvinsson, formaður 
þingflokks Samfylkingarinnar, 
segir það hafa verið grundvallar-

mistök að leggja stofnunina niður 
á sínum tíma. Hún hafi verið eini 
rannsóknaraðilinn í efnahags-
málum og að henni sé mikill miss-
ir. 
  „Það hefur einfaldlega komið á 
daginn að í þessum efnahagserfið-
leikum sem við stríðum við núna, 
hefði það styrkt alla umræðu og 
ákvarðanatöku til muna að hafa 
slíkan aðila á vettvangi.“ Lúðvík 
segir vel koma til álita að endur-
reisa Þjóðhagsstofnun í einhverri 
mynd. Það sé afar brýnt að hafa 
sjálfstæða og óháða efnahagsstofn-
un sem rannsaki efnahagsmál.

Arnbjörg Sveinsdóttir, þing-
flokksformaður Sjálfstæðisflokks, 

segir afnám stofnunarinnar hafa 
verið rétt mat aðila á sínum tíma. 
„Þá voru greiningardeildir bank-
anna að eflast mjög, og Seðlabank-
inn hafði sína stöðu eins og nú,“ 
segir Arnbjörg. Hún er ekki tals-
maður þess að endurreisa stofnun-
ina.

Þjóðhagsstofnun var lögð niður 
árið 2002 og verkefni hennar færð 
yfir til fjármálaráðuneytisins og 
Hagstofu Íslands. Á föstudag var 
Tryggvi Þór Herbertsson, hag-
fræðingur og forstjóri Aska Capi-
tal, ráðinn til að sinna ráðgjöf í 
efnahagsmálum í forsætisráðu-
neytinu í sex mánuði. 
 - kg

Stjórnarliðar vilja fá 
nýja Þjóðhagsstofnun
Varaformaður og þingflokksformaður Samfylkingarinnar vilja endurreisa Þjóð-
hagsstofnun. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins er þeim ósammála.

STUÐ AÐ MIÐALDASIÐ Þeir félagar Hilmar og Baldur, þriggja ára, skemmtu sér konunglega á Miðaldadögum á Gásum í Eyjafirði 
um helgina. Meðal dagskrárliða var knattspyrnuleikur að miðaldasið, þar sem munkur einn tognaði og þurfti frá að víkja. Að öðru 
leyti heppnaðist hátíðin vel í glaðasólskini og blíðu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

VEÐRIÐ Í DAG
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DÝRAHALD Hinn 5. júlí keypti Kamela Rún Sigurðar-
dóttir tvo hvolpa á raðgreiðslum. Fimm dögum síðar 
var annar þeirra dauður. Hún segir krufningu 
dýralæknis hafa sýnt fram á að hvolpurinn hafi 
drepist af völdum lifrarbólgu sem hún telur hundinn 
hafa verið sýktan af þegar hún fékk hann í hendur. 
Hún furðar sig á því að þurfa að halda áfram að 
greiða afborganir af hundinum. 

Í grein sem Rúna Finnsdóttir dýralæknir ritaði um 
sjúkdóminn kemur fram að meðgöngutími smits sé 
um það bil fjórir til níu dagar en að þeim tíma liðnum 
taki einkenni sjúkdómsins að koma fram. Smitleiðir 
séu aðallega frá hundi til hunds með þvagi, saur og 
slefi, einnig sé þekkt að hundar smitist af óhreinum 
matarílátum, fatnaði, óhreinum skóm og höndum. 

Kamela segir dauða hvolpsins, sem var af tegund-
inni Chihuahua, hafa tekið mjög á sig. Sem betur fer 
sé hinn hundurinn, sem hún keypti á sama tíma og 
sama stað og er af tegundinni Miniature Pinscher, 
heill heilsu.

„Seljandinn bauðst til að láta mig fá annan hvolp í 
stað þess sem dó en ég treysti mér ekki til þess að fá 
hund þarna aftur og hefur verið ráðið eindregið frá 
því,“ segir Kamela, sem vill frekar greiða upp hund 
sem hún fékk aldrei að kynnast heldur en að ganga 
aftur í gegnum önnur eins veikindi. Kamela segist 
enn sem komið er aðeins hafa heyrt að hundurinn 
hafi drepist vegna lifrarbólgu frá dýralækni í 
gegnum síma en hún geti fengið skjöl um krufning-
una fljótlega. 

Ásta Sigurðardóttir, eigandi hundaræktunarinnar 
Dalsmynni þaðan sem hundurinn kom, segir dýra-
lækni nýlega hafa tekið sýni úr fimm hvolpum frá 
búinu. Ekkert þeirra hafi sýnt fram á að lifrarbólga 
væri þar til staðar. Hún taki orð Kamelu ekki 
trúanleg fyrr en hún sjái gögn um málið. Auk þess 
sem hún bendir á að hún hafi selt Kamelu hundana 
með um það bil 80 þúsund króna afslætti samanlagt. 

„Ef hundurinn var haldinn þessum sjúkdómi þegar 
viðkomandi viðskipti fóru fram á seljandi vitanlega 
að leysa kaupandann undan greiðslunum,“ segir 
Jóhannes Gunnarsson, hjá Neytendasamtökunum og 
hvetur Kamelu til hafa samband við samtökin vegna 
málsins.  karen@frettabladid.is

Meistara-
 flokkssúpur

Masterklass

Nýjung

Girnileg nýjung – 2 í pakka.
Tilvalið í ferðalagið.

Friðrik, er þetta ekki þunnur 
þrettándi?

„Er ekki tuttugasti og fyrsti í dag?“

„Þynnkuboltinn“ er hópur ungra manna 
sem bætir líðan sína um helgar með því 
að spila fótbolta. Friðrik Steinn Friðriks-
son er einn af stofnendum hópsins.

SPÁNN, AP Fjórar sprengjur 
sprungu á norðanverðum Spáni í 
gær. Enginn slasaðist en nokkrar 
skemmdir urðu á eignum.

Menn sem sögðust vera frá 
Aðskilnaðarhreyfingu Baska 
(ETA) hringdu og sögðu frá 
sprengjunum áður en þær 
sprungu. Ein sprakk utan við 
banka, ein á golfvelli og tvær við 
strönd á vinsælu ferðamanna-
svæði í Cantabria-héraði.

ETA hefur áratugum saman 
barist fyrir sjálfstæðu ríki Baska 
á Norður-Spáni og Vestur-
Frakklandi. Meira en átta 
hundruð manns hafa látist í 
árásum ETA.  - gh

Aðskilnaðarhreyfing Baska:

Sprengt á Spáni

AFGANISTAN, AP Barack Obama, forsetaframbjóðandi 
Demókrataflokksins í Bandaríkjunum, vill færa her-
sveitir frá Írak til Afganistans.

Obama er nú á ferðalagi um Mið-Austurlönd og 
Evrópu. Hann snæddi í gær hádegisverð með Hamid 
Karsaí forseta Afganistans í Kabúl, höfuðborg Afgan-
istans. Lofaði Obama auknum stuðningi við Afganist-
an, verði hann kjörinn forseti, og að „halda áfram 
stríðinu gegn hryðjuverkum af krafti“, að sögn tals-
manna afganska forsetaembættisins.

Árásir vígamanna á róstusömum svæðum í austan-
verðu Afganistan hafa aukist um fjörutíu prósent frá 
því í fyrra. Ástandið í Írak hefur hins vegar farið 
batnandi undanfarið.

Obama leggur til að Bandaríkin taki að draga 
liðs afla sinn frá Írak í skrefum, en sendi að minnsta 
kosti sjö þúsund hermenn í viðbót til Afganistans.

Obama heimsækir líklega Írak, Jórdan, Ísrael, 
Palestínu, Þýskaland, Frakkland og Bretland á næstu 
dögum.  - gh

Barack Obama er nú í ferðalagi um Mið-Austurlönd og Evrópu:

Aukin áhersla á Afganistan

HAMID KARSAÍ OG BARACK OBAMA Margir stjórnmálaskýr-
endur telja ferðalag Obama ætlað að bæta ímynd hans í 
utanríkismálum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BRUNI Miklar skemmdir urðu á 
íbúðarhúsinu að Holti II í 
Stokkseyrarhreppi eftir að eldur 
kom upp í þvottahúsi laust eftir 
hádegi í gær.

Enginn var í húsinu þegar 
eldurinn kom upp en bóndinn á 
bænum var við störf utandyra í 
nágrenninu. Heimilismaður sem 
átti erindi heim að bænum sá 
reyk leggja frá húsinu og 
tilkynnti um brunann.

Húsið fylltist fljótt af sóti og 
reyk og mikill hiti var í húsinu 
þegar lögregla og slökkvilið komu 
að. Greiðlega gekk að slökkva 
eldinn en lengri tíma tók að 
reykræsta og kæla húsið.  - ht 

Eldur kom upp í þvottahúsi:

Sveitabær mik-
ið skemmdur

ELDURINN SLÖKKTUR Slökkvistarf við 
íbúðarhúsið Holt II í Stokkseyrarhreppi 
gekk vel.  MYND/EGILL BJARNASON  

FÓLK „Ef menn væru alvöru sósí-
aldemókratar og Alþýðuflokkur-
inn væri við völd væru allir á 
Range Rover,“ segir Árni Hjör-
leifsson, eða Árni krati eins og 
hann er oft kallaður í heimabæ 
sínum, Hafnarfirði. Hann er eig-
andi Range Rover með einka-
númerið KRATI. „Þetta er sjötti 
Roverinn sem ég á, þetta er orðin 
eins konar sýki. Svo eyðir þetta 
ekki neinu,“ segir Árni.

Spurður um söguna á bak við 
bílnúmerið segir hann þetta hafa 
byrjað í álverinu í Straumsvík 
þegar hann vann þar. „Í vinnunni 
var ég alltaf kallaður síðasti krat-
inn. Þegar fréttist að einkabíl-
númer væru komin í Bretlandi 
lofaði ég að fá mér einkabílnúm-
erið Krati þegar þau kæmu til 
Íslands,“ segir Árni.
„Ég var löngu búinn að gleyma 

þessu þangað til að gömlu vinnu-
félagarnir hringdu og minntu 
mig á þetta. Ég gat auðvitað ekki 
svikist undan,“ segir Árni. 

Árni sagði sig úr Samfylking-
unni fyrir nokkru eftir að hafa 
reynt að leita svara hjá bæjar-
fulltrúum Samfylkingarinnar í 
Hafnarfirði um skoðanir þeirra á 
álversstækkun í Straumsvík. 
Hann fékk engin svör. 

Árni er sjálfur hlynntur stækk-
un álversins. „Ég sagðist bara 
ætla að halda áfram að vera 
krati,“ segir Árni.

 - vsp

Árni Hjörleifsson er með bílnúmerið KRATI á Range Rovernum sínum:

Sjötti Range Rover kratans

ÁRNI OG KRATINN Árni er oft kallaður 
Árni krati og ekki að ástæðulausu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LÖGREGLUMÁL Farandsali sem 
gekk í hús í byggðarlögum á 
norðanverðum Vestfjörðum og 
bauð varning til sölu var handtek-
inn á Ísafirði í síðustu viku.

Maðurinn er af erlendu 
þjóðerni og hafði hvorki dvalar- 
né atvinnuleyfi hér á landi. Hann 
er einnig grunaður um að hafa 
flutt varninginn ólöglega til 
landsins. Maðurinn gisti fanga-
geymslur á Ísafirði meðan málið 
var rannsakað og hald var lagt á 
varning hans, meðal annars yfir 
níu hundruð myndir.  Ákæra 
hefur verið gefin út á hendur 
manninum og er hann nú frjáls 
ferða sinna.  - ht

Farandsali án tilskilinna leyfa:

Tekinn hönd-
um á Ísafirði

SLYS Ökumaður var fluttur með 
sjúkraflugi til Reykjavíkur eftir 
bílveltu í Seyðisfirði snemma í 
gærmorgun.

Meiðsl mannsins voru þó ekki 
jafn alvarleg og í fyrstu var talið 
en hann hlaut mar á lunga að sögn 
Óskar Bjartmarz, yfirlögreglu-
þjóns hjá lögreglunni á Egilsstöð-
um.

Ökumaðurinn var einn í 
bifreiðinni og er talinn hafa misst 
stjórn á henni í lausamöl. Hann er 
grunaður um ölvun við akstur. - ht

Ökumaður slasaðist í bílveltu: 

Missti stjórn á 
bíl í Seyðisfirði

ÍRAN, AP Níu manns, átta konur og 
einn karl, bíða þess að verða grýtt 
til bana í Íran fyrir hjúskapar-
brot.
Mannréttindasinnar reyna nú að 
fá dómunum hnekkt. Segja þeir 
meirihluta sakborninganna frá 
svæðum þar sem lestrarkunnátta 
er lítil og sumir þeirra hafi ekki 
skilið ákæruna.

Hjúskaparbrot er eina brotið 
sem refsað er fyrir með grjót-
kasti í Íran, en menn eru einnig 
dæmdir til dauða fyrir morð, 
nauðgun, rán, guðleysi, guðlast, 
fíkniefnasmygl, vændi, landráð 
og njósnir. - gh

Níu bíða aftöku í Íran:

Grýtt fyrir 

hjúskaparbrot

MÚSLIMAKONUR Strangtrúaðir íslamist-
ar ráða ríkjum í Íran.

Vill fá hvolp með 
lifrarbólgu bættan
Kamela Rún Sigurðardóttir segir undarlegt að hún þurfi næsta árið að greiða 
raðgreiðslur af hvolpi sem drapst fimm dögum eftir að hún fékk hann í hendur.  
Neytendasamtökin vilja fá að kanna réttindi hennar gagnvart seljanda. 

DRAPST FIMM DÖGUM 
EFTIR KOMU Kamela 
segist frekar vilja ljúka 
því að greiða afborganir 
af tíkinni Fíónu heldur 
en að ganga í gegnum 
annað eins aftur.

KAMELA MEÐ HVOLPINN SEM EFTIR LIFIR Kamela keypti 
tvo hunda í Dalsmynni. Annar var af tegundinni Miniature 
Pinscher en hinn Chihuahua. Sá síðarnefndi drapst fimm 
dögum eftir að hún fékk hann í hendur. 

SPURNING DAGSINS
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STIGAR OG HANDRIÐ ÚR GLERI OG STÁLI

ÚTI SEM INNI

SAMGÖNGUR Gísli Marteinn Bald-
ursson, fulltrúi Reykjavíkur í stjórn 
Strætó, segist vera sammála 
stjórnar formanninum, Ármanni Kr. 
Ólafssyni, um að æskilegt væri að 
einkaaðilar sæju um allan akstur 
Strætó. Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær verður ríflega helmingur 
akstursins boðinn út í haust.

Gísli Marteinn segir að hann 
hefði gjarnan viljað sjá hlut einka-
aðila stærri í þessu útboði. „Þetta 
varð hins vegar niðurstaðan eins og 
staðan er núna. Stjórnin stendur 
saman á bak við hana og við erum 
mjög sátt við þetta fyrirkomulag 
núna.“

Garðar Hilmarsson, formaður 
Starfsmannafélags Reykjavíkur-
borgar, segist ekki hafa heyrt af 

vilja stjórnar-
manna Strætó 
til að færa allan 
akstur til einka-
aðila. „Við 
myndum hafa 
af því mjög 
miklar áhyggj-
ur ef af yrði. 
Með því væri 
verið að rýra 
kjör og réttindi 

starfsfólks hjá fyrirtækinu,“ segir 
Garðar.

Gísli Marteinn segir að með 
útboðinu nú sé verið að festa það 
fyrirkomulag í sessi að akstur skipt-
ist nokkuð jafnt á milli einkaaðila 
og byggðasamlagsins; í bili.

„Það hefur ekkert verið ákveðið 

með það hvort 
fleiri leiðir verði 
boðnar út á 
samningstíman-
um. Okkar 
ágætu einkaað-
ilar hafa staðið 
sig vel og við 
munum sjá 
hvernig þeir 
standa sig 
áfram. Það væri 

óábyrgt að skoða það ekki að auka 
hlut þeirra ef vel gengur. Sú leið 
hefur verið farin í nágrannalöndum 
okkar svo dæmi sé tekið,“ segir 
Gísli Marteinn.

Svandís Svavarsdóttir, sem sat í 
stjórn Strætó í tíð 100 daga meiri-
hlutans – en í stjórninni situr einn 

fulltrúi hvers sveitarfélags – segir 
yfirlýsingu Ármanns athyglisverða. 
„Þarna siglir Sjálfstæðisflokkurinn 
undir fullum seglum og ég veit ekki 
hvaðan pólitískt viðnám ætti að 
koma. Þetta er í beinum takti við 
það sem er að gerast á landsvísu og 
almannaþjónustan á víða í vök að 
verjast nú um stundir,“ segir 
Svandís.

Spurður um á hverju það hafi 
strandað að bjóða fleiri leiðir út 
núna segir Gísli Marteinn að menn 
hafi metið stöðuna þannig að ekki 
væri stemning fyrir því núna. „Til 
að mynda í Reykjavík held ég að sé 
ekki stemning fyrir að bjóða allan 
reksturinn út í einum pakka núna, 
hvað sem síðar verður.“

 kolbeinn@frettabladid.is

Vilja bjóða allan akstur 
Strætó út til einkaaðila
Gísli Marteinn Baldursson segist vilja sjá allan akstur Strætó á hendi einkaaðila. Stjórnarformaður Strætó 
sammála. Formaður stéttarfélags er uggandi. Vinstri græn segja almannaþjónustu eiga í vök að verjast.

SVANDÍS SVAVARS-
DÓTTIR

GÍSLI MARTEINN 
BALDURSSON

STRÆTÓ Í ÚTBOÐ Ríflega helmingur aksturs Strætó fer í útboð í haust. Útboð alls aksturs hefur verið rætt innan stjórnar. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
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HITABELTIS-
LÆGÐIN BERTHA  
Nú síðdegis gengur 
hitabeltislægðin 
Bertha yfi r land-
ið. Hún er fyrrum 
fellibyljalægð. Ekki 
er að vænta neinna 
storma af hennar 
völdum en henni 
fylgir hins vegar 
mikið vatnsveður  í 
dag og það víða um 
land, einkum þó 
síðdegis. Vætusamt 
verður sunnan og 
vestan til næstu 
daga.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

SLYS Þrjú ungmenni voru flutt á 
sjúkrahús eftir bílveltu á 
Biskupstungnabraut við 
Laugarvatnsveg á fimmta 
tímanum í fyrrinótt. Ungmennin 
voru í jeppa sem hafnaði utan 
vegar og valt í kjölfarið.

Tvö ungmennanna fengu að 
fara heim að lokinni læknisskoð-
un á slysadeild snemma í 
gærmorgun að sögn læknis á 
deildinni.

Sá þriðji reyndist upphand-
leggsbrotinn og var auk þess 
marinn og sár eftir slysið. Hann 
fékk að fara heim af sjúkrahús-
inu eftir hádegið í gær. 
  - ht

Bílvelta við Laugavatnsveg:

Þrjú ungmenni 
flutt á spítala

BRUNI Nokkrir piltar eru grunaðir 
um að kveikja eld í sinu á þaki 
leikskóla við Gullteig í Reykjavík 
laust eftir hádegi í gær.

Ekki er vitað til þess að 
skemmdir hafi orðið á leikskólan-
um við brunann en eldsvoðinn var  
bundinn við þak skólans sem var 
tyrft að sögn varðstjóra hjá 
slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.

Til nokkurra pilta sást við 
leikskólann og eru þeir grunaðir 
um að hafa kveikt eldinn.

Slökkvistarf gekk vel og hafði 
eldurinn verið slökktur fljótlega 
eftir að slökkvilið kom á staðinn.  
 - ht

Piltar grunaðir um sinubruna:

Kveiktu í sinu á 
þaki leikskóla 

KÍNA, AP Yfirvöld í Peking, 
höfuðborg Kína, hafa takmarkað 
mjög umferð bifreiða og iðnaðar-
starfsemi til að draga úr mengun 
fyrir Ólympíuleikana í ágúst.

Helmingur bílaflotans má ekki 
keyra fram að leikunum. Annan 
hvern dag mega bílar með 
skráningarnúmeri sem endar á 
oddatölu ekki keyra, hinn daginn 
bílar með númeri sem endar á 
sléttri tölu.

Verksmiðjur þurfa að draga úr 
útblæstri um þriðjung og lokað 
verður tímabundið fyrir þær 
verksmiðjur sem mest menga.

Loftgæði í Peking eru mjög 
lítil. Óvíst er að það takist að 
koma því í lag fyrir Ólympíuleik-
ana.  - gh

Peking ræðst gegn mengun:

Bílar bannaðir

PEKING Skyggni er oft lélegt í Peking 
vegna mengunar. NORDICPHOTOS/AFP

NEYTENDUR  Neytendastofa hefur 
aldrei beitt verslanir sektum 
þegar reglur um verðmerkingar 
hafa verið brotnar.

Samkvæmt lögum ber öllum 
þeim sem selja verslun eða þjón-
ustu að veita greinargóðar upplýs-
ingar um verð. Þessar upplýsing-
ar verða að vera á áberandi stað 
og tryggt skal vera að neytendur 
skilji hvaða vara er merkt hverju 
verði. Uppsett verð skal vera það 
sama og neytandinn greiðir. 

Þórunn Árnadóttir, sviðsstjóri 
neytendaréttarsviðs Neytenda-
stofu, segist ekki geta svarað því 
hvers vegna verslanir hafi ekki 
verið sektaðar en segir að nú sé 

verið að uppfæra reglur Neyt-
endastofu. 

„Við höfum fengið mikið af 
kvörtunum og erum farin af stað í 
verslanir og skoða ástand mála.“ 
Þórunn segir að með nýjum regl-
um verði breyting á og að verslan-
ir verði sektaðar. „Eftirlit verður 
hert og sömuleiðis verður farið að 
beita sektum.“ Þórunn segir að 
nýju reglurnar verði einfaldari í 
sniðum en þær fyrri. 

„Reglurnar verða sameinaðar 
undir einn hatt og verða mun 
aðgengilegri fyrir neytendur.“ 
Nýju reglurnar eiga komast í 
gagnið innan fárra vikna. 

 - hþj    

Neytendastofa má sekta þegar ekki er farið að reglum um verðmerkingar:

Engar verslanir sektaðar enn 

VERÐMERKINGAR Í VERSLUNUM 
Neytendastofa hefur hert eftirlit með 
verðmerkingum.

GENGIÐ 18.07.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

16,4258
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 79 79,38

 157,69 158,45

 125,22 125,92

 16,79 16,888

 15,545 15,637

 13,218 13,296

 0,7408 0,7452

 129,1 129,86

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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VESTFIRÐIR Þyrla Landhelgisgæsl-
unnar og björgunarskipið Gunnar 
Friðriksson frá Ísafirði voru kölluð 
út í ísbjarnarleit á Hornströndum 
seint á laugardagskvöldið. Töldu 
ferðamenn sig hafa séð tvo ísbirni. 
Leit var hætt eftir um þrjár klukku-
stundir, og talið líklegt að um mis-
sýningu hafi verið að ræða.

Hópur ferðamanna í gönguferð 
taldi sig hafa séð tvo bletti í fjallinu 
Skálakambi nálægt Hælavík. Sam-
kvæmt ferðamönnunum voru blett-
irnir horfnir þegar gengið var aftur 
framhjá svæðinu nokkru síðar, og 
var þá ákveðið að hafa samband við 
lögregluna á Vestfjörðum.

Vitað var af töluverðum fjölda 

ferðamanna á svæðinu. Þeir sem 
náðist í voru hvattir til að sýna ítr-
ustu aðgát. Björgunarskipið Gunnar 
Friðriksson var kallað út frá Ísafirði 
með tvo lögreglumenn innanborðs. 
Þyrla Landhelgisgæslunnar kom á 
Hornstrandir um miðnætti og 
sveimaði yfir svæðinu í rúmlega 
tvær klukkustundir. Engir ísbirnir 
fundust og var afráðið að hætta leit 
um klukkan hálf þrjú á sunnudags-
nótt. Lögreglan segir talið líklegast 
að um missýningu ferðamannanna 
hafi verið að ræða.

Talsmaður lögreglunnar á Vest-
fjörðum segir að allar tilkynningar í 
þessa veru séu teknar alvarlega.

 - kg 

Ferðamenn á Hornströndum töldu sig hafa séð tvo ísbirni:

Þyrla og björgunarskip leituðu ísbjarna

LEIT ÚR LOFTI Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð til leitarinnar.
MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

Er þörf á að rannsaka Hafskips-
málið betur?
Já 69%
Nei 31%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Er rétt hjá forsætisráðherra að 
ráða sér ráðgjafa í efnahags-
málum?

Segðu skoðun þína á vísir.is

VIÐSKIPTI „Ný lög hafa síst gert 
lífið einfaldara fyrir okkur veit-
ingamenn,“ segir Aðalheiður 
Héðinsdóttir, forstjóri Kaffi-
társ.

„Framkvæmdastjóri Kaffitárs 
eyddi nýlega yfir hundrað vinnu-
stundum í undirbúning umsókna 
um leyfi fyrir nýjasta staðinn 
okkar.“

Aðalheiður 
benti fyrir 
rúmum tveim-
ur árum á að 
fyrirtæki væru 
krafin um 
fjölda vottorða 
jafnvel þegar 
opna ætti útibú 
frá starfsemi 
sem þegar væri 
til staðar. Einn-

ig var þá beðið um vottorð um 
persónulega hagi stjórnenda, 
eigenda og stjórnarmanna í 
fyrirtækinu.

Ný lög um veitingastaði, gisti-
staði og skemmtanahald tóku 
gildi 1. júlí á síðasta ári. Tilgang-
ur þeirra var að einfalda leyfis-
veitingar og draga úr fjölda 
leyfa, gagna og umsagna sem 
umsækjendur höfðu áður þurft 
að afla, að því er fram kemur á 
vef dómsmálaráðuneytisins.

„Við getum ekki séð að þeim 
tilgangi hafi verið náð,“ segir 
Aðalheiður.

Aðalheiður segir að þrátt fyrir 
að tekist hafi að einfalda hluta 
ferlisins við tilkomu nýrra laga 
hafi aðrir hlutar þess flækst.

„Við vorum sífellt send manna 
á milli og enginn gat sagt okkur 
til hvers var ætlast,“ segir Aðal-

heiður en bendir á að það gæti 
komið til vegna þess að um ný 
lög sé að ræða.

Aðalheiður gagnrýnir einnig 
að þrátt fyrir að ný lög leyfi 
stofnunum að óska eftir upplýs-
ingum hver frá annarri geti lög-
regla enn krafið veitingamenn 
um leyfi sem til þurfi.

Kaffitár rekur nú níu kaffihús 
og telur Aðalheiður ferlið sér-

staklega flókið í ljósi þess. „Við 
höfum aldrei skuldað neinum 
neitt og þykir undarlegt að þurfa 
að ganga í gegnum þessa vit leysu 
einu sinni enn.“

Haraldur Ingi Birgisson, lög-
fræðingur hjá Viðskiptaráði, 
segir að ráðið hafi viljað einföld-
un á kerfinu þannig að eitt leyfi 
dygði til reksturs veitingahúsa.

„Við fögnuðum frumvarpinu á 
sínum tíma enda héldum við að 
það gerði veitingamönnum ein-
faldara að fá þessi leyfi,“ segir 
Haraldur.

„Við stöndum hins vegar enn 
við þá skoðun okkar að eitt leyfi 
ætti að vera nóg. Kerfið var 
óþarflega flókið og er kannski 
enn.“

 helgat@frettabladid.is

Yfir hundrað stund-
ir að undirbúa leyfi
Framkvæmdastjóri Kaffitárs eyddi nýlega yfir hundrað vinnustundum í und-
irbúning umsókna um leyfi fyrir nýtt kaffihús. Forstjóri fyrirtækisins segir lög 
sem tóku gildi fyrir ári ekki hafa einfaldað veitingamönnum að sækja um leyfi. 

KAFFITÁR Forstjóri segir enn flókið að sækja um leyfi fyrir nýju kaffihúsi þrátt fyrir ný 
lög sem tóku gildi síðasta sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Við höfum aldrei skuldað 

neinum neitt og þykir 

undarlegt að þurfa að ganga í 

gegnum þessa vitleysu einu sinni 

enn.“

AÐALHEIÐUR HÉÐINSDÓTTIR
FORSTJÓRI KAFFITÁRS

AÐALHEIÐUR 
HÉÐINSDÓTTIR

Ekki er hægt að ætlast til þess að verslanir beri hag neytenda fyrir brjósti:

Neytendur taki ábyrgð
Neytendur verða að taka ábyrgð 
á því að fylgjast með vöruverði. 
Enginn getur ætlast til þess að 
verslanir beri hag neytenda fyrir 
brjósti því hlutverk þeirra er að 
skapa tekjur fyrir eigendur sína. 
Það er því alltaf undir okkur 
sjálfum komið að skoða verðmið-
ana og muna verðið.   

Fréttablaðinu barst bréf sem í 
segir: Mér finnst óþolandi þegar 

verð vöru í lágvöru-
verðs verslunum er 
hærra en í þeim búðum 
sem maður telur að 
eigi að vera dýrari. 

Þrátt fyrir að 

sumar verslanir séu lágvöru-
verslanir má oft finna í þeim 
vörur á uppsprengdu verði – 
þetta verða neytendur að vita og 
reikna með. Sem dæmi má nefna 
Daloon-vorrúllur sem kostuðu 
yfir 700 krónur í Krónunni, síðast 
þegar ég gáði. Í Bónus kosta þær 
hins vegar í kringum 350 krónur. 
Með því að verðleggja eina og 
eina vöru svo hátt er ekki líklegt 
að neytendur taki eftir því, fylg-
ist þeir ekki með verðum. 

Í bréfinu er einnig rætt um 

verð á Euroshopper Tropical 
ávaxtasafa í Bónus: Þetta er safi 
sem var lengi vel á 59-70 krónur. 
Ég fór í Bónus í Holtagörðum um 
daginn og sá hann þá merktan á 
98 krónur. Að sögn ritara bréfs-
ins kom í ljós þegar heim var 
komið að samkvæmt strimli voru 
rukkaðar 109 krónur.

Starfsmenn Neytendastofu og 
Neytendasamtakana segja einum 
rómi að neytendur verði að fylgj-
ast sjálfir með verðlagningu og 
hve mikið þeir borgi. Að skoða 
strimilinn þegar heim er komið 
er ekki nóg, það verður að skoða 
verðmerkingar í hillu og strimil 
við kassa. Ef misræmi uppgötv-
ast of seint er ráð að hringja í 
Neytendastofu eða fara á heima-
síðu þeirra og kvarta. Þau hafa 
vald til að beita sektum.

Myrti stúlku fyrir barnið
38 ára kona er í haldi lögreglu í 
borginni Pittsburgh í Bandaríkjunum 
grunuð um að hafa myrt barnshaf-
andi átján ára stúlku, skorið hana upp 
og tekið barnið úr henni. Konan fór 
með barnið á spítala og hélt því fram 
að hún ætti það.

BANDARÍKIN

Róleg nótt í miðborginni
Fjórir gistu fangageymslur lögreglu 
vegna ölvunar í miðborg Reykjavíkur 
aðfaranótt sunnudagsins. Það eru 
óvenju fáir að sögn varðstjóra. Eril-
samt var hjá lögreglu vegna skemmt-
anahalds í miðborginni, sem þó fór 
að mestu vandræðalaust fram.

Fimm teknir fyrir hraðakstur
Fimm ökumenn voru stöðvaðir fyrir 
of hraðan akstur á Reykjanesbraut í 
fyrrinótt. Sá sem hraðast ók mældist 
á 160 kílómetra hraða. Þá var einn 
stöðvaður grunaður um akstur undir 
áhrifum fíkniefna.

LÖGREGLUFRÉTTIR 

AFGANISTAN, AP Tugir vígamanna 
og borgara féllu fyrir hendi 
herafla Atlantshafsbandalagsins 
(NATO) og Afganistans í Afganist-
an um helgina.

Að minnsta kosti fjórir borgar-
ar létust af völdum misheppnaðr-
ar sprengjuárásar hermanna 
NATO. Níu afganskir lögreglu-
menn féllu í átökum við hermenn 
NATO sem höfðu haldið lögreglu-
mennina vera vígamenn talibana.

Tugir vígamanna talibana féllu í 
átökum við afganska herinn, að 
sögn yfirvalda í Afganistan. Þrjú 
börn létust þegar bifreið sem þau 
voru í var ekið yfir jarðsprengju. 
Yfirvöld segja talibana hafa 
grafið niður jarðspengjuna.

Yfirmenn NATO í Afganistan 
hafa beðist afsökunar á falli 
óbreyttu borgaranna og segja það 
verða rannsakað. - gh

Borgarar drepnir fyrir slysni:

Blóðug helgi í 
Afganistan

Sendið umboðsmanni neytenda ábendingar eða sparnaðarráð á neytendur@frettabladid.is

KJÖRKASSINN
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SKIPULAGSMÁL Umtalsvert niðurrif 
og tvöföldun á byggingarmagni er 
meðal breytinga á deiliskipulagi 
Kvosarinnar sem borgarráð sam-
þykkti á fundi sínum fyrir helgi. 
Er gert ráð fyrir byggingu rúm-
lega 7.300 fermetra hótels og 
bankaútibús í nýbyggingu á sam-
einaðri lóð Lækjargötu 12 og Von-
arstrætis 4 og 4b.

Meðal húsa sem heimilað er að 
rífa er hús Glitnis banka, For-
eldrahús og bygging við Vonar-
stræti 4b. Hefur starfsemi For-
eldrahúss þegar flutt í Borgartún.

Í bókun skipulagsráðs frá 16. 
júlí síðastliðnum segir að deili-
skipulagstillagan sé vel unnin og 
telur ráðið að vel hafi til tekist 
með að koma til móts við athuga-
semdir nálægra íbúa með þeim 
breytingum sem gerðar hafa verið 
á tillögunni eftir auglýsingu.

„Athugasemdirnar snerust aðal-
lega um hæð hússins og umfang 
þess enda er um mjög stórt hús að 
ræða,“ segir Helga B. Laxdal, yfir-
lögfræðingur á skipulags- og 
byggingarsviði Reykjavíkurborg-
ar. Þá segir hún að uppi hafi verið 
vangaveltur um hvort fleiri hótel 
vanti á umrætt svæði.

Athugasemdum hafi verið mætt 
með því að hönnuðir hússins hafi 
dregið úr byggingamagni að 
Kirkjutorgi, lækkað húsið um 
hálfa hæð, tekið glugga sem sneru 
að íbúðarhúsum og fært veggi.

„Þetta er látlaus bygging,“ segir 
Helga og bætir við að horft hafi 
verið til annarra húsa í nágrenn-
inu þegar húsið var hannað.

Byggingin verður frá einni hæð 
upp í fimm hæðir þar sem hún 
snýr út að Lækjargötu. Frá Vonar-
stræti verður ekið í bílakjallara 
undir byggingunni sem rýma mun 
27 bíla og segir Helga kjallarann 
einnig ætlaðan fyrir aðföng fyrir 
hótelið.

Áskilið er að jarðhæðin verði 
almenningsrými og gert er ráð 
fyrir að útibú Glitnis verði áfram 
á jarðhæð hússins. „Þarna eiga að 
vera veitingastaðir, kaffihús, inn-
garður og möguleiki á að opna út á 

götu sem hafði mjög mikil áhrif á 
hvað skipulagsráð var hrifið af til-
lögunni,“ segir Helga.

Lóðarhafi er Eignarhaldsfélagið 
Fasteign hf. og segir Helga í þeirra 
höndum hvenær framkvæmdir 

hefjast. „Lóðarhafar eru mjög 
áfjáðir í að fara af stað sem fyrst. 
Í lok ágúst er allt klárt af okkar 
hálfu og þá mega þeir sækja um 
byggingarleyfi og fara af stað.“  
olav@frettabladid.is

Borgaryfirvöld heimila að 
stórt hótel rísi í Kvosinni
Borgarráð samþykkir tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kvosarinnar og heimilað tvöföldun á byggingar-
magni á horni Lækjargötu og Vonarstrætis. Áætlað að rúmlega 7.300 fermetra hótelbygging rísi á reitnum.

SUÐUR EFTIR LÆKJARGÖTU Ásýnd 
Lækjargötunnar mun breytast nokkuð 
með tilkomu hótelbyggingarinnar en 
endanlegur fjöldi hótelherbergja hefur 
ekki verið ákveðinn.

HÓTELBYGGINGIN Horft í norður eftir Lækj-
argötu blasir hótelbyggingin við.

1 Hver hefur verið ráðinn til að 
veita forsætisráðherra ráðgjöf í 
efnahagsmálum?

2 Hvar fóru Kátir dagar fram 
um helgina?

3 Hvaða íslenski tónlistar-
maður selur te til eins flottasta 
veitingastaðar í heimi? 

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

VÍSINDI Læknar við Cleveland-
sjúkrahúsið í Bandaríkjunum 
hafa þróað nýja aðferð við upp-
skurð vegna nýrnagjafar. Aðferð-
in styttir endurhæfingartíma 
eftir líffæragjöfina og skilur 
eftir minna ör. Skorið er gat í 
naflann og nýrað tekið út í gegn-
um rör.

Ellefu nýrnagjafar hafa geng-
ist undir slíka aðgerð og virðist 
árangurinn góður. Endurhæfing-
artími hefur að meðaltali verið 
sautján dagar samanborið við 51 
dag eftir hefðbundna aðferð og 
sársauki er minni.

Aðgerðin felst í því að skorið 
er gat í naflann. Rör er sett í gatið 

og koltvísýringi blásið inn í kvið-
arholið svo kviðurinn þenjist út. 
Læknarnir geta þá komið inn 
tólum sem þeir nota til að skera 
nýrað frá og koma því út um 
rörið.

Í Bandaríkjunum bíða nú átta-
tíu þúsund manns eftir nýra en 
aðeins rúmlega þrettán þúsund 
gáfu nýra á síðasta ári og þar af 
var rúmlega helmingur látinn.

Inderbir S. Gill er einn lækn-
anna sem þróuðu hina nýju 
aðferð. „Mun þetta draga úr 
tregðu til nýrnagjafar? Ég held 
að svarið við því sé já,“ sagði 
hann. 

 - gh

Ný uppskurðaraðferð styttir endurhæfingartíma líffæragjafa:

Líffæragjöf gegnum naflann

INDERBIR S. GILL Gill er einn læknanna 
sem þróað hefur nýja aðferð við nýrna-
töku. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUR Hlífðarfatnaður bif-
hjólafólks er tollflokkaður sem 
tískuvara og ber því hærri tolla í 
innflutningi en annar öryggis-
fatnaður.

Fimmtán prósenta tollur er nú 
greiddur af slíkum fatnaði að 
sögn Ragnhildar Hjaltadóttur, 
ráðuneytisstjóra í samgöngu-
ráðuneytinu. 

„Við teljum slíkan fatnað fyrst 
og fremst öryggisbúnað en ef 
fella á tollana niður er það í 
verkahring fjármálaráðuneytis-
ins,“ segir Ragnhildur. 

Bifhjólafólk er ósátt við breyt-
ingar á umferðarlögum sem gera 
þeim skylt að klæðast viður-
kenndum lágmarkshlífðarbún-
aði við aksturinn eins og fram 

hefur komið í Fréttablaðinu.
Lagabreytingarnar voru gerð-

ar á næstsíðasta þingi eftir frum-
varp sem Jóhanna Sigurðardótt-
ir félagsmálaráðherra var ein 
flutningsmanna að en hún var þá 
í stjórnarandstöðu.

Fatnaðurinn á að vera merkt-
ur sérstaklega fyrir notkun á 
bifhjólum en samgönguráðu-
neytið vinnur nú að reglugerð 
um hvað teljist viðurkenndur 
útbúnaður.

„Þetta hefur ekki verið hugsað 
til enda,“ segir Sylvía Guð-
mundsdóttir, formaður Snigl-
anna. „Við viljum frekar í sam-
vinnu við klúbbana vinna að því 
að fólk sé í galla en að það sé 
bundið í landslög.“ - ht

Hlífðarfatnaður bifhjólafólks ber hærri tolla en annar öryggisútbúnaður:

Bifhjólaföt tollflokkuð sem tískuvara

VEL BÚNIR Hlífðarfatnaður bifhjólafólks ber fimmtán prósenta toll eins og tískuvara 
meðan öryggisbúnaður er tollfrjáls. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

KJARAMÁL Félag ungra lækna 
(FUL) hefur sent frá sér ályktun 
þar sem læknar eru hvattir til að 
fella rúmlega vikugamlan 
kjarasamning Læknafélags 
Íslands (LÍ) við fjármálaráðu-
neytið.

Samningurinn gerir ráð fyrir 
4,14 prósenta launahækkun sem 
felur í raun í sér kjaraskerðingu í 
ljósi mikillar verðbólgu, að mati 
Ragnars Freys Ingvarssonar, 
formanns FUL. Samkvæmt 
samningnum hækka grunnlaun 
nýútskrifaðra lækna úr 274 
þúsund krónum í 286 þúsund.

Atkvæðagreiðsla um kjara-
samninginn er hafin meðal félaga 
í LÍ. Úrslit verða ljós um 30. júlí.

 - gh

Félag ungra lækna:

Hvetja lækna 
til að fella

RAGNAR FREYR INGVARSSON Ragnar 
segir þann unglækni ekki fyrirfinnast 
sem sé ánægður með kjör sín.

HORN VONARSTRÆTIS OG LÆKJAR-
GÖTU Við hönnun byggingarinnar 
var tekið mið af öðrum húsum í 
nágrenni hennar.

UMRÆTT SVÆÐI Byggja á rúmlega 7.300 fermetra hótelbyggingu á þremur sameinuðum lóðum á horni Lækjargötu og Vonar-
strætis.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MEXÍKÓ Forystumenn mexíkóska 
knattspyrnuliðsins Universidad 
Nacional þóttust hafa himin 
höndum tekið þegar hinn 56 ára 
Englendingur Derek Williams 
sótti félagið heim nýlega. Þeir 
héldu hins vegar að þeir væru að 
taka á móti Sven-Göran Eriksson, 
fyrrverandi landsliðsþjálfara 
Englendinga og núverandi 
þjálfara landsliðs Mexíkó.

Williams þessi er sláandi líkur 
Eriksson. Hann þóttist ætla að 
kanna hæfileika leikmanna 
liðsins, og fékk konunglegar 
móttökur. Knattspyrnusambandi 
Mexíkó ku hafa verið lítt skemmt 
yfir uppátækinu. - kg

Tvífari Sven-Göran Eriksson:

Gabbaði heilt 
íþróttafélag

HEILBRIGÐISMÁL „Eftirspurnin er 
meiri en framboðið af fólki í 
þessar stöður, en við höfum ekki 
sérstaklega miklar áhyggjur. 
Þetta er líklega í takt við þann 
fjölda sem starfar á þessum 
vinnustað,“ segir Svanhvít 
Jakobsdóttir, forstjóri Heilsu-
gæslu höfuðborgarsvæðisins. 
Heilsugæslan auglýsti mörg störf 
hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og 
ljósmæðra laus til umsóknar í 
atvinnublaði Fréttablaðsins í gær, 
sunnudag.

Milli 600 og 700 manns starfa 
hjá Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins. Svanhvít segir 
stofnunina þurfa að keppa við 
aðrar heilbrigðisstofnanir um 
starfsfólk. Einnig sé eitthvað um 
að starfsfólk sé að hætta vegna 
aldurs eða taki sér námsleyfi. - kg

Heilsugæslan auglýsir:

Keppast um 
starfsfólk

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR Heilsugæsla 
höfuðborgarsvæðisins auglýsti mörg 
störf hjúkrunarfræðinga laus um 
helgina.

VEISTU SVARIÐ?
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Ganga
um Hengils-
svæðið

Þriðjudaginn 22. júlí
verður farin fræðslu- 
og gönguferð á 

Hengilssvæðinu. Hugað verður að 
orkunni og beislun hennar, orkujarð-
fræði, gróðri og sögu. Mæting í Hellis- 

heiðarvirkjun við Kolviðarhól  kl. 19:30. Þátttaka er ókeypis    
og allir velkomnir. Leiðsögumenn eru Einar Gunnlaugsson 
jarðfræðingur og Guðríður Helgadóttir lífræðingur. 

Heimild Alþjóðlega saka-
máladómstólsins til að 
rannsaka stríðsglæpi í 
Darfúr-héraði er komin 
frá öryggisráði Sameinuðu 
þjóðanna, sem fól dóm-
stólnum málið fyrir þrem-
ur árum.

Á rúmlega klukkustundarlöngum 
fundi í öryggisráðinu, sem hald-
inn var að kvöldi 31. mars árið 
2005, samþykktu ellefu af fimmt-
án aðildarríkjum ráðsins ályktun 
um að fela Alþjóðlega sakamála-
dómstólnum, sem er stríðsglæpa-
dómstóll á vegum Sameinuðu 
þjóðanna með aðsetur í Haag, að 
rannsaka ástandið í Darfúr-hér-
aði, þar sem þjóðarmorð virtist 
hafa verið í algleymingi mánuð-
um saman.

Fjögur ríki sátu hjá við 
atkvæðagreiðsluna: Alsír, Brasil-
ía, Kína og Bandaríkin.

Fulltrúi Bandaríkjanna á fund-
inum sagði stjórn sína vera sam-
mála því að rannsaka eigi stríðs-
glæpi í Darfúr og draga hina seku 
til ábyrgðar. Þess vegna hafi 
Bandaríkin ákveðið að beita ekki 
neitunarvaldi sínu í ráðinu, en 
sleppa því samt að greiða atkvæði 
vegna þess að þau eru andvíg 
dómstólnum í Haag.

Niðurstaða saksóknara
Aðalsaksóknari dómstólsins í 
Haag, Louis Moreno-Ocampo, 
hefur nú, rúmlega þremur árum 
síðar, komist að þeirri niðurstöðu 
að handtaka eigi Omar al-Bashir 
Súdansforseta fyrir þjóðarmorð, 

stríðsglæpi og glæpi gegn mann-
kyninu. Nefnd þriggja dómara 
dómstólsins, svonefnd forréttar-
stofa, fékk um leið það verkefni 
að fara yfir sönnunargögnin, sem 
saksóknarinn hefur aflað, og taka 
afstöðu til þess hvort fara eigi 
fram á handtöku forsetans.

Sú vinna gæti tekið nokkra 
mánuði. Fari svo að alþjóðleg 
handtökubeiðni verði lögð fram, 
gæti þó reynst hægara sagt en 
gert að handtaka al-Bashir. Súd-
ansstjórn harðneitar því að dóm-
stóllinn hafi nokkra lögsögu í 
málinu, enda er Súdan ekki aðili 
að dómstólnum – ekki frekar en 
Bandaríkin. 

Engin samvinna
Þótt öryggisráðið hafi, í fyrr-
nefndri ályktun frá 2005, krafist 
þess að Súdansstjórn sýni dóm-
stólnum fulla samvinnu við rann-
sókn málsins, þá hefur stjórninni 
ekki dottið í hug að ansa því.

Á síðasta ári ákærði saksókn-
arinn tvo aðra Súdani fyrir stríðs-
glæpi í Darfúr. Annar þeirra er 
Ahmed Muhammed Harun, 
núverandi ráðherra mannúðar-
mála í Súdan, en hann var áður 
yfirmaður öryggismála í Darfúr-
héraði. Hinn er Ali Kushayb, einn 
helsti leiðtogi vígasveita araba, 
svonefndra janjaweed-sveita, 
sem dómstóllinn telur hafa full-
vissu fyrir að hafi með vitund og 
að undirlagi stjórnvalda stundað 
skipulagða ofbeldisherferð á 
hendur íbúum Darfúr.

Súdanstjórn tekur ekki í mál að 
framselja þessa tvo menn til 
dómstólsins. Því síður mun hún 
afhenda forseta landsins, þannig 

að ákæran er í reynd varla annað 
en orðin tóm sem útilokað gæti 
reynst að fylgja eftir í verki. 

Óvissa
Óljóst er því hvaða gildi ákæra 
dómstólsins hefur í raun. Þó má 
reikna með því að þrýstingur á 
Súdansstjórn og al-Bashir for-
seta aukist á alþjóðavettvangi. 
Hann mun ekki eiga jafn auðvelt 
með að ferðast til annarra landa, 
þar sem hann má fastlega búast 
við handtöku stigi hann á land 
sem aðili er að dómstólnum.

Ekki verður staða hans þó svo 
slæm að hann eigi hvergi í skjól 
að venda. Bæði Arababandalagið 
og Afríkusambandið hafa gagn-
rýnt yfirlýsingu saksóknarans og 
ákæruna á hendur al-Bashir. 
Hann ætti því að geta ferðast 
áfram til margra araba- og Afr-
íkulanda, að minnsta kosti.

Tímamót
Ákæran á hendur al-Bashir mark-
ar þó tímamót og er í raun eins-
dæmi því aldrei fyrr hefur þjóð-
arleiðtogi verið ákærður fyrir 
stríðsglæpi meðan hann situr enn 
að völdum.

Í fjölmiðlum víða um heim hafa 
menn velt því fyrir sér hvaða 
þýðingu þessi tímamót hafi.

Mark Levine, sagnfræðipróf-
essor við Kaliforníuháskóla í 
Bandaríkjunum, spyr til að 
mynda í grein, sem birtist á vef 
arabísku fréttastöðvarinnar Al 
Jazeera, hvort nú verði ekki 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seti örugglega næst ákærður 
fyrir að fyrirskipa stríðsglæpi 
Bandaríkjahers í Írak. 

Fleiri hafa velt þessum mögu-
leika fyrir sér, en hann virðist þó 
afar fjarlægur. Nærtækara er að 
óttast að ákæran og hugsanleg 
handtökubeiðni hafi áþreifanleg 
áhrif á starfsskilyrði þeirra 
alþjóðlegu friðargæsluliða sem 
starfað hafa í Darfúr-héraði.

Nicolas D. Kristof, dálkahöf-
undur í International Herald Tri-
bune, spyr hins vegar hvort nú 
þurfi ekki að ákæra kínversk 
stjórnvöld fyrir að vera samsek 
þjóðarmorðinu í Darfúr-héraði, 
þar sem megnið af skotvopnum 
stjórnarhersins og vígasveitanna 
í Súdan hefur verið keypt frá 
Kína, auk þess sem Kína hefur 
selt Súdansstjórn herþotur og séð 
um að þjálfa súdanska orrustu-
flugmenn.

Þessi möguleiki einn og sér 
gæti styrkt stöðu íbúanna í Dar-
fúr. Hætti Kínverjar að útvega 
Súdönum vopn gæti al-Bashir átt 
fárra annarra kosta völ en að 
sætta sig við öflugra friðargæslu-
starf.

Súdansforseti ákærður
FRIÐARGÆSLULIÐAR Í DARFÚR Saksóknari stríðsglæpadómstólsins í Haag telur sig hafa fullar sannanir fyrir því að al-Bashir 
Súdansforseti beri ábyrgð á fjöldamorðum og öðru ofbeldi vígamanna í Darfúr-héraði. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Al-Kaída, „bækistöðin“ á arabísku, eru alþjóðleg hryðjuverkasamtök súnní-
íslamista sem Osama bin Laden stofnaði árið 1989. Endanlegt markmið 
þeirra er að sameina múslima í eitt ríki undir íslamskri stjórn sem væri 
„hreint“ af vestrænum áhrifum. Samtökin hafa staðið á bak við alræmdar 
hryðjuverkaárásir, á borð við árásirnar í New York árið 2001 og í London árið 
2005.

Hver er uppruni al-Kaída?
Al-Kaída varð til meðal íslamskra vígamanna sem höfðu hrundið innrás 
Sovétmanna í Afganistan með aðstoð Bandaríkjamanna og Sádí-Araba. 
Höfuðstöðvar samtakanna færðust til Súdans 1991 en fluttust aftur til Afgan-
istans 1996 þar sem vel var tekið á móti þeim af stjórn talibana. Samtökin 
komu þar upp þjálfunarbúðum fyrir hryðjuverkamenn.

Hvað hefur al-Kaída gert?
Al-Kaída hefur staðið á bak við ýmis vel þekkt hryðjuverk. Meðal þeirra er 
sprengjuárás á sendiráð Bandaríkjanna í Kenýu árið 1998, árás á Tvíbura-
turnana og Pentagon í Bandaríkjunum árið 2001, sprengjuárás í lestarkerfi 
Madrídar árið 2004 og sprengjuárás í lestarkerfi Lundúna árið 2005. Öflug 
deild al-Kaída hefur starfað í Írak og hindrað viðleitni til uppbyggingar eftir 
innrás Bandaríkjamanna og annarra árið 2003.

Hvernig hefur „stríðið gegn hryðjuverkum“ gengið?
Eftir hryðjuverkaárásina á Bandaríkin 

árið 2001 lýsti George W. Bush 
Bandaríkjaforseti yfir „stríði 

gegn hryðjuverkum“. 
Bandaríkjamenn réðust 
ásamt öðrum Atlants-
hafsbandlagsríkjum inn 
í Afganistan í nóvem-
ber 2001 og steyptu 
talibanastjórninni af 
stóli. Yfirstjórn al-Kaída, 
þar á meðal bin Laden, 
tókst þó að flýja austur 
yfir landamærin við 

Pakistan. Líklegt er að 
hún dveljist enn þar á 
svæðum sem pakistönsk 
stjórnvöld hafa lítið vald 
yfir. Bandaríkjamönnum 
hefur tekist að handsama 
eða drepa marga hátt 
setta aðila innan raða 
al-Kaída. Erfitt hefur þó 

reynst að uppræta samtökin 
þar sem innan þeirra 

starfar fjöldi 
deilda víða 
um heim sem 
starfað geta 
nokkurn veginn 
sjálfstætt.

FBL-GREINING: HRYÐJUVERKASAMTÖKIN AL-KAÍDA

Hreinsun íslamlanda
FRÉTTASKÝRING: Stríðsglæpir í Darfúr-héraði í Súdan

FRÉTTASKÝRING
GUÐSTEINN BJARNASON
gudsteinn@frettabladid.is

Omar Hasan Ahmad al-Bashir 
Súdansforseti er 64 ára gamall. 
Hann er fyrsti þjóðarleiðtoginn sem 
Alþjóðlegi sakadómstóllinn í Haag 
ákærir fyrir stríðsglæpi.
Hann var ofursti í her landsins árið 
1989 þegar hann steypti stjórn 
landsins, varð sjálfur forsætisráð-
herra og æðsti yfirmaður hersins. 
Fjórum árum síðar tók hann sér 
forsetavald og bannaði starfsemi 
stjórnmálaflokka. 

Árið 2005 féllst Bashir á frið-
arsamkomulag sem batt enda á 
blóðugt borgarastríð milli norður- 
og suðurhluta Súdans, sem staðið 
hafði síðan 1983 og kostað nærri 
tvær milljónir manna lífið.

Önnur borgarastyrjöld hafði þó 
brotist út árið 2003 í Darfúr-héraði, 
sem er vestan til í landinu. Íbúar 
þar, sem að meirihluta eru af 
ættbálkum þeldökkra Afríkuþjóða, 
höfðu fengið nóg af mismunun 
stjórnvalda, sem jafnan gerðu 
arabískum íbúum frá norðanverðu 
landinu hærra undir höfði. Darfúr-
búar gerðu uppreisn, en stjórnin 
brást við af fullri hörku og er talin 
hafa fengið í lið með sér Janja-
weed-vígasveitirnar, sem saksókn-
arinn í Haag segir hafa stundað 

skipuleg fjöldamorð og nauðganir 
á íbúum héraðsins með fullri 
vitund stjórnvalda og hreinlega að 
undirlagi al-Bashirs sjálfs.

Al-Bashir er sagður gefa lítið fyrir 
hugmyndafræði og stjórnmála-
stefnur, heldur tekur á hverju máli 
eftir því sem honum sjálfum virðist 
koma best hverju sinni. En bregst 
ókvæða við ef honum þykir lítið úr 
sér gert.

OMAR AL-BASHIR SÚDANSFORSETI

ÁKÆRÐUR FYRIR STRÍÐSGLÆPI Omar 
al-Bashir komst til valda í Súdan árið 
1989 og tók sér alræðisvald fjórum 
árum síðar. NORDICPHOTOS/AFP
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UMRÆÐAN
Guðjón Arnar Kristjánsson skrifar 
um byggðamál

Í höfuðborginni Reykjavík eru öll 
helstu þjónustufyrirtæki og stofnanir 

landsins. Þegar mest liggur við, t.d. um 
sjúkraþjónustu, leitar fólk þangað. Þar 
eru líka ráðuneytin sem og Alþingi og 
þaðan er vegagerð, flugmálum, sigling-
um, flutningum, verslun o.fl. stjórnað. 
Þar eru stóru leikhúsin og þar er verið 
að reisa tónlistarhöll.

Vissulega býr landsbyggðin að þjónustu og hún 
hefur sums staðar batnað en líka hrakað annars 
staðar, því miður. En Reykjavík er engu að síður 
höfuðborgin og þangað þurfa allir að eiga greiða 
leið. Venjulegur Íslendingur, sem ekki á einkaflug-
vél eða þyrlu, ferðast fyrst og fremst um þjóðveg-
ina eða með áætlunarflugi, en flugfélögin sjá 
einnig um hluta af vöruflutningi út á land. Sums 
staðar, t.d. á Vestfjörðum, er vegagerð enn mjög 
ábótavant og veðrið setur fluginu takmörk. Reykja-
víkurflugvöllur er lykillinn að þjónustu sem allir 
landsmenn þurfa að sækja. Hvers vegna vill fjöldi 
borgarbúa ekki hafa flugvöll til að Reykjavík geti 

gegnt hlutverki sínu sem höfuðborg? 
Sem betur fer er þó skilningur á 
mikilvægi Reykjavíkurflugvallar og 
meirihlutinn er hlynntur honum. 

Borgarstjórinn, Ólafur F. Magnússon, 
hefur verið fylginn sér í stefnumótun 
mála sem hann var kosinn út á. Staða F-
listans í Reykjavíkurborg er hins vegar 
afar sérstök, þar sem borgarstjórinn er 
ekki í Frjálslynda flokknum. Skoðana-
kannanir sýna að margir í Frjálslynda 
flokknum styðja ekki F-lista á meðan 
forustumaður listans, borgarstjórinn, 
tekur ekki af skarið um hvar hann ætlar 

sinn gönguslóða til framtíðar. 
Það er hins vegar ljóst, að borgarstjóri lítur á 

Reykjavík sem þjónustumiðstöð fyrir alla lands-
menn og eigi að sinna því hlutverki af kostgæfni. 
Svipur og yfirbragð sem og varðveisla sögu 
Reykjavíkur kemur okkur, sem búum á lands-
byggðinni, líka við. Eins koma málefni landsbyggð-
arinnar við, til dæmis í atvinnu- og menntamálum, 
náttúruvernd, samgöngum og þjónustu.

Ég vænti þess að þar eigum við samleið með 
velferð til framtíðar.

Höfundur er formaður Frjálslynda flokksins. 

Reykjavík og landsbyggðin 

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTJÁNSSON

Í 
gamla endurgerða bænum á Stöng var vatnssalerni. Þar 
gátu menn setið í röðum og gengið örna sinna, átt sam-
verustund því gert var ráð fyrir fleiri en einu setri. Lækur 
er sagður hafa runnið gegnum mörg stærri hús á miðöld-
um hér á landi. Í öðrum menningarsamfélögum er ástand 

salernismála víða talið til marks um verkkunnáttu og almenna 
siði. Fornar menningarþjóðir sem kunnu að nýta sér vatn beittu 
straumi til að koma burt mannlegum úrgangi. Reykjavík komst 
á nýtt stig borgaralegrar menningar þegar súkkulaðivagninn 
hætti ferðum sínum um bæinn og skólplögn var lögð í bæinn 
og vatnssalernin komu til. Safnþrær við bæi breyttu miklu um 
lífshætti, ekki var lengur gengið í hauginn og sitt gert í skjóli. Á 
víðavangi héldu menn áfram að halla sér að þúfu og gera stykki 
sín í næði.

Og gera enn. Salernisvandamál eru víða áþreifanlegt viðfangs-
efni þeirra sem koma upp aðstöðu fyrir ferðamenn. Ef leitað er 
í harðbala með tjald í göngufæri frá vegaslóðum verður tjaldbúi 
að hefja skönnun á svæðinu og kanna hvar menn hafa hægt sér í 
nágrenninu. Pappírinn vísar veginn. Nútímafólk er illa kunnandi 
um að hylja slóð sína með grjóti eða gróðri. Ósjaldan verður að 
flýja hentug tjaldstæði sömum lakrar umgengni.

Á fjölsóttum ferðastöðum við náttúruperlur er salernisaðstaða 
víða bágborin. Sú stefna að gera slíka staði sjálfbæra um kamra 
eða vatnssalerni með gjaldtöku er ekki enn virt sem skyldi. Og á 
meðan það er ekki eru sveitir að bjóða gestum sínum upp á hrak-
legan sóðaskap þar sem aðkomandi vilja njóta náttúrufegurð-
ar í landsháttum. Saur er úti um allt með viðeigandi umbúðum, 
flögrandi klósettpappír skreytir greinar og grundir. 

Við erum menningarlaus í salernum fyrir almenning. Stjórn-
völd – heilbrigðisnefndir – skjóta sér á bak við skort á fram-
kvæmdafé: náðhús þurfa vatn, safnþrær, viðhald og umsjón. 
Og meðan sú stefna er uppi breytast stórir ferðamannastaðir í 
skítapleis. Gestir okkar verða að gera sér það að góðu að gera 
þarfir sínar í Guðs grænni náttúrunni. 

Ekkert stöðvar þá fyrr en almennt verður viðurkennd sú stað-
reynd að kosta verður til fjármunum til að gera fastsótta við-
komustaði mönnum bjóðandi. Því á að kosta inn á slík svæði og 
um leið að bjóða upp á mannsæmandi aðstöðu. Dæmið af Detti-
fossi er nýlegt og var víst ekki neinum til sóma.

Og það er ekki bara í sveitum þar sem almannavettvangur 
verður fólki brýnn þegar því er brátt í brók: í miðborg Reykja-
víkur verða íbúar að njóta þeirrar ánægju að þrífa mannaskít 
úr görðum sínum, sprauta hlandstokkin horn og veggkróka þar 
sem bjórdrykkjumenn hafa létt á sér. Bara sökum þess að borg-
aryfirvöld geta ekki komið upp fullnægjandi salernisaðstöðu á 
fjölsóttum götum í borginni.

Þessi menningarsnauða afstaða til brýnna úrlausnarmála fyrir 
allan fjöldann er okkur til vansa. Skortur á náðhúsum, kömrum 
og vatnssalernum á almannavettvangi hér á landi er skítamál.

Úti í Guðs grænni náttúrunni:

Náðhús
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Nútímafólk er illa kunnandi um að hylja slóð sína 

með grjóti eða gróðri. Ósjaldan verður að flýja hentug 

tjaldstæði sökum lakrar umgengni.

Saving Iceland var með 
aðgerðir á laugardaginn á 

athafnasvæði Norðuráls í 
Helguvík þar sem hópurinn 
mótmælti jarðhitavirkjunum og 
vakti athygli á mannréttindabrot-
um Century Aluminum í Afríku 
og á Jamaíku, að því er sagði í 
fréttum. Þetta var kunnuglegt. 
Fólk tjóðraði sig við vélar og 
prílaði í krönum og allt fór víst 
vel og skikkanlega fram. Lög-
regla fylgdist álengdar með 
aðgerðunum án þess að hafast að 
en handtók þó einn mótmælanda í 
lokin fyrir þær sakir að vilja ekki 
segja til nafns.

Hinar vikulegu mótmælaaðgerðir
Viðbúnaður lögreglunnar var 
nokkuð mikill. Til að fylgjast með 
þessum mótmælaaðgerðum voru 
fjórtán lögreglumenn kvaddir til. 
Kunnugleg tala? Mikið rétt: Þetta 
eru nákvæmlega jafn margir 
lögregluþjónar og voru fyrr í 
mánuðinum sagðir hafa verið á 
vakt í miðborg Reykjavíkur um 
helgi til að hafa hemil á þeim 
óeirðum sem geisa þar vikulega.

Ölæði fólks frá fermingaraldri 
og uppúr í miðborg Reykjavíkur 
má kalla nokkurs konar mótmæla-
aðgerðir að sínu leyti. Þar 
mótmælir fólk lífi sínu. Og er svo 
heitt í hamsi að full ástæða er til 
að hafa mikinn viðbúnað. Kannski 
er ástæða til að taka það fram að 
þetta almenna íslenska ölæði fram 
á morgun og sú vargöld sem 
skapast af því er ekki lögreglunni 
að kenna eins og stundum mætti 
ætla af umræðunni: Fyllerí er 
ævinlega þeim einum að kenna 
sem fullir eru.

Munurinn á mótmælaaðgerðum 
Saving Iceland-hópsins og hinum 
alíslensku helgaróeirðum er með 
öðrum orðum sá að þeir sem 
hrynja um miðbæinn bölvandisk 
og brjótandisk eru viti sínu fjær 
af drykkju og því óútreiknanlegir, 
auk þess sem þeir trufla næturfrið 
og eru öllum til ama og leiðinda. 

Meðlimir Saving Iceland eru hins 
vegar að því er best er vitað 
almennt allsgáðir, og þótt þeir fari 
í taugarnar á mörgum kallar það í 
sjálfu sér ekki á fjórtán manna 
lögreglulið. 

Þeir eru líka nokkuð fyrirsjáan-
legir í aðgerðum sínum sem felast 
allar í nokkurs konar stefnumóti 
mótmælanda og vinnutækis. 
Mótmælandinn prílar upp í 
vinnutækið eða hlekkjar sig við 
það: Notar líkama sinn til að sýna 
fram á að vinnutækið hefur ekki 
sjálfstæðan vilja eða sjálfvirkni 
heldur er stýrt af fólki, sem hefur 
heilabú. 

Nokkurra klukkustunda hlé á 
starfsemi slíkra tækja af manna-
völdum er talin ámóta ógnvænleg 
og kaótísk framrás frávita manna 
af alls kyns ólyfjan sem fara um 
miðborg Reykjavíkur eins og 
víkingahópur í Gerplu – í skart-
klæðum – og rífa og mölva og 
öskra og spræna út um allt á 
algerlega tilviljanakenndan hátt.

Er einkavæðing lögreglunnar á 
dagskrá ríkisstjórnarinnar? Er 
rætt um hana í stjórnarsáttmálan-
um? Er planið að til verði öflugur 
Ríkislögreglustjóri sem hafi með 
höndum „forvirkar aðgerðir“ 
(njósnir) en um almenna löggæslu 
sjái nokkurs konar einkaherir eins 
og tíðkuðust á miðöldum. Ekki 
verður annað séð en að Sjálfstæð-
ismenn vinni markvisst að slíkri 
einkavæðingu hvar sem þeir koma 
því við, í sveitarstjórnum þar sem 
þeir ráða lögum og lofum, svo sem 

í Kópavogi, Seltjarnarnesi og 
Reykjavík, og í ríkisstjórn þar 
sem ekki virðist hafa verið staðið 
þannig að fjárveitingum til 
annarra lögregluembætta en 
Ríkislögreglustjórans, að standi 
undir sómasamlegum rekstri.

„Tibbi-tibbi-tibb-tíbbitibb“
Ekki skal dregið í efa að það fólk 
sem á að sinna löggæslu í frjáls-
hyggjubæjunum leggur sig fram í 
hvívetna en maður veit hins vegar 
ekkert hvaða fólk þetta er, hvaða 
þjálfun það hefur fengið, og hvers 
við getum vænst af því. Við vitum 
ekki hvers konar umboð slíkur 
einkaher hefur frá almannavald-
inu til að framfylgja lögunum. 
Slíkt umboð fer ekkert á milli 
mála þegar lögreglan hefur 
afskipti af borgurum, hvort sem 
það er til að benda á að parkljósin 
séu biluð, ná kettinum af þakinu 
eða til að yfirbuga óðan mann. 
Maður frá Securitas hefur ekki 
slíkt óumdeilt umboð, að minnsta 
kosti ekki í vitund almennings. Við 
berum vissa virðingu fyrir 
búningi lögreglunnar en hvers 
vegna ættum við að bera virðingu 
fyrir manni í Securitas-búningi? 

Þegar ég var lítill og hlustaði á 
óskalagaþætti sjómanna og 
sjúklinga og beið þolinmóður eftir 
næsta lagi með bresku Bítlunum 
þurfti maður alltaf að hlusta á 
vissan skammt af sjómannalögum 
með 14 Fóstbræðrum; sem var 
einmitt nokkurs konar sérsveit úr 
karlakórnum Fóstbræðrum. 
Þessir 14 sérhæfðu sig í syrpum: 
þeir trölluðu á hundavaði gegnum 
nokkur sjómannalög sem urðu 
fyrir vikið eiginlega eins og 
ávæningur af viðkomandi lögum – 
hugmynd um þau – en ekki 
raunveruleg lög.

Þannig lögreglu virðist standa 
til að bjóða okkur upp á: menn í 
búningum sem líkjast löggubún-
ingum, menn sem eru frekar 
ávæningur af löggum en raun-
verulegar löggur.

Fóstbræður

Lögreglumál

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG |
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Ótrúleg áhrif
Því verður varla andmælt að hér á 
landi er vart hægt að finna áhrifameiri 
tónlistarmann en Bubba. Það sem upp 
úr honum vellur verður iðulega vatn 
á mylli fjölmiðlafólks og gildir þá einu 
hvort hann lýsi því yfir á bloggsíðu sinni 
að honum þyki leiðari í tónlistarblaði 
asnalegur eða að Björk og Sigur Rós 
hefðu frekar átt að syngja geng fátækt 
en með náttúrunni. Nú hefur Bubbi 
lýst því yfir að hann hafi ekkert 
ætlað að „dissa“ Björk eða Sigur 
Rós með ummælum sínum. 
Honum þyki það „flott og gott 
mál að geta tengt sig and-
lega við þúfur og steina 
og fundið fyrir ást til 
náttúrunnar“. Vissulega 
má deila um hvort í 
þessari setningu felist 

diss eður ei. Andleg tenging við þúfu 
þykir þó líklega seint eftirsóknarverð. 

Bætur fyrir Bubba
Jónas Sen, sá mikli alltmúlígmann 
tónlistarinnar, er einn þeirra sem lagt 
hafa orð í belg í deilunni hans Bubba. 
Á heimasíðu sinni greinir hann vand-
ann eða eins og hann segir: „Bubbi 
segist hafa tapað stórfé á hlutabréfa-
markaðinum. Björk og Sigur Rós, og 

við hin sem ekki þáðum laun fyrir 
tónleikana í Laugardalnum, 
hefðum því kannski átt 
að tileinka þá Bubba og 

fjárhag hans!
Ég sé nú að Björk hefur 

verið að berjast 
fyrir kolröngum 
málstað...“

Skitið á náttúruperlur
Sú skoðun er útbreidd á Íslandi að 
aðeins sé hægt að vera með áli og á 
móti túristum eða öfugt. Blanda þessara 
tveggja þátta sé ómöguleg, jafnvel 
hlægileg, hugdetta. Líkur má leiða að 
því að það hlakki í mörgum virkjana-
sinnanum nú þegar fréttir berast af því 
að ágangur ferðamanna á ýmis vinsæl 
svæði sé orðinn hættulega mikill og 
ferðamenn gangi nú allir örna sinna í 
hrönnum í náttúruperlunum. Einhverjir 

gætu þó líka velt því fyrir sér hve 
miklu fé hefur verið veitt til uppbygg-
ingar stóriðju á síðustu árum og svo 

því hvers vegna ekki sé hægt að veita 
nægilegu fé til að halda gangandi 

kömrum og annarri nauðsynlegri 
aðstöðu fyrir ferðamenn.
 karen@frettabladid.is 
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timamot@frettabladid.is

ERNEST MILLER HEMINGWAY 
RITHÖFUNDUR VAR FÆDDUR 

ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1899.

„Menn skulu aldrei halda 
að stríð sé ekki glæpur, 

sama hversu réttlætanlegt 
það kann að virðast.“

Ernest Hemingway var banda-
rískur rithöfundur og nóbels-

verðlaunahafi. Meðal verka 
hans eru Vopnin kvödd, Hverj-
um klukkan glymur og Gamli 

maðurinn og hafið.

„Ég er nokkuð sáttur við lífið og tilveruna. Fékk góða 
menntun og hef átt fjölbreyttan starfsferil. Hef líka ferð-
ast mikið bæði í embættum og á eigin vegum. Ég var mikið 
í íþróttum, bæði frjálsum og fimleikum, og hef stundað lax-
veiði og golf. Ég hef átt góða fjölskyldu og eignast góða 
vini. Allt þetta hefur veitt mér mikla lífsfyllingu.“ 

Það er Tómas Árnason, fyrrverandi seðlabankastjóri, 
sem hefur orðið. Hann er 85 ára í dag, sér um sig sjálfur í 
eigin íbúð, ekur um á litlum jeppa og er alveg bráðhress. 
Þó varð hann fyrir áföllum í fyrra. Missti eiginkonu sína 
Þóru Kristínu Eiríksdóttur og einnig sleit hann hásinarn-
ar á báðum fótum og þurfti að vera fjóra mánuði í gifsi. „Ég 
gat ekki staðið upp úr stól en nú fer ég allra minna ferða og 
er byrjaður í golfinu aftur af fullum krafti. Það gerir mér 
gott,“ segir hann brosandi. Kveðst líka dunda við að skrifa 
um það sem hann hefur upplifað. „Bara þannig að það sé til 
en ekki til að gefa út,“ tekur hann fram.

Tómas er einn af fjórum börnum hjónanna Árna Vil-
hjálmssonar og Guðrúnar Þorvarðardóttur. Hann er alinn 
upp á Seyðisfirði, í litlu þorpi út með firðinum sem heitir 
Eyrar. „Þar er bær sem heitir Hánefsstaðir þar sem ég er 
fæddur,“ lýsir hann. „Síðan byggði faðir minn hús sem hann 
nefndi Háeyri nærri sjónum og keypti jafnframt fimmt-
án tonna mótorbát sem varð undirstaða heimilisins upp frá 
því. Aflinn var verkaður heima og síðan sendur út sjóþurrk-
aður.“ Hann viðurkennir að hafa ungur tekið til hendinni. 
„Já, ég vann orðið fullan vinnudag ellefu ára eins og ýmsir 

fleiri,“ segir hann og fer umbeðinn yfir æviferilinn í stór-
um dráttum. 

„Fyrst eftir fullnaðarpróf var ég sjómaður og landverka-
maður í tvö ár. Síðan fór ég á Eiðaskóla og ætlaði mér 
til Danmerkur að verða íþróttakennari en þá kom stríð-
ið svo ég fór í Menntaskólann á Akureyri og lauk þar stúd-
entsprófi 1945. Svo fór ég í Háskólann og lauk lögfræði-
prófi 1949. Eftir nokkur ár á Akureyri við lögfræðistörf og 
kennslu fór ég til Bandaríkjanna. Fékk styrk til náms og var 
þar í eitt ár við Harvard-lagaskólann. Síðar fór ég að vinna í 
utanríkisþjónustunni, aðallega í sambandi við varnarmálin, 
ég var framkvæmdastjóri Tímans í fjögur ár með lögfræði-
störfum og svo framkvæmdastjóri Framkvæmdastofnunar 
ríkisins í níu ár. Árið 1967 var ég beðinn að taka sæti á lista 
framsóknarmanna á Austurlandi og var fyrst varamaður en 
síðar kjörinn og sat á þingi í ellefu ár. Mér líkaði það ágæt-
lega. Kjördæmið náði frá Skeiðará að Langanesströnd svo 
starfinu fylgdu mikil og skemmtileg ferðalög.“ 

Tómas var ráðherra í tveimur ríkisstjórnum, fyrst fjár-
málaráðherra í stjórn Ólafs Jóhannessonar, svo viðskipta-
ráðherra í ráðuneyti Gunnars Thoroddsen og síðasta opin-
bera starfið hans var stjórnun Seðlabankans. „Ég tel mig 
gæfumann í lífinu,“ segir hann og nefnir sem dæmi farsælt 
hjónaband í sextíu ár, fjóra syni sem allir séu giftir frábær-
um stúlkum, þrettán barnabörn og sex barnabarnabörn. En 
ætlar hann að halda upp á afmælið? „Ég ætla að fara út í 
sveit,“ segir hann kíminn. „Ótilgreinda sveit.“ gun@frettabladid.

TÓMAS ÁRNASON FV. SEÐLABANKASTJÓRI:  ÁTTATÍU OG FIMM ÁRA

Ég ætla að fara út í sveit

AFMÆLISBARNIÐ   Tómas Árnason við málverk frá æskustöðvunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Skálholtskirkja, sem teiknuð var af 
Herði Bjarnasyni húsameistara ríkisins, 
var vígð þennan dag árið 1963 með 
mikilli viðhöfn. Gestir voru á fimmta 
hundrað talsins og voru í prósessíunni 
liðlega áttatíu prestar, prófastar og 
biskupar. Auk þess voru forsetahjón-
in, fulltrúar ríkisstjórnarinnar og fjöldi 
erlendra gesta viðstaddir vígsluna. At-
höfnin var öll hin hátíðlegasta. 

Stjórnvöld veittu allmörgum af-
brotamönnum uppgjöf saka í tilefni af 
vígslunni. 

Skálholt er einn af merkustu sögu-
stöðum á Íslandi, næst Þingvöllum. 
Þar varð biskupssetur þegar árið 1056 
og kristni á Íslandi hefur verið hnýtt 
fastari böndum við Skálholt en nokk-
urn annan stað.

ÞETTA GERÐIST:  21. JÚLÍ 1963

Skálholtskirkja vígð
MERKISATBURÐIR
1808 Sveitalögreglu Íslands 

komið á og hreppstjórar 
gerðir að lögreglumönn-
um.

1939 Tveir þýskir kafbátar koma 
til Reykjavíkur rúmum 
mánuði áður en síðari 
heimsstyrjöldin skellur á. 

1944 Adolf Hitler tilkynnir í út-
varpi að hann sé á lífi eftir 
morðtilraun í höfuðstöðv-
um hans daginn áður.

1970 Byggingu Aswan-stíflunn-
ar yfir ána Níl í Egypta-
landi lýkur. Gerð hennar 
tók ellefu ár.

1987 Héðinn Steingrímsson 
verður heimsmeistari í 
skák á móti fyrir börn 12 
ára og yngri.

1994 Tony Blair er kosinn leið-
togi Verkamannaflokksins 
í Bretlandi.

AFMÆLI

RAGNHEIÐUR 
JÓNSDÓTTIR 

myndlist-
armaður er 

sjötíu og fimm 
ára í dag.

GUÐNI BERGSSON
knattspyrnumaður er 
fjörutíu og þriggja ára 

í dag. 

SR. JÓNA 
HRÖNN 

BOLLADÓTTIR 
er fjörutíu og 
fjögurra ára í 

dag. 

STEINAR BERG 
ÍSLEIFSSON 
framkvæmda-
stjóri er fimm-
tíu og sex ára 
í dag.

GUÐRÚN 
KVARAN 
prófessor er 
sextíu og fimm 
ára í dag.

Sirkussýning verður haldin í íþrótta-
miðstöðinni í Stykkishólmi annað kvöld 
klukkan 21.00. Á sýningunni koma fram 
starfandi sirkuslistamenn og kennarar 
sem sýna um allan heim.

Þeir listamenn sem munu koma fram 
eru: Jay Gilligan frá Bandaríkjunum 
sem sýnir og býr í Evrópu núna. Hann 
kennir listina að halda mörgum boltum 
á lofti í einu og hefur verið kallaður einn 
af þeim bestu í heiminum í því. Einn-
ig kemur Mirja Jauhiainen frá Finn-
landi fram en hún gekk til liðs við unga 
sirkuslistamenn í Finnlandi þegar hún 

var ellefu ára og útskrifaðist úr sirkus-
skóla í Svíþjóð 23 ára. Með þessum 
tveimur sýnendum kemur sirkuslista-
maðurinn Erik Aberg frá Svíþjóð fram.

Sirkussýningin verður með nýstár-
legu móti og blönduð við tónlist.

Á morgun verður börnum og ungling-
um einnig boðið upp á sirkusnámskeið 
frá 17-19 í Íþróttamiðstöðinni.

Nánari upplýsingar má finna á www.
stykkisholmur.is

Sirkussýning í Hólminum

SIRKUSSÝNING verður haldin í Stykkishólmi 
annað kvöld.

Okkar ástkæra systir, mágkona og frænka,

Margrét Ágústa 

Ágústsdóttir
sem lést á Dvalarheimilinu Grund 11. júlí, verður jarð-
sungin frá Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardag-
inn 26. júlí kl. 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,

Guðný Einarsdóttir

Sveinn Tómasson.

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

Ríkey Sigurbjörnsdóttir
Langhúsum, Fljótum,

lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar 12. júlí.  Útförin 
fer fram frá Siglufjarðarkirkju laugardaginn 26. júlí 
kl. 13.00. Jarðsett verður að Barði í Fljótum. Blóm og 
kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á minningarsjóð Rakelar 
Pálmadóttur nr. 0310-13-703015, kt. 561179-0189.

Þorleifur Þorláksson

Sigurbjörn Þorleifsson Bryndís Alfreðsdóttir

Guðný Ó. Þorleifsdóttir Elías Æ. Þorvaldsson

Jóhanna Þorleifsdóttir Hallgrímur S. Vilhelmsson

 barnabörn og barnabarnabörn.



Ávaxtaskálar geta 
verið fallegt skraut á sumr-
in og því er um að gera 
að finna fallega ávexti 
til að hafa í skálinni. 
Ávaxtaskálarnar 
lífga upp á hvert það 
herbergi sem þær eru 
settar í því þær eru svo 
sumarlegar.

Námskeið í leðurtöskugerð 
fara fram í búðinni Leður og 

list í sumar. Námskeiðin 
kosta 15.000 og inni-
falið er kennsla, leður, 
fóður og rennilás í 

vasa. Þegar búið er að 
læra að gera flotta tösku 

getur hver sem sótt hefur 
námskeiðið skemmt sér 
heima við að gera flottar 

leðurtöskur.

Edik getur verið gott til 
þess að ná verðmiðum eða 
límmiðum af hlutum. Þá 
er gott að fara með pensli 
nokkrar umferðir með 
edikinu yfir miðann og 
láta það síast inn. Það fer 
eftir því hvað verið er að 
reyna að fjarlægja hvort 
miðarnir þarfnast einnar 
umferðar eða fleiri.

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

Guðrún Alda Elísdóttir, starfsmannastjóri hjá 
HB Granda, heldur mikið upp á grískan íkon 
sem hún erfði eftir ömmu sína.

„Þessi mynd er mér afskaplega kær og ef það myndi 
kvikna í þætti mér mjög sárt að tapa henni. Þetta er 
íkon sem amma mín átti og keypti á Grikklandi fyrir 
þrjátíu árum og er hann alveg ekta,“ segir Alda 
einlæg og bætir við: „Nú er amma mín dáin og þetta 
er það eina sem ég á eftir hana. Því þykir mér afar 
vænt um íkoninn þar sem amma mín var mér mjög 
kær.“ 

Móðir Öldu var á sínum tíma með ömmu hennar 
til Aþenu í Grikklandi þegar íkoninn var keyptur. 
„Hann var fyrst hjá mömmu en nú er hann kominn 
til mín. Í þessari ferð gengu þær á Akrópólishæð og 
fóru svo á markað þar sem amma fann íkoninn,“ 
útskýrir Alda og telur að í framtíðinni muni sonur 

hennar eignast íkoninn góða. Á íkoninum er mynd af 
Maríu mey með Jesúbarnið í fanginu og er myndin 
upphleypt með gleri yfir. „Ég veit nú ekki hvort 
amma keypti myndina gamla en hún er vel vönduð 
og unnin í stíl grísku rétttrúnaðarkirkjunnar. Hún 
lítur þó út fyrir að vera komin til ára sinna,“ segir 
Alda hugsi. 

Íkoninn hangir í stofunni en Alda heldur mikið upp 
á gamla hluti sem hafa gengið í ættir. „Ég legg 
áherslu á að varðveita þessa hluti og halda þeim til 
haga. Íkoninn á sinn heiðurssess í stofunni og það eru 
margir mjög hrifnir af honum. Hins vegar hef ég nú 
ekki komið öllum gömlu hlutunum upp ennþá en ég á 
heilmikið niðri í geymslu og má þar nefna koffort 
sem langafi minn smíðaði, rokk frá ömmu og afa, 
taurullu og gamalt krullujárn. Ég er eiginlega komin 
með byggðasafn þarna niðri,“ segir Alda og hlær. „Ég 
bíð bara eftir að eignast þannig húsnæði að þessir 
hlutir fái betur notið sín.“ hrefna@frettabladid.is

Fortíðin í hávegum höfð

Guðrún Alda er mjög hrifin af myndlist og 
málar og stundar leirkerasmíð í frístundum. 
Henni þykir íkoninn afar fallegur en tengist 
honum einnig tilfinningaböndum.
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Járn & Gler hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is

Mynda-upphengibrautir sem 
hafa þann kost að ekki þarf 
að negla í veggi og er mjög 
auðvelt að breyta uppröðun 
eða bæta við myndum.
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Í Galleríinu á Laugarvatni er 
að finna lífrænt ræktað græn-
meti í bland við handgerða 
heimilismuni.

„Í sumar byrjuðum við með 
silungakæfu sem framleidd er í 
Útey,“ segir Þuríður Steinþórs-
dóttir, annar af eigendum Gall-
erísins á Laugarvatni. „Við bjóð-
um líka upp á silung sem veiddur 
er í vatninu, bæði ferskan og 
reyktan.“

Galleríið á Laugarvatni hefur 
verið starfrækt í fimm ár og þann 
tíma hefur það boðið upp á líf-
rænt ræktað grænmeti. „Við 
erum með grænmetistorg á sumr-
in þar sem við bjóðum upp á líf-
rænt ræktað grænmeti,“ segir 
Þuríður.

Ásamt grænmetinu er á boðstól-
um íslenskt handverk sem að sögn 
Þuríðar er númer eitt, tvö og þrjú 
í galleríinu. „Við reynum að vera 
með mikið úrval af handverki og 
nú erum við að selja frá þrjátíu til 
fjörutíu aðilum.“

Þuríður er sjálfmenntuð í hand-
iðn og vinnur ýmsa muni úr járni 
sem hægt er að nálgast í gallerí-
inu. „Ég er með vinnuaðstöðu fyrir 
aftan galleríið. Og svo er maður-
inn minn með bólstrun þar fyrir 
aftan því þetta er fjölnota hús sem 
við erum í,“ segir Þuríður bros-
andi. „Ég er að gera allt mögulegt, 
allt frá litlum kertastjökum upp í 
stór borð og stóla. En eftir að ég 
kom á Laugarvatn er ég meira í 
smærri hlutunum.“

Þuríður segir viðskiptavinina 

aðallega koma af svæðinu í kring-
um Laugarvatn og að Galleríið 
eigi sína föstu viðskiptavini úr 
sveitinni. „Það er auðvitað mikil 
sumarbústaðabyggð hérna og þar 
eigum við líka okkar föstu kúnna, 

fólk sem á sumarbústað. Það er 
líka mikið af íslensku ferðafólki,“ 
segir Þuríður og bætir við að þau 
geri mikið út á íslenska ferðamenn 
því þeir séu svo skemmtilegir í 
fríinu.   martaf@frettabladid.is

List og lífrænt grænmeti

Hægt er að fá bæði listaverk og lífrænt ræktað grænmeti í Galleríinu á Laugarvatni. 
 MYND/ALMA BJÖRK ÁSTÞÓRSDÓTTIR

Reynt er að bjóða upp á mikið úrval af 
handverki í Galleríinu á Laugarvatni.
 MYND/ALMA BJÖRK ÁSTÞÓRSDÓTTIR

Þuríður Steinþórsdóttir býr sjálf til ýmsa 
muni sem seldir eru í Galleríinu.
  MYND/KRISTRÚN SIGURFINNSDÓTTIR

Brjótið glerið í neyð!

Þessi sérstaki sparibaukur minnir 
á neyðarhnapp vegna elds nema 
hér skal glerið brotið þegar harðn-
ar í ári. Maður bætir í peningum á 
eigin ábyrgð og eftir því sem auð-
urinn eykst og peningarnir hlað-
ast upp verður enn meira freist-
andi að mölva glerið. Þá reynir á 
siðferðisþrek heimilisfólksins, á 
ég að spara eða taka út? 

Nú á tímum greiðslukorta þar 
sem peningar verða sífellt minna 
áþreifanlegir er kannski ágætt að 
hafa varasjóð heimilisins fyrir 
augunum sem áminningu um 
sparnað. Þessi frumlega hönnun 
er frá Becky Miller og fæst í vef-
verslun suck.uk á http://www.suck.
uk.com. - hs

Neyðarsjóður 
heimilisins

Það getur reynst erfitt að standast freist-
inguna og opna ekki baukinn þegar við 
sjóðinn bætist.

Litrík áklæði lífga upp á sófasettin. Gaman er 
jafnvel að breyta um áklæði eftir árstíðum.
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Auglýsingasími

– Mest lesið



BÍLAR &
FARARTÆKI

Netbilar.is kynnir: Kia Sportage,100% 
lán, árg 2002, ek 70 þ. Bensín, abs, 
álfelgur,Ný dekk,ofl, V 560 þ. áhv 560 
þ. afb 29 þ. uppl 588-5300 eða www.
Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Toyota Corolla 1,6, árg 
1998, ek 210, Einn eigandi langkeyrsla 
Rvk-Akranes, ný kúpling og tímareim 
bíll í topp standi, Tilboð 250 þ. Uppl 
588 5300 Eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: Honda Accord S ,210 
hp, árg 2006, ek 54þ, 2400cc, 6.gíra, 
Mikið breyttur, Ásett 2.790 skoða skipti, 
uppl 588 5300 eða www.Netbilar.is

Netbilar.is kynnir: MMC Pajero 
(Montero),árg 2005,ek 70.þ.km, bensín 
3,5, sjálfsk, 32“ upphækkaður á álf-
elgum með nagladekkjum,einnig org-
inal felgur og dekk,Ásett verð 2.590 
Tilboð aðeins 1.990.þ möguleiki á 80% 
Fjármögnun, Uppl 588 5300 eða www.
Netbilar.is

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Kia 2500 diesel pick-up árgerð 2006, 
ekinn 35 þús., sk.’09, 100% lánað, verð 
kr. 1.450.000,- m.vsk. 821-6292

Ford Econline Club wagon, diesel, 15 
manna, árgerð 1997, ekinn 85 þús., 
sk.’09 (sendiráðsbíll). Ný sumar-og 
vetradekk fylgja. 100 % lánað, verð kr. 
1.280.000,- S. 821 6292

Ford Econline 250 árgerð 1995, 6 cyl., 
extra langur, ekinn aðeins 95 þús.km., 
6-9 manna, dráttarkúla, sk.’09. 100% 
lánað. Verð kr. 650.000. S 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum draumabíl-
inn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. Allt að 
30% lægra verð. Dæmi um 2007/2008: 
Acura TSX, frá 3.390 þús., Volvo XC-
70, frá 4.070 þús., Porche Cayman, 
frá 6.500 þús. Sími 552 2000, www.
islandus.com.

Hybrid í dag! Minni eyðsla, minni meng-
un, meiri kraftur. Tveir bílar tilbúnir í 
reynsluakstur. 2008 Toyota Highlander 
Hybrid og 2008 Toyota Camry Hybrid 
LTD. Pantaðu reynsluakstur í síma 552 
2000. Hybrid-bílar eru nú fáanlegir frá 
fjölmörgum framleiðendum: Chevrolet, 
Ford, GMC, Honda, Lexus, Mazda, 
Mercury, Saturn, Toyota o.fl. www.
islandus.com.

Renault megane Wagon 1999 ek 115 
þkm beinsk Verð 350.000,- ( lista-
verð 490.000) ný skoðaður..möguleiki 
á 100% láni uppl í síma 5880700 
Bílabankinn

Til sölu Ford F 150 King Ranch árg. ‘06 
ek. 61 þ. Fallegur og vel með farinn bíll 
með öllum þægindum. Webasto mið-
stöð, dráttarkúla, lok, leðursæti, topp-
lúga, 2 dekkjagangar o.m.fl. Umboðsbíll 
frá Brimborg, einn eig. Verð 3300 þ. 
Uppl. í s. 899 7262.

 0-250 þús.

Toyota Carina, smá beygla, varahl. 
fylgja. Verð 110 þús. Upplýsingar í síma 
696 7812.

 1-2 milljónir

Glæsilegur blæju Mustang með hvítu 
leðuráklæði á sætum. Árg. 2003, ekinn 
30 þ.km. Nánari uppl. í s. 848 5805.

Golf GTI ‘01. Mikið breyttur og hlaðinn 
aukabúnaði. Gegn yfirt. á láni ca. 1.300 
þús. Uppl. í s. 770 2256.

 2 milljónir +

Skiptu í hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða 
á Akureyri í síma 552 2000. Hybrid-
bílar eru nú fáanlegir frá fjölmörgum 
framleiðendum: Chevrolet, Ford, GMC, 
Honda, Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, 
Toyota o.fl. www.islandus.com.

 Jeppar

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 552 000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

Til sölu 44“ Patrol árg. 2001 ek. 280 
þ. Vel útb. og góður bíll. Ingi í s. 864 
6489.

Tilboð 4.900 þ.kr
LC 120 2005, 35“ br. GX, diesel, ssk., 
beisli ofl. Ek. 85 þ.km. Tilboðs verð 
aðeins 4.900 þ.kr 100% lán mögulegt. 
Ath skipti. S. 893 5011.

Til sölu Galloper árg 2000, verð 280000, 
s: 8586174

Til solu Volvo V50 argerd 2004 vel 2.4i 
170 ha ekinn 83000 km verd 2 millj 
Upplisingar heitir Petur i sima 6175167

Til Sölu Fellhýsi. 430kg leyf 650. Paradiso 
93 vel með farið, 2 gaskútar klósett, 
Nýlegur Hleðslugeimir 12v220 2arms-
tólar sjónvarð dvd spilari, Hitablásari 
Skápur með Vask og með 3x gas-
hellum Tilbuinn í ferðalagið S:4215461 
g:8205461 - 6591825

 Pallbílar

Mikið framboð af pallbílum vestanhafs. 
Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. 
Dæmi um 2007/2008 bíla: Ford F350 
frá 2.790 þús., Dodge Ram 2500 frá 
2.500 þús., Toyota Tacoma frá 1.460 
þús., GMC Sierra C/K 1500, frá 1.690 
þús. Sími 552 2000. www.islandus.
com.

 Vörubílar

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

 Mótorhjól

Yamaha YFZ R-1 1000cc Árg 2005 
Nýskráð 05/2006 ekið 7600 km kraft-
púst, litað gler og fl. Verð 1.390.000. 
Mótormax, Kletthálsi 13. Uppl. gefa 
sölumenn í síma 563 4400.

 Fjórhjól

Yamaha Rhino 660cc Árg 2006 (Ath 
nýtt tæki) Verð 990.000 Mótormax, 
Kletthálsi 13. Uppl. gefa sölumenn í 
síma 563 4400.

 Kerrur

Mustang Hestakerra frá Camplet í 
Danmörku Verð 980.000. Mótormax 
Kletthálsi 13. Uppl. gefa sölumenn í 
síma 563 4400.

 Hjólhýsi

Palomino Maverick 1000 pallhýsi, rétt 
verð 2.298 þús, tilboðsverð1.800 þús. 
Seglagerðin Ægir - Eyjarslóð 5, 101 
Reykjavík - Sími: 511 2200

Til leigu hjólhýsi. Með sólarsellu og for-
tjöldum. S. 659 2452 Samsel. Athugið 
sum stéttarfélög veita styrk til leigunnar. 
btnet.is/hjolhysaleigan

 Fellihýsi

Palomino Colt fellihýsi árg.97. 
Upphækkað, miðstöð, svefntjöld, nýr 
geymir. Mjög vel með farið.Verð:450.000 
þús. Upplýsingar í síma 664-3353

Tilboð 950 þús. staðgr.
Fleetwood Cheyenne 10 fet. Árg. 2004. 
Einn eig. Sólarsella 230v, heitt/kalt vatn, 
ísskápur, útigrill, gaseldavél, grjóthlíf, 
kassi framan á. Verð 1200 þús. Tilboð 
950 þús. staðgr. Sími 892 3666.

 Tjaldvagnar

Comanche Montana 2002 árg. m/
fortjaldi. Verð 270.000 Mótormax 
Kletthálsi 13. Uppl. gefa sölumenn í 
síma 563 4400.

Camplet Glx 1987 árg. Verð 170.000. 
Mótormax Kletthálsi 13 Uppl. gefa sölu-
menn í síma 563 4400.

 Bátar

Sæþotur Sea Doo RXP 215 2007 1495 cc 
. 215 HÖ. Tankur 60 L . Tveggja manna. 
Ekið 3 klst. Athugið að kerran fylgir ekki 
með sæþotunni. Verð 1.275.000.- Verð 
á kerru er 179.000.

 Varahlutir

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

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. 

 Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. 

 Grænumýri 3 Mosfellsbæ 

 www.bilapartar.is 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

[ 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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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 heimili, fyrirtæki, skóla og 
iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif. 
Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848 
7367.

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

 Garðyrkja

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.

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

HELLUBORG DÓRA
Heildarlausn fyrir lóð og garð 
Látið fagmenn vinna verkið!
Upplýsingar í síma 616 9714 

Halldór Ólafsson 

www.helluborg.is

Trjáklippingar
 Garðsláttur, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, dren-
lagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð 
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl 
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907. 
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is

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

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

 Bókhald

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

 Fjármál

Stofnun fyrirtækja, greiðsluerfiðleikar, 
bókhaldsþjónusta, samningar við lán-
ardrottna, viðskiptaáætlanir, samninga-
gerð atoz@atoz.is s: 771 45 45

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir 

s.661-7000

Sandspörslun - 
Málningarvinna

Getum bætt við okkur verkum í 
sandsparsli og málningarvinnu 

innanhúss. Gerum verðtilboð að 
kostnaðarlausu. Einng háþrýsti 

þvottur og málingar vinna 
utanhúss.

Vönduð og ábyrg vinnubrögð. 
AlltMálun ehf S. 699 6667 & 

555 6668

 Búslóðaflutningar

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

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

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

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
& aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Stórir bílar s. 899 7188 & 692 
7078. Millibílar s. 659 1047.

Tökum að okkur
Stærri sem smærri fluttninga t.d. 
búslóðafluttninga, vörufluttninga, sorpu-
ferðir ofl. Erum með 35 m3 kassabíl 
með lyftu og kæli. Toyota Hiace lengri 
gerð. Uppl. í s. 891 6229 & 821 3779.

 Húsaviðhald

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-

um og fleira.
Einnig tökum við að okkur nið-
urrif úr húsum og múrbrot. Fljót 
og góð vinnubrögð. Tímavinna 

eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420

Steingæði ehf.

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

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

parketogsmidar.is
Parketlagnir, parketslípun, gluggaskipti, 
þakviðgerðir, sólpallar og öll almenn 
smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

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

 Spádómar

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

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

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

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

Visa/Euro.

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.

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

- Símaspá -Spái í Tarot, ræð drauma og 
fleira. Elísabet 663 0813.

 Veisluþjónusta

Stórar sem smáar veislur
Tökum að okkur stórar sem smáar 
veislur, allt frá 10-200 manns. Þjónum 
mikið í heimahús. Veisluþjónustan LB 
Baldurshagi. Nánari upplýsingar í síma 
567 2025 & 848 0185.

 Rafvirkjun

 Viðgerðir

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

 Önnur þjónusta

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

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Eldsneytis Sparari!
Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður 
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. 
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur. 
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400 
- WWW.SKM.IS

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

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



fasteignir 
21. JÚLÍ 2008

Fasteignasalan Stakfell hefur til sölu tveggja 
hæða einbýli ásamt bílskúr á góðum útsýnis-
stað í Grafarholti.

Um er að ræða rúmlega tvö hundruð fermetra 
tveggja hæða einbýlishús ásamt tvöföldum 
bílskúr. Verönd hússins að framanverðu er 

hellulögð og upphituð og í garðinum er sólpallur með 
stiga niður í heitan pott. 

Húsið skiptist í flísalagða forstofu með eikarskáp-
um, sameiginlega stofu og borðstofu með ljósum flís-
um, arni og fallegu útsýni. Útgengt er úr borðstofu út 

á verönd í suðvestur. Eldhúsið er með kirsuberjainn-
réttingu með innbyggðri þvottavél, ísskáp og frysti. 
Granít er á borðum. Svefnherbergin eru fjögur tals-
ins, öll rúmgóð með eikarparketi og eikarskápum. 
Gestasnyrting og aðalbaðherbergi eru bæði flísalögð 
í hólf og gólf. Baðkar og sturtuklefi eru á aðalbaðher-
berginu ásamt góðu skápaplássi. 

Þvottaherbergi með góðri innréttingu og flísa-
lögðu gólfi er á neðri hæð hússins. Gengið er inn í bíl-
skúrinn úr þvottahúsi, en í honum eru góðar hillur, 
gólfið steypt og hurð með rafmagnsopnara.

Nánari upplýsingar veita Þorlákur Einarsson og 
Þórhildur Sandholt fasteignasalar í síma 535-1000.

Verönd og fallegt útsýni
Aðkoman að húsinu, sem og götunni allri, er mjög falleg.

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

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

HÚSIN Í BORGINNI … það borgar sig!
• Ekkert skoðunar- og skráningargjald.

• Ekkert gagnaöflunargjald.

• Ekkert umsýslugjald fyrir seljanda.

• Framúrskarandi þjónusta og ráðgjöf á sviði fasteignaviðskipta.

• Við stöndum vaktina frá upphafi til enda með bros á vör.

• Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið.

Hestafólk – Sumarhús 
Skógrækt – og allt annað!

Erum með í sölu mjög fallegt og 
áhugavert land í Landssveit (úr 
landi Heysholts). Um er að ræða 

fimm stórar spildur sem fást keyptar 
sér eða allar saman. Stærð landsins er 
um 26 hektarar og eru fjórar spildur 5 
hektarar og ein spilda 6 hektarar. Land-
ið er allt gróið og hólótt. Landið skiptist 
í hæðir og lautir og býr því yfir skemmti-
legum sjarma. Falleg bæjarstæði. Einn-
ig til sölu gott og gróið beitarland ca. 30 
hektarar úr sama landi sem hægt er að 
tengja spildunum ef vill. Kjörið tækifæri 
fyrir t.d. hestafólk, skógrækt, heilsárs-
hús og svo framvegis. Rafmagn og heitt 
vatn við lóðarmörk. Vegur að landi. 
Vegalengd frá Reykjavík ca. 90 
mín. Landið stendur við veginn upp 
í Landssveit.

Allar nánari upplýsingar veita 
sölumenn Stórborgar.

EIGNARLÓÐIR TIL SÖLU / 5 - 6 hektara spildur

Kirkjustétt 4 - Sími 534 8300
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HeysholtÞjórsá
Heysholt Landssveit

Landvegur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040

Fr
um

Mjög góð 101 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu,
hol/miðrými. tvö svefnherbergi, parketlagða rúmgóða stofa og borðastofa.
Opið parketlagt eldhús með hvítri innréttingu með beikihöldum.  Glæsilegt
flísalagt baðherbergi í hólf og gólf með nuddbaðkari og Philips Starck tækj-
um og skápur.  Þvottaherbergi/geymsla í íbúð. Húsið er í mjög góðu ástandi
að utan. Sérgarður tilheyrir íbúðinni með hellulagðri verönd. Frábær stað-
setning. Stæði framan við inngang. Allt sér. Verð 34.500.000.-

Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari • www.eignastyring.is

EIGNASTÝRING

ÁLFALAND, REYKJAVÍK.



Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Fr
um

ÁSGARÐUR – RAÐHÚS
Höfum í einkasölu gott raðhús, tvær
hæðir og kjallara, 129 fm 4 herbergi.
Góður lokaður garður, gott útsýni.
Mjög notalegt, velumgengið hús á
fínum stað. Verð: 29,9 millj.

EINITEIGUR – MOSFELLSBÆ – PARHÚS
Glæsilegt parhús. Húsið stendur á
mjög rólegum stað með fallegu út-
sýni. Það er 197,5 fm með góðum
innbyggðum bílskúr. Húsið selst
fokhelt inni en fullfrágengið að ut-
an.Rólegur staður og göngufæri í
alla þjónustu. Til afhendingar við
kaupsamning. Verð 39,8 millj.

FJALLALIND – EINBÝLI
Tvílyft einbýlishús með innbyggðum
bílskúr á fallegum útsýnisstað i
Lindahverfi í Kópavogi. Húsið er
235,1 fm og skiptist í stofu, 6 her-
bergi<, eldhús, baðherbergi, snyrt-
ingu, hol, þvottaherbergi og forstofu.
Eldhús og baðherbergi fallega inn-
réttað. Mjög góð staðsetning.
Laust. Verð 77,0 millj.

VANDAÐ EINBÝLISHÚS Í GARÐINUM
Höfum í einkasölu eitt af vandaðri
einbýlishúsum í Garðinum. Húsið er
einlyft steinhús 234,4 fm, þ.e. íbúðin
er 157,4 fm og bílskúrinn 77,0 fm 4
svefnherbergi. Bílskúrinn er tví-
skiptur, annarsvegar bílskúr og
hinsvegar einstaklingsíbúð. Húsið
hefur fengi frábært viðhald og verið
umgengið af einstakri snyrtimennsku
og natni. Ekki skemmir að húsið er
einstaklega vel staðsett, það eru
t.d. skólar og allt sem barnafjölsk.
þarf í allra næsta nágrenni.

BUGÐULÆKUR – 2JA HERB.
Góð 2ja herbergja íbúð í kjallara í
þessu ágæta húsi. Frábær staður.
Sérhiti. Góðar geymslur. Laus fljót-
lega. Verð: 17,9 millj.

KRUMMAHÓLAR – 3JA HERB.
Höfum í sölu 3ja herbergja íbúð
ásamt stæði i bílageymslu. Eignin
er samtals 105,7 fm Íbúðin er góð
stofa, 2 svefnherbergi, eldhús, bað-
herbergi og hol. Úr stofu og hjóna-
herbergi er gengið út á mjög stór-
ar suðursvalir. Laus íbúð. Verð:
19,8 millj.

ÁLFHEIMAR – 3JA HERB.
Höfum til sölu 3ja herb. íbúð á 3ju
hæð í fjölbýlishúsi á mjög góðum
stað. Íbúðin skiptist í stóra stofu/borð-
stofu, 2 svefnherbergi, eldhús, bað-
herbergi með glugga og hol. Verið að
endurnýja íbúðina og selst hún eins
og hún er í dag. Til afhendingar
strax. Góðar svalir. Verð 22,9 millj.

ÖNDVERÐARNES
Til sölu mjög góður, fallegur og vel
staðsettur sumarbústaður í Önd-
verðarnesi í Grímsnei. Húsið er
byggt 1994, samtals ca 64,4 fm með
svefnlofti. Góð verönd með heitum
potti. Endalóð. Mikið útsýni.
Draumaaðstaða golfáhugafólks og
náttúruunnenda. Verð 15,8 millj. 

HÚS – FEGURÐ – KYRRÐ

Höfum í sölu einbýlishús á kyrrlátum stað í Mosfellsbæ með stórbrotnu út-
sýni. Húsið sem er 252,1 fm með innb. tvöföldum bílskúr er á einni hæð (þrjú
þrep í stofu og eldhús). Húsið er nýtt, fullbúið, mjög vandað og fallegt. Það
skiptist í stofur, 4 herbergi, 2 baðherbergi, forstofu, þvottaherbergi og bílskúr.
Stór og glæsilegur sólpallur, gengið út á hann á fimm stöðum. Heitur
pottur. Hús fyrir vandláta.

Guðnýjarbraut 4
260 Reykjanesbær
Hús með Sjávarútsýni

Stærð: 198 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 36.510.000
Bílskúr: Já

Verð: 40.800.000
RE/MAX  SENTER  kynnir:  Glæsilegt  einbýlishús  á  góðum stað  í  Reykjanesbæ.  Húsið  er  staðset  í  rólegri
botngötu, mikið friðað náttur og útivistarsvæði er í kringum húsið. Forstofu með nátturstein á gólfi. Fjögur
rúmgóð  svefnherbergi  eru  í  húsinu.  Stórt  all  rými  er  í  húsinu  sem  hefur  að  geyma  stofu,  eldhús  og
borðstofu  með  flottu  sjávarútsýni.  Í  öllum  herbergjum  er  tvöfaldir  nettenglar  og  innanhús  sjónvarpskerfi.
39fm bílskúr er sambyggður húsinu. Rúnar gefur allar frekari upplýsingar í síma 697-4881

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

borg@remax.is

runarp@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli 19.00 - 19.30

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

522 2800

697 4881



Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

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

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

51,9 millj.
4
164,1 fm
2001
Parhús á einni 
hæð

112 Grafarvogur

Barðastaðir
Glæsilegt og einstaklega vandað parhús á einni hæð með bílskúr 
á besta stað í Grafarvogi. Útgengi út á stóran og skjólgóðan pall 
út frá stofu með frábæru útsýni. Hiti í stétt og bílaplani. Sjón er 
sögu ríkari. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

19,9 millj.
2
80,8 fm
1959
Rúmgóð og 
falleg eign

104 Reykjavík

Álfheimar 30 Bjalla merkt Kristbjörg

Björt og falleg íbúð á jarðhæð með sér palli.  Rúmgóð stofa, 
eldhús með hvítri innréttingu, baðherbergi með flísum á gólfi  og 
veggjum, rúmgott herbergi. Sameiginlegt þvottahús í sameign.
Frábær staðsetning. Mjög góð fyrstu kaup.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Mánudag kl. 18:00 – 18:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

6
170,4 fm
1902
Einbýlishús

101  Reykjavík

Brekkustígur
Virkilega fallegt og vel viðhaldið einbýli á rólegum og góðum 
stað í hjarta Reykjavíkur með stórri lóð. Húsið hefur allt verið 
endurnýjað bæði að utan sem og innan. Í kjallara er nýuppgerð 
stúdíóíbúð. Fallegur garður með bílastæði beggja vegna hússins.  

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

62,9 millj.
6
187,8 fm
1997
Einbýlishús

220 Hafnarfjörður

Einihlíð
Einstaklega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Hátt til lofts, 
fallegur gróinn garður. 4 rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpsher-
bergi. Útgengi út frá stofu á fallegan og skjólgóðan um 65 fm. 
pall.  Hiti í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

23,9 millj.
3
87,6 fm
2005
Frábær 
staðsetning

201 Kópavogur

Baugakór
Glæsileg og vel skipulögð íbúð í nýlegu fjölbýli á fyrstu hæð með 
sérinngangi af svölum á vinsælum stað í Kópavogi. Húsið er ál-
klætt að utan og því viðhaldslítið. Örstutt í leikskóla, grunnskóla, 
væntanlegan framhaldsskóla og nýja Íþróttaakademíu.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

29,9 millj.
4
106,6 fm
1960
Fallegt útsýni

104 Reykjavík

Gnoðarvogur 66 
Mjög falleg íbúð á efstu hæð með þremur rúmgóðum svefn-
herbergjum. Stofan er björt og falleg með sólstofu og stórum 
svölum með gríðarlega fallegu útsýni. Búið að samþykkja að 
taka húsið í gegn að utan sem verður á kostnað seljanda. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Mánudag kl. 18:00 – 18:30

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

55 millj.
7
254,7 fm
2008
Glæsilegt  vel 
skipulagt einbýli

113  Reykjavík

Iðunnarbrunnur
Glæsilegt einbýlishús á 2 hæðum, ofarlega í suðurhlíð 
Úlfarsárdals með fallegu útsýni. Í húsinu eru 5 svefnh., 2 
baðh., eldhús, geymsla og bílskúr. Stórar suðursvalir. Afhendist 
tilbúið að utan og með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

29,9 millj.
4
123,1 fm
2004
Skipti á minni 
eign í Kórahverfi

113 Reykjavík

Þórðarsveigur  20, 2. hæð

Einstaklega björt og falleg eign í Grafarholti. Stofan er mjög 
rúmgóð og skemmtilega hannað sjónvarpshol í stofurýminu. 3 
rúmgóð herbergi með góðum eikarskápum. Íbúðinni fylgir góð 
geymsla og stæði í bílageymslu. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Mánudag kl. 19:00 – 19:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

28,9 millj.
3
101,4 fm
2001

221 Hafnarfjörður

Þrastarás  14 
Glæsileg og vel skipulögð íbúð á annarri hæð með sérinngangi 
af svölum á góðum stað í Hafnarfirði. Gegnheilt eikarparket og 
flísar á gólfum. Eikarinnréttingar og halogenlýsing. Húsið er allt 
klætt að utan. Stutt í alla almenna þjónustu, skóla og leikskóla. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

SÖLUSÝNING
Mánudag kl. 20:00 – 20:30

Fr
u

m

SÖLUSÝNING
Sunnudag kl. 15:00 – 15:30

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

12 millj.
3
44,1 fm
1978
Frábær 
staðsetning

801 Selfoss

Þverholtsvegur
Stofa, eldhús og 2 herb. Ný eldhúsinnr. og ísskápur. Gaseldavél 
m/ofni. Búið að endurnýjað t.d. gler, panelklæðning að innan 
og verönd. Rafmagn tengt 2005. Kalt vatn. Geymsla. Parket. 
Húsgögn fylgja. Lóðin er vel ræktuð með trjám.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100
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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.



Stóreign óskar e�ir öllum stærðum og gerðum atvinnuhúsnæðis á söluskrá.



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 34 mm að þykkt og 

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin 

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.
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45 mm bjálki

45 mm bjálki

34 mm bjálki

28 mm bjálki

www.volundarhus.is

GESTAHÚS 10 m²

BARNAHÚS 2,1m²

GESTAHÚS 21m² GARÐHÚS 4,7-9,7m²

Langholt 16, Keflavík
Mjög gott 195,1 fm einbýli ásamt bílskúr. Í
eldhúsi er viðarinnrétting, flísar á gólfi. Á baði
er innrétting, flísar á gólfi og á veggjum, sturt-
uklefi. Einnig er gestasalerni. Þv.herb. er flísa-
lagt. Geymsla er í húsinu. Flísar eru á forstofu,
þvottahúsi, holi, gestasalerni, og eldhúsi,
parket er á stofu, svefnherbergisgangi, og
herbergjum. Lóðin er ræktuð og stór pallur er
við framanvert húsið. Eigninni hefur verið
mjög vel við haldið. Gott hús á mjög góðum
stað í Keflavík. Verð 39.000.000.-

Langholt 9, Keflavík
Skemmtilegt einbýli sem skiptist í stofu, borð-
stofu, sjónv.hol, 5 herb. og 2 baðh. Í eldhúsi
er viðarinnrétt., parket á gólfi, tæki fylgja með.
Á baði er innrétt., veggir og gólf flísalagt,
hornabaðkar, sturta, hiti í gólfi. Parket á fjór-
um herb., en flísar á einu. Parket á stofu,
borðst. og sjónv.holi. Arinn í stofu. Skemmti-
leg baklóð, þar er heitur pottur og opið svæði
. Bílskúr fullbúinn. Verð 45.000.000.-

Ránarvellir 4, Keflavík
Mjög gott 140,4 fm raðhús ásamt bílskúr.
Eignin skiptist í stofu, sjónv.hol, borðst. og 3
svefnh. Í eldh. hvít innrétt., flísar á milli skápa,
flísar á gólfi, keramik helluborð, ofn og vifta. Á
baði er hvít innrétting, baðkar m/sturtu, flísar á
gólfi og veggjum. Þv.herb. er inn af eldhúsi.
Geymsla er í bílskúr. Geymsluloft í bílskúr.
Sólpallur á lóð. Nýr þakkantur m/ljósi í. Ný
hurð á bílskúr, hurðaopnari. Forhitari á hita-
kerfi. Verð 29.500.000.-

Suðurtún 1, Keflavík
Mjög huggulegt mikið endurgert, einbýli á 2
hæðum ástamt 27.3 fm bílskúr. Eignin skiptist
stofu, borðst., og 4 svefnh., (1 á hæð og 3 í
risi). Í eldhúsi er innr. lökkuð og spónlögð í
góðu ástandi, ofn, flísar á gólfi. Á baði er inn-
rétt., veggir og gólf flísalagt, sturta, á eh. er
wc. Á gólfum í stofum er nýl. parket. Gluggar,
gler og laus fög er nýl. Innkeyrsla er hellulögð
með snjóbræðslukerfi. Búið að endurnýja
neysluv.lagnir og frár.lagnir. Byrjað er að
sprungufylla og mála húsið að utan. Lóðin er
girt og ræktuð. Sólpallur á lóð. Frábær stað-
setning. Stutt í þjónustu. Verð 29.800.000.- 

Vesturgata 7, Keflavík
Um er að ræða mikið endurnýjað einbýlishús í
hjarta Keflavíkur. Húsið er á þremur hæðum.
kjallari, hæð og ris Búið er að skipta um
glugga, útihurðar, nýir ofnar og einnig klæða
húsið að utan. Húsið er á góðum stað í
gamla bænum í Keflavík. Verð 23.200.000.-

Kirkjuvegur 19, Keflavík
Um er að ræða rúmgóða 4ra herbergja
íbúð á efri hæð ásamt bílskúr á góðum stað í
Keflavík Reykjanesbæ. Parket er á stofu, eld-
húsi, holi, svefnherbergisgangi og herbergj-
um. Flísar á baði. Eign sem vert er að skoða.
Verð 22.900.000.-

Þverholt 5, Keflavík
Stórglæsilegt Einbýlishús með 7 svefnher-
bergjum á tveimur hæðum, stór bílskúr. Á efri
hæð eru 3 svefnherbergi stórt og rúmgott eld-
hús, sjónvarpstofa, borðstofa, stofa, baðher-
bergi með sturtu og baðkari, forstofa. Á neðr-
ihæð eru 4 svefnherbergi hol forstofa eldhús /
þvottahús baðherbergi með sturtu og bílskúr
stór pallur á baklóð. Frábær staðsetning
með útivistasvæði sem snýr að baklóðinni. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu. 

Hólmgarður 2-b, Keflavík
Rúmgóð og skemmtileg íbúð á jarðhæð.
Gengið er inn í hol, opið rými sem nýtt er fyrir
tölvuherbergi, fyrir innan á svefnherbergis-
gangi eru bæði svefnherbergin og baðher-
bergi. Parket á holi, stofu, og herbergjum.
Íbúð á vinsælum stað í Keflavík, nálægt skóla.
Verð 16.200.000.-

Borgarvegur 9, Njarðvík
Mjög fallegt 219 fm einbýlishús á tveimur
hæðum, ásamt bílskúr. Sérlega fallegar inn-
réttingar, parket og flísar á gólfum. Hellulagt
er fyrir framan hús, einnig á baklóð, þar er
verönd með heitum potti. 
Verð 39.800.000.-

Breiðhóll 20-22, Sandgerði
Sérlega glæsileg 170 fm. parhús í byggingu
ásamt bílskúr. Skilast fullbúin að utan, tilbúið
til innréttinga að innan. Grófjöfnuð lóð. 
Verð 25.500.000.-

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 fm ásamt 42.3 fm bílskúr. 3
svefnherb. Parket á allri eigninni, nema flísar
á baði, forstofu og þvottaherb. Í eldhúsi er
kirsuberjainnrétting. Hiti í gólfum. Skipti koma
til greina á eign í Reykjavík eða t.d. sumar-
húsi. Áhv. um kr. 18.000.000.- hjá íls og um kr.
4.100.000.- hjá Sparisjóði. LAUST STARX. 
Verð 33.000.000.-

Glæsivellir 5, Grindavík
Stórglæsilegt 211.9 fm einbýlishús ásamt bíl-
skúr. Stór stofa, stórt og bjart eldhús. 4
svefnherbergi. Stór bílskúr með hita og raf-
magni ásamt aukaherb. Harðviðarsólpallur
með heitum potti. Nýjar kaldavatnslagir að
hluta, nýr forhitari. Sjón er sögu ríkari. 
Verð 39.500.000.-

Borgarhraun 22, Grindavík
Um er að ræða glæsilegt 197 fm einbýlishús
frá 1972, sem búið er að taka mikið í gegn. 3
svefnh. 2 barðherb. Glæsilegt eldhús með
hápóleraði mahóní innréttingu, marmari á
gólfi, allt nýtt í eldhúsi. Mahóní parket. Sól-
stofa, bílskúr. Stórglæsilegur garður. Sjón er
sögur ríkari. 
Verð 36.800.000.-

Baðsvellir 1, Grindavík
Mjög fallegt 134 fm einbýlishús ásamt 34 fm
bílskúr. 4 svefnherb. 2 baðherb. sjónvarpshol.
Nýtt járn á þaki, nýjar neysluvatnslagnir. For-
hitari. Hiti í plani. Sólpallur með heitum potti.
Möguleiki á skipti á ódýrari. 
Verð 28.500.000.-

Efstahraun 20, Grindavík
Fallegt 121.4 fm endaraðhús, ástamt 28.6 fm
bílskúr, samtals 150 fm, frá 1978. 4 svefnher-
bergi, stofa, eldhús, baðherbergi, geymsla og
þvottahús. Nýtt þakjárn, Heitur pottur. 
24.000.000.-
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Félag
fasteignasala

LAND Í GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI
22,4 ha spilda  úr jörðinni Þórisstöðum Grímsnes og Grafnings-
hreppi. Gott beitarland grasgefið mýrlendi og vallendi að hluta.
Skurðir á mörkum. Aðkoma frá þjóðvegi og liggur einnig vegslóði
meðfram landinu. Heitt og kalt vatn og rafmagn meðfram aðal-
vegi. Verð 22,5 m.

KRINGLUMÝRI 5, SELFOSSI LAUST STRAX.
Fullbúið vandað endaraðhús, á góðum stað í Fosslandi.  Stór
timburverönd er við húsið með skjólveggjum og heitum potti.
Húsið er byggt árið 2003 úr timbri og er 137,2 að stærð, þar
af er bílskúr 28,0 fm. Verð 30,5 m.

REYNIVELLIR 8, SELFOSSI
Fallegt einbýlish. með verðlaunagarði á góðum stað í Selfossbæ.
Húsið er 212,1 fm, hæð, ris og er kjallari undir hluta þess. Bílsk. er
alls 60 fm, í enda hans er 20 fm. íbúðarherb. Tilboð óskast.

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

Fr
u

m

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson 
BA í lögfræði 

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

DVERGAHRAUN 15, GRÍMSNES- OG GRAFN-
INGSHREPPI
Glæsileg sumarhúsalóð úr landi Miðengis í Grímsnes- og
Grafningshreppi.  Lóðin er 9.300 fm eignarlóð. Hún er kjarri
vaxin með talsverðu landslagi. Verð 4,8 m.

KISTUHOLT 13, BLÁSKÓGABYGGÐ.
Snoturt og vel við haldið 85 fm raðhús ásamt 49,6 fm bílskúr í
Reykholti í Bláskógabyggð.  Húsið er byggt úr timbri árið 1991
en bílskúrinn er steinsteyptur og byggður 1997. Verð 23,0 m

TÚNGATA 11, EYRARBAKKA
Fallegt, vel byggt 134,7 fm einbýlishús ásamt 33,6 fm bílskúr á
Túngötu, Eyrarbakka. Húsið var steypt 1978 og er með báru-
járni á þaki. Verð 18,9 m.

Nýtt

Nýtt

Nýtt

SMÁRATÚN 7, SELFOSSI
65,4 fm kjallaraíbúð í steinsteyptu þríbýlishúsi. Íbúðin er með
sérinngangi og er innangengt í sameiginlegt þvottahús. Verð
12,9 m.

SNORRASTAÐIR SUMARHÚSALÓÐ.
5000 fm sumarhúsalóð úr landi Snorrastaða í Laugardal.
Lóðin er vel gróin og hefur verið plantað töluverðu af trjám í
hana, bæði öspum og grenitrjám. Verð 5,0 m.

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Rjúpnasalir 12 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 17:30 - 18:00

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 4.hæð í nýlegu
lyftuhúsi í Salahverfinu. Ljósar innréttingar og
gólfefni. Allur fragangur er vandaður.

24.900.000
3

99 fm Sölumaður Snorri.

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Holtsgata 20- 101 RVK

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Góð 4ra herbergja íbúð 81,5 fm á 3 hæð í
fjórbýlishúsi. Eign á góðum stað rétt við
miðbæinn, stutt í alla þjónustu. Frábær kaup.

22.900.000
4

148 fm Sölumaður Snorri

Reyrengi 9 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

Falleg og snyrtileg 3ja til 4ja herbergja enda
íbúð á jarðhæð með afgirtum garði. Ath eina
íbúðin á hæðinni. Eign sem vert er að skoða.

21.500.000
3-4

80,1 Sölumaður Anna Karen

Stórholt 19 - 105 RVK

Opið hús þriðjud. 22. júlí frá 18:00-18:30

3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt herbergi í
sameign. Íbúðin lítur vel út og er töluvert
endurnýjuð. Íbúðin er laus við kaupsamning.

24.900.000
3

80,4 fm Sölumaður Snorri

Galtalind 4 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 18:30 - 19:00

Falleg 4ja herbergja íbúð á 3.hæð ásamt
bílskúr í litlu fjölbýli. Glæsilegt útsýni er úr
íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsaming.

34.900.000
4

148 fm Sölumaður Snorri

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Fagrakinn 2 - 220 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Benni kynnir Mjög fallega 5 herb. íbúð í þríbýli
í góðu hverfi í Hafnarfirði. Eign sem er mikið
búið að endurnýja, stutt í alla þjónustu.

33.200.000
5

142,8 fm Sölumaður Benni

Burknavellir 1a - 221 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

Benni kynnir 3-4 herb. GLÆSIEIGN á 3 h. í
fallegu . Parket og flísar á gólfum og fallegar
innrét, *Eign sem vert er að skoða **LAUS**

22.900.000
3-4

91,6 fm Sölumaður Benni

Klukkuberg 23 - 220 Hafnarfirði

Opið hús í dag frá 20:00 - 20:30

Benni kynnir 5 herb. fallega íbúð á tveim
hæðum ,sér inngang á besta útsýnisstað
Hafnarf. eign sem vert er að skoða **LAUS**

24.900.000
4

105,8 fm Sölumaður Benni

Gyðufell 10 - 111 RVK

Opið hús á morgun þriðj. frá 18:30 - 19:00

Benni kynnir góða 3ja herb. íbúð í snyrtilegu
fjölbýli. **LAUS VIÐ KAUPSAMNING**
Frábær fyrstu kaup. Opið hús þriðj. 22 júlí

16.950.000
3

142,8 fm Sölumaður Benni

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Dynsalir 4 - 201 Kópavogi

Opið hús á morgun þriðj. frá 19:30 - 20:00

 Benni kynnir glæsilega 93 fm íbúð á 3h í
salarhverfi, sund, skóli í gönguf. LAUS 15
ÁGÚST. **Sjón er Sannarlega sögu ríkari**

25.600.000
3-4

93 fm Sölumaður Benni

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Vertu velkomin á opin hús

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

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteigna,- 
fyrirtækja og skipasali
thorarinn@remax.is

Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Snorri Björn
Sturluson
Sölufulltrúi
699 4407
snorri@remax.is

Anna Karen 
Sölufulltrúi
862 1109
annaks@remax.is

Stærð: 81.5 fm  Sölumaður Anna Karen
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KRÓKAHRAUN - LAUS STAX
Góð 88,8 fm 3ja til 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í klasahúsi á
sérlega góðum og rólegum stað í
Hrauninu í Hafnarfirði. Verð 22,4 millj.
7665

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

ÖLDUSLÓÐ m/BÍLSKÚR Fal-
leg 129,7 fm NEÐRI SÉRH., ásamt
22,2 fm BÍLSK. í góðu þríbýli, gengið
innaf götu. Nýtt rafmagn og legalið-
atafla, nýir tenglar. Ný innrétting í
eldh., stáltæki. Verð 35,8 millj.  7658 

GRINDAVÍK

ARNARHRAUN - LAUST
STRAX Fallegt endurnýjað 132,3
fm einbýli ásamt 33,9 fm bílsk., sam-
tals 166,2 fm Verð 31,0 millj.  7657 

ELDRI BORGARAR 

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

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

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

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 

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

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

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 

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

SUÐURGATA - BÍLSKÚR Björt
og vel skipulögð 171 fm hæð m/bíl-
skúr í fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir.
Verð 35,8 millj. Góð eign þar sem
verðið er einungis 209 þús. á fm
7553

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 

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

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm BÍL-
SKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða sam-
tals 197,7 fm Verð 36,8 millj.  4660 

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

RAÐ- OG PARHÚS 

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
Nýlegt 159,0 fm ENDARAÐH. ásamt
24 fm innbyggðum bílskúr, samtals
183,0 fm á frábærum útsýnisstað efst
í ÁSLANDINU. Verð 49,4 millj.  7730 

VEGHÚSASTÍGUR - NÝ UPP-
GERT Glæsilega ný uppgerð 123 fm
sérh. Sérinngangur. Allt nýtt, lagnir og
innréttingar. Verð 39,9 millj.  7503 

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ
Sérlega falleg og vönduð íbúð með
stórri afgirtri lóð. Uppþvottavél og ís-
skápur fylgja með íbúðinni. Verð 26,9
millj.  7249 

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

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

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

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
og vel byggt 183 fm RAÐH. á 2 hæð-
um með innbyggðum bílskúr á góð-
um stað í Hvömmunum. 4 svefnherb.
Parket og flísar. Verð 43,5 millj.  7617 

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

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

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

VOGAR

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

HRINGBRAUT Nýlegt og glæsi-
legt 203 fm einbýli á tveimur hæðum,
ásamt 40 fm bílskúr, samt. 243 fm 4
herbergi. Húsið er vel staðsett i hjarta
Hafnarfjarðar, mikil veðursæld, stórar
svalir. Verð 62,9 millj.  7555 

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 

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

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

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

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

ÁLFHOLT - m/aukaíbúð Ein-
býli/raðhús (áfast litlu fjölbýli) á þrem
hæðum í Álfholtinu í Hafnarfriði. Eign-
in er alls 277 fm Á 1. hæð er aukaí-
búð. Verð 52,7 millj.  7335 

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

ERLUÁS - ENDARAÐHÚS
Endaraðhús 162,4 fm, þar af er bíl-
skúrinn 27,8 fm 4 svefnherbergi.
Stórar svalir 42,5 fm Verð 44,5 millj.
7350

ÁLFHOLT Fallegt 209 fm raðhús
m/bílskúr á fjölskylduvænum stað. 4
sv.herb. Svalir og verönd. Verð 38,4
millj. 6823

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

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í tví-
býli, ásamt 29 fm BÍLSKÚR, samt.
183 fm á góðum útsýnisstað. SKIPTI
MÖGULEG Á MINNI EIGN. Verð 34,9
millj.  7368 

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

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

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 

2JA HERB. 

HJALLABRAUT - LÆKKAÐ
VERÐ Falleg 67 fm 2 herb. íbúð á 1
hæð í góðu húsi sem nýlega hefur
verið tekið í gegn. LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING. Verð 15,9 millj.  7534 

GARÐUR

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

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

HÆÐIR

STEKKJARHVAMMUR -
SÉRHÆÐ Falleg 2 herb. 71,5 fm
endaíb. í raðh., á jarðh. sér inngangur
og sér verönd. Baðherb. allt endurn.
m/hornbaðkari. Verð 19,2 millj.  7402 

ÁLFHOLT 161 fm efri hæð og ris í
klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinngangur.
Frábært útsýni. Verð 31,9 millj. 6260

3JA HERB. 

HVERFISGATA Falleg talsvert
endurnýjuð 75,6 fm Neðri sérh. og
kjallari í tvíbýli á rólegum stað í MIÐ-
BÆNUM. Verð 19,2 millj.  7732 

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

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fal-
legt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 9,8 millj. 6270

ERLUÁS Glæsilegt 290 fm fullbúið
einbýlish. á 2 hæðum á góðum út-
sýnisstað yfir Ástjörnina og víðar. 5
svefnherb. Glæsilegar innréttingar og
gólfefni. Góð verönd með skjólveggj-
um og heitum pott. Laust við kaup-
samning. Verð 89,9 millj.  6875

BREIÐVANGUR - SÉRHÆÐ
Falleg 134,5 fm EFRI SÉRHÆÐ,
ásamt 32,1 fm BÍLSKÚR, samtals
166,6 fm í tvíbýli á góðum og róleg-
um stað í Norðurbænum. SÉRINN-
GANGUR.  7674 

4RA TIL 7 HERB. 

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

HÓLABRAUT - LAUS STRAX
Góð 77,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli á góðum og róleg-
um stað. LAUS STRAX. Verð 18,5
millj.  7731 

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 

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK 166
fm einbýli með bílskúr. 3 sv.herb. Verð
20,5 millj. 6111

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 



SMÁAUGLÝSINGAR

Til sölu lager af körfum ca. 900 stk. 
Verðtib. 300 þ. S. 696 3478.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

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

 Sjónvarp

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

 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 2x4 205 kr/m, allt 
verð m/vsk. Kíktu á ulfurinn.is eða s: 
840 7273, Halldór

www.hbnet.is: Járnaskúffur standard og 
sérsmíði, plötuplast og rósir, handbindi-
vír, galv. og svartur, Max bindivélar, vír, 
og viðgerðarþjónusta, klippur, beygju-
vélar ofl. HB Innflutningur ehf Skúlagötu 
28, inn port frá Vitastíg, 101 R. Símar: 
5442055, 8686369, 8683101

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

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

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

LR kúrinn er hrein snilld. 10 kg. á 3-5 
vikum. S. 699 7379, Anna.

 Fæðubótarefni

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

 Nudd

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

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
21/7, 18/8. Level II: 7 w: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 11/8, 29/9. Level III: 
10 w: Tsd/Thrd; 20-21:30 start 22/7, 
23/9. Ármúli 5, s.5881169. www.icetr-
ans.is/ice

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Budget accommodation Hafnarfjörður 
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day. 
Info 770 5451 & 770 5503.

 Útilegubúnaður

Til leigu veislutjöld
50m2, 40-80 manna Dagleiga 

kr: 24.900 Helgarleiga kr: 
34.900 

72m2, 80-100 manna Dagleiga 
kr: 35.900 Helgarleiga kr: 

45.900
Rafvörumarkaðurinn v/ 
Fellsmúla. S: 5852888

 Fyrir veiðimenn

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.

Gesthouse for long term rent in 
Reykjavik and Hafnafjordur. Free use 
of kitchen, bathroom, washer, dryer, 
staterlight TV and internet. From 45 
thosund pr.month. Call 824 4532.

Til leigu á Akranesi
Glæsileg og rúmgóð 4ja herbergja íbúð 
til leigu strax. Sér inngangur í íbúðina, 
lyfta í húsinu. Langtíma leigusamningur. 
Sjá www.leigulidar.is eða 517-3440.

Til leigu í Hafnarfirði
3 og 4ja herbergja íbúð til leigu, 
Rúmgóðar íbúðir með stæði í bíla-
geymslu. Leigutími 12 mánuðir. Sjá 
www.leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu á Selfossi
3 og 4ja herbergja íbúð til leigu, Sér 
inngangur í hverja íbúð, lyfta í húsinu. 
Langtímaleigusamningur, sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.

Til leigu í Reykjavík
Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir til afhend-
ingar strax. Sér inngangur í hverja íbúð, 
lyfta í húsinu. Langtímaleigusamningur, 
sjá www.leigulidar.is eða 517 3440.

76 fm 2 herb. íbúð til leigu í Garðabæ, 
m/bílskýli og verð 130 þ. Uppl. í s. 437 
1930 og á kvöldin 435 1388.

Til leigu í skemmri tíma glæsileg 3ja 
herb. íbúð miðsvæðis, allt fylgir. S. 
899 6400.

Til leigu íbúðir í La Marina, Alicante, 
Spáni. Við höfum allar stærðir af íbúð-
um, einbýli, fjölbýli, og parhús. Innbú 
fylgir. Sundlaug við flest öll hús, loft-
kæling. La marina er ca. 15 mín. frá 
strönd, um 40 mín. frá Benidorm, 20 
mín frá Torrevieja. Í La Marina er flesta 
þjónustu að finna, fallegt útsýni, rólegur 
staður fyrir fjölskyldur. Mjög sanngjarnt 
verð. Upplýsingar veitir Hafdís sem talar 
spænsku, ensku og íslensku. S. 0034 
653 484 021 & puffin55_rocky64@hot-
mail.com

83 fm glæsiíb. m/ húsg. til leigu 15 júl. 
Við sjávarsíðunum í Grb. Hússj., hita & 
rafm. Bankatr. Reyklaust & reglusamt. 
S. 693 0221.

 Húsnæði óskast

Jarðverktaki
Með gröfur og vörubíla og fleira óskar 
eftir íbúð til leigu sem greiðist með 
jarðvinnu. Uppl. í s. 867 0819.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð á höfuðb.sv. 
Reykleysi, reglusemi og góð umgengni. 
S. 824 1919.

 Sumarbústaðir

 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði - Kópavogur 90-150 
fm til leigu. Laust strax. Innkeyrsludyr. 
Góð aðkoma. S. 845 7774.

 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

geymslur.com
Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S. 
555 3464

Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag 
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892 
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

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 Margrét 
699 1060

Veitingahús Nings - 
Framtíðarstarf

Veitingahús Nings óska eftir 
vakstjóra

og öðru starfsfólki í fullt starf.
Unnið er á 15 daga vöktum.
Skilyrði: starfsmaður þarf að 
hafa góða þjónustulund, vera 

röskur, 18 ára eða eldri og 
íslenskumælandi.

Endilega hafið samband í síma 
822 8835 eða www.nings.is

RENAULT TRAFIC. Árg. 2008, ek. 
18þús.km, DÍSEL, bsk. Verð 3.100þús.- 
Rnr.100805. Bíll með vinnu og stöðvar-
leyfi. www.x4.is
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Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Skalli Vesturlandsvegi
Starfsfólk óskast í fullt starf og 

aukavinnu.
Upplýsingar á staðnum.

HENDUR.IS
Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar.

Íslensk/svissnesk fjölskylda búsett í 
Genf leitar að barngóðri, ábyrgri og 
skemmtilegri manneskju til að gæta 18 
mánaða drengs í vetur. Áhugasöm hafi 
samband við Eddu: edda_magnus@
hotmail.com

Óska eftir málara, trésmið og múrara. 
Uppl. í s. 616 1569.

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

 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.

HENDUR.IS
Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu 
okkar.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

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

hringinn.

Ung kona vill kynnast góðum manni, 
skemmtilegum og fjárhagslega sjálf-
stæðum. Augl. hennar er á Rauða 
Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (síma-
torg) og 535-9920 (kreditkort), augl.
nr. 8886.

Hress og skemmtileg stelpa rétt þrítug 
vill kynnast karlmanni á svipuðum aldri. 
Ekki skyndikynni. Augl. hennar er á 
Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort), 
augl.nr. 8280.

Ung kona leitar eftir djörfum samtöl-
um (símaleikjum?) við karlmenn. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8168.

Spjalldömur Nú eru dömurnar á Rauða 
Torginu í sumarskapi! Hver þessara 
föngulegu kvenna verður vinkona þín 
í kvöld? Símar 908-6000 (símatorg) og 
535-9999 (kreditkort).

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

FASTEIGNIR

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

Fr
um

GLÆSILEG TÍSKUVERSLUN - MIÐBORGIN.
Til sölu glæsileg kvenfataverslun í miðborginni, með heimsþekkt vörumerki, og í flottu
húsnæði. Frábært tækifæri.

GLÆSILEGUR VEITINGASTAÐUR.
Til sölu mjög glæsilegur veitingastaður í nágr. borgarinnar. Sala á 40- 80% hlut kemur
einnig til greina. Sérstakur og flottur staður, velstaðsettur. Leitið upplýsinga.

FYRIRTÆKI í AUGLÝSINGAVÖRUM.
Allt eigin innflutningur. Sterk viðskiptasambaönd á innlendum markaði. Yfir 300 artc.
Auðveld kaup með yfirtöku og frábært verð.

BAKARÍ OG KONDITORI.
Til sölu gott bakarí í 300 fm húsnæði, vel tækjum búið auk þess Kondtori í mjög góðu
húsnæði á fjölförnum stað. Nánast allt nýr búnaður. Getur selst í sitt hvoru lagi, eða sem
ein heild. 

NÝTT HÓTEL - REKSTUR TIL LEIGU:
Rekstur á nýju fullbúnu hóteli á Reykjavíkursvæðinu er til leigu. 28 herbergi og studío.
Mjög góð aðstaða og búnaður. Einstakt tækifæri.

BÍLASALA Í NÁGR: REYKJAVÍKUR.
Til sölu þekkt bílasala velstaðsett í mjög góðu húsnæði. Frábært og spennandi atvinnu-
tækifæri.

ÚTGÁFA - PRENTVERK - UMBROT - AUGLÝSINGAR
Til sölu þekkt fyrirtæki í góðum rekstri, með góðan tækjakost og í tryggu húsnæði. 
Frábært tækifæri og gott verð.

HVERFISVERSLUN- TÆKIFÆRI FYRIR FJÖLSKYLDU.
Til sölu rótgróin hverfisverslun, í góðu húsnæði. Einstakt tækifæri fyrir fjölskyldu. Fæst
með lager og öllu á 3,3 milljónir. Nú er lag.

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

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 104.
Glæsileg og vel staðsett hársnyrtistofa með 6 vinnustöðvar og 2 vaskstóla. Fæst á frá-
bærum lánakjörum með léttum afborgunum. Einstakt tækifæri og gott verð.

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

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI - Góð Kjör.
Af sérstökum ástæðum er til sölu þekkt hársnyrtistofa, í nýlegu góðu húsnæði í Kópa-
voginum. Er með eigin innflutning. Mjög góð aðstaða og búnaður. Góð kjör í boði. Leit-
ið nánari upplýsinga. 

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

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

PÚSTVERKSTÆÐI MIÐSVÆÐIS. 
Til sölu þekkt pústverkstæði í 300 fm leiguhúsnæði, mjög miðsvæðis. 4 lyftur 3 inn-
keyrsluhurðir og góð bílastæði og aðkoma. Mjög góð staðsetning. 

BÍLASALA Á HÖFÐANUM.
Til sölu bílasala með a.m.k 50 útistæði. Skemmtilegt tækifæri fyrir duglegan sölumann. 

BÍLAPARTASALA.
Til sölu rekstur þekktrar partasölu. Er í 300 fm velstaðsettu leiguhúsnæði. Hefur starfað
í rúman aldarfjórðung. Staðsetning einstaklega góð. Gott verð.

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

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

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA- BÍLALÚGA 
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu. Hamborg-
arar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Einnig er afgreitt um bíl-
alúgur. Opið til kl. 22. Næg bílastæði. Mjög gott verð. 

Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sími: 517-3500 

FASTEIGNIR

ATVINNA

Fiskakvísl 28
110 Reykjavík
Falleg eign á tveimur hæðum

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

Brunabótamat: 18.150.000
Bílskúr: Nei

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

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUD KL 18:00 - 18:30

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

699 5008

698 8080

FASTEIGNIR

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

HÆÐARSEL - SELJAHVERFI

Makaskipti skoðuð á minni eign
Húsið er samtals um 255 fm og er á tveimur hæðum. Falleg
arinstofa með góðri lofthæð. Fimm svefnherbergi og
vinnuherbergi í risi. Tvö glæsileg  baðherbergi. Á gólfum er
náttúrusteinn og gegnheilt parket. Nýleg verönd til suðurs
með skjólveggjum. Stór og gróin lóð. Innbyggður bílskúr.
Um er að ræða vandað og skemmtilegt hús sem gæti
hentað mörgum. Laust við kaupsamning.
Verð 68.9 millj.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Lynghólar 20A – 111 Reykjavík

Opið hús mánudag kl. 18:30 - 19:00
Einstaklega fallegt parhús á tveimur hæðum á 
frábærum stað í Garðabæ.  Stutt í alla þjónustu, 
skóla, sundlaug og íþróttahús. Eignin getur verið 
laus fljótlega.  Sölumaður er Þórarinn s. 770-0309

Opið hús mánudaginn kl. 19:30 - 20:00
Einstaklega falleg íbúð á 2. hæð í mjög vel 
viðhöldnu fjölbýli. Stutt í alla þjónustu og skóla. 
Íbúðin getur losnað fljótlega. Sölumaður er 
Þórarinn s. 770-0309

OPIÐ HÚS mánudaginn kl.18:00-18:30
Falleg sérhæð á 2.hæðum í vinsælli götu í 
Hafnarfirðinum. 2 svalir, útsýni yfir höfnina og góður 
bílskúr. Skólar og þjónusta í göngufæri. Sölumaður 
er Skúli, sími 897-0798

Opið Hús mánudag frá KL 19:00 - 19:30
Séringangur í þessa fallegu og góðu jarðhæð í 
Hvörfunum. Stofan er opin og björt þar sem útengt er 
á fína verönd.
Sölumaður er Skúli, sími 897-0798

OPIÐ HÚS mánudaginn kl. 20:00 - 20:30
Falleg og vönduð endaíbúð á efri hæð í tvíbýli 
á þessum frábæra stað í Norðlingaholtinu. Stór 
bílskúr. Sölumaður er Skúli, sími 897-0798

Verð: 52.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 232 fm

Spóahólar 16 - 111 Reykjavík

Verð: 26.400.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 120,6 fm

Ölduslóð 22 – 220 Hafnarfjörður

Verð: 34.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 183,3 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Fannahvarf 3 – 203 Kópavogi Lækarvað 1 - 110 Reykjavík

Verð: 25.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 98 fm

Verð: 44.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 172,4 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Kirkjuteigur 11 – 105 Reykjavík

Opið Hús Mánudag frá KL 20:30 - 21:00
Glæsileg 119 fm sérhæð við Kirkjuteig í Reykjavík. 
Búið er að breyta bílskúrnum í ca 23 fm stúdíó-íbúð 
og 10 fm geymslu.  Frábær eign sem vert er að 
skoða. Sölumaður Gunnar Valsson, sími 822-3702 

Opið hús mánudaginn frá kl 18:00 - 18:30
Mjög fallegt einbýlishús á frábærum stað með 
stækkunarmöguleikum.  Eignin er mikið endurnýjuð 
á fallegan máta.  Eign fyrir vandláta.  Láttu sjá þig í 
opnu húsi. Sölumaður Kristján, sími 899-5300

Opið hús mánudaginn frá kl 19:00 - 19:30
Virkilega falleg íbúð í kjallara sem mjög auðvelt er 
að breyta í 3ja herbergja.  Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð, s.s. þak endurnýjað 2008, gluggar og gler 
2006 o.fl. Sölumaður Kristján, sími 899-5300

Opið hús á þriðjudag kl. 18:00 - 18:15
Stórglæsilegt tvílyft einbýlishús á frábærum stað. Stórbrotið 
útsýni er af efri hæð hússins.Garðurinn er  einkar glæsilegur 
í alla staði. Húsinu hefur verið vel við haldið að innan sem 
utan. Sölumaður Gunnar Valsson, sími 822-3702 

Opið hús mánudaginn frá kl 17:00 – 17:30
Vel staðsett íbúð á efstu hæð í tveggja hæða 
litlu fjölbýli. Íbúðin er í Smárahverfinu með fínum 
svölum. Sölumaður er Skúli, sími 897-0798

Verð: 34.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 119,2 fm

OPIÐ
HÚS

Brattakinn 31 – 220 Hafnarfirði

Verð: 36.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 122 fm

OPIÐ
HÚS

Skipasund 39 - 104 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 77.3 fm

OPIÐ
HÚS

Háhæð 6 – 210 Garðabær Lautasmári 29 - 201 Kópavogi

Verð: 98.000.000
Herbergi: 6
Stærð: 271 fm

Verð: 22.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 88 fm

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Gunnar Valsson & Teymi kynna “OPIN HÚS”
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Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

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

ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI
✔ Innkeyrslubil (140 fm) í Hafnarfirði, makaskipti.
✔ Lítið fasteignafélag, 6 útleiguíbúðir á góðum stöðum. Makaskipti.
✔ Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 960 fm. Makaskipti.
✔ Einbýlishúsalóðir -10 talsins, frábærlega staðsettar í Kópavogi á

rúml. 1 ha.
✔ Vel staðsett 3330 fm verslunar- og skrifst.húsnæði í Kóp. Makaskipti.
✔ Tvær heilar fasteignir við Laugaveg í útleigu, ásamt mögul. bygging-

arr., hagst.lán.
✔ Byggingarr./framkv. -  2300 - 3300 fm atv.húsnæði. Vel staðs. í Hfj. 
✔ Kaupanda að iðnaðarlóð f. 800-1500 fm hús. Höfuðb.svæði.
✔ Kaupanda að 1000 fm iðnaðarh. m/mikilli lofthæð og rúmg. lóð. Höf-

uðb.svæði.
✔ Leigjanda að 500-700 fm iðnaðarh. m/góðri lofthæð. Höfuðb.svæði.
✔ Leigjanda að 800-1000 fm iðnaðarh. Höfuðb.svæði.

GRANDATRÖÐ Hfj. 274
fm Til sölu nýlegt og vandað stál-
grindarhús Að grunnfl 201 fm auk 70
fm á efri hæð. Vegghæð 5,5 mtr. Gott
verð, engin útborgun aðeins yfirtaka.
Frábært tækifæri.

Flugumýri, Mos, 968 fm 
Til sölu / leigu nýl. hörkugott iðnaðar-
húsnæði með braut f. brúarkrana
(krani getur fylgt). Húsið samloku-
stálgrind, skrifstofa, wc. Um 9 mtr.
mænishæð. 4x innkeyrsluhurðir.
Lóðin malbikuð. Samþ. 200 fm við-
byggingarréttur. LAUST! 

Stapahraun, Hfj. 168 fm. 
Til leigu innkeyrslubil á 1 hæð með 3
mtr. hurð og um 5 mtr. mænishæð,
afstúkað kaffihorn og wc. Malbikuð
lóð. 3ja fasa rafm. LAUST! 

Trönuhraun, Hfj, 312 fm. 
Til sölu glæsilegt nýl. miðjubil, vand-
aður frágangur, með 96 fm milligólf
(samþ. að hluta). Steypt hús m/ stálkl.
Skrifst.salur, eldh.krókur. Frá 6 mtr
lofthæð. Lóðin afgirt og malbikuð. 

Fiskislóð, Rvk, 690 fm. 
Til sölu mjög vel staðsett stálgrindar-
hús, samþykkt 111,4 fm innréttað
milligólf, 2x innk.hurðir, lofth. um 7 +
mtr. í mæni. Skrifstofur, matsalur, op-
inn vinnurými, búningaaðst. Lóð mal-
bikuð.

Dvergshöfði, Rvk, 400 fm. 
Til leigu salur undir léttan iðnað/fram-
leiðslu eða lager, með innkeyrslu-
hurð. Hentar líka þjónustustarfsemi.
Einstök staðsetning með mikið aug-
lýsingagildi. LAUST!

Fákafen, Rvk, 140 fm. 
Til leigu einstaklega staðsett skrif-
stofuhúsnæði á 2. hæð við mjög fjöl-
farna umferðaræð með mikið auglýs-
ingagildi. Opið rými, 3x skrifstofur,
wc og eldhúskrókur. LAUST!

LÓNSBRAUT Hfj,  200 fm
Til leigu 200 fm nýlegt húsnæði með 
lofthæð 5,5 mtr. Tvennar innkeyrslu-
dyr. Allt makbikað í kring. Góð leiga.

Lyngás, Gbæ, 88 fm. 
Til leigu gott innkeyrslubil með ca.
3,2 mtr. lofthæð og hurðarhæð um
2,8 mtr., salur með eldhúskrók og
wc. LAUST!

Tunguháls, Rvk, 530 fm. 
Til leigu í nýl. steyptu iðnaðarh. Loft-
hæð 4,9 mtr., 2x háar innk.hurðir.
Endabil. Möguleiki er að skipta hús-
næðinu niður. Lóð Malbikuð. Frábær
staðsetning. Mögul. að fjölga
innk.hurðum. LAUST!

Ægisgata, Rvk, 250 - 500 fm. 
Til leigu tvær glæsilegar og nýlega
standsettar skrifst.hæðir í miðb. Hvor
hæð er 250 fm og er önnur laus nú
þegar en hin laus í október 2008.
Samtals 500 fm. LAUST!

KEFLAVÍK 568 fm
verslunarhúsn. Til sölu mjög
gott verslunarhúsnæði 
velstaðsett, með góðri aðkomu í
vesturbæ Keflavíkur. Gott verð. Skipti
möguleg.

Laugavegur - versl-
un/þjónusta.
Til leigu glæsilega staðsett samtals
482 fm, skiptist í kjallara 156,2 fm,
jarðhæð 153,8 fm og 2. hæð 171,9
fm. Góð lofthæð, stórir gluggar.

Dvergshöfði, Rvk, 75 -
150 fm. 
Til leigu, vel staðsett, um 75 fm, og
132 fm á 1. hæð. Sérinngangur beint
frá götu. Skrifst. og salerni. Mjög
góður sýningarsalur. Á 2. hæð, í
„turni“, um 150 fm, 7 herb., eldhús,
salerni. LAUST!

Móhella, Hfj,  26 - 53 fm. 
Til sölu geymsluskúrar. Lóð malbik-
uð, öll afgirt með girðingu og raf-
magnshliði. Stærðir frá 26,3 fm, inn-
keyrsluhurðir um 3 mtr. Lofthæð
mest 3,6 mtr. Mögul. á 3ja fasa raf-
magni. LAUST!

KEFLAVÍK 860 fm eign
Glæsilegt nýlegt atvinnuhúsnæði
á frábærlega sýnilegum stað. Vandað 
hús í alla staði. Glæsilegur salur og
minni innkeyrslubil. Rekstur getur
fylgt.

Rauðhella, Hfj, 467 fm. 
Til sölu í nýl. stálgr.húsnæði með 71
fm samþ. milligólf með skrifstofum.
3x stórar innk.hurðir, lofth. allt að 6,8
mtr., stór lóð. Makaskipti athugandi á
stærri eign.

Austurmörk, Hveragerði
Til sölu/leigu, nálægt nýja miðbæn-
um, samtals 4 innkeyrslubil í upp-
steyptu atv.húsnæði. Frá 122,9 fm
eða allt húsið samtals 498,6 fm.
Skilast fullb. að utan, malbikuð lóð,
rúml. fokhelt að innan.



Glæsileg einbýlishús skilast fullbúin að utan sem innan. 

Höfum til sölu 212 m²  5.herbergja einbýlishús að Vörðubraut 1 og 5 í Garði þar af 34,3 m² bílskúr og 18 m² sólstofa. Húsin 

skilast fullbúin að utan sem innan. Svona hús gæti kostað 68.000.000 kr. á höfuðborgarsvæðinu en þessi hús kosta

39.900.000 kr. í Garðinum. 

Hefurðu efni á að sleppa þessu? Komdu út í Garð!

Aksturstími frá Garði 
· Höfuðborgarsvæðið 35 mín.
· Bláa lónið 20 mín.
· Flugstöð, háskólasvæði, netþjónabú og Tæknigarðar 10 mín.
· Álver, iðnaðar- og atvinnusvæði í Helguvík 5 mín.

Skilalýsing
· Húsið skilast með láréttri lerki klæðningu og hvítu stáli á þaki. 
· Gólf eru með hita og gólfefnum.
· Parket er á herbergjum, stofu og gangi.
· Allir milliveggir eru tvöfaldir.
· Flísar á forstofu, baðherbergi og þvottahúsi. 
· Innréttingar eru í öllum herbergjum, eldhúsi, baði og þvottahúsi. 
· Heimilistæki blástursofn, helluborð, háfur og uppþvottavél. 
· Bílskúrshurð með rafmagnsopnara. 
· Lóð tyrfð og steypt bílastæði.
· Sólpallur og heitur pottur.

39.900.000 kr.

VÖRÐUBRAUT Í GARÐI

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

Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐURINN ER 
BYGGÐA BESTUR 
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GARÐUR

Vogar
Reykjanesbær

Grindavík

Hafnir

Bláa lónið

Sandgerði

Flugvöllur

- þar sem ferskir vindar blása og sólsetrið er fegurst.
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2ja herb.

Rauðamýri Til sölu mjög falleg og stór
2ja herb. 81 fm íbúð á 2. hæð í nýju 3ja
hæða fjölbýli með miklu útsýni við Rauðu-
mýri 3 í Mosfellsbæ. Þetta er afar smekk-
leg og fallega hönnuð íbúð, hvíttað eikar-
parket og flísar á gólfum, birkiinnréttingar í
eldhúsi, baði, svefnherbergi og forstofu.
Innfelld halogen lýsing í loftum og falleg
gluggatjöld. Hér fá menn eina með öllu. V.
22.7 m. 3427

4ra herb

Blikahöfði - mikið útsýni Sérlega
falleg 100 fm, 4ra herbergja íbúð á 3. hæð.
Íbúðin er mjög fallega innréttuð, mahóní
innrétting er í eldhúsi ásamt mahóní fata-
skápum í herbergjum. Úr stofu er gengið út
á stórar svalir í suðvestur með gríðarmiklu
útsýni. V. 27,5 m. 3583

Raðhús

Grenibyggð - 164 fm raðhús
Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur
fram í fm tölu hússins. Á jarðhæð er eld-
hús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og
gesta WC, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi,
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í risi
er stórt herbergi. Stórt hellulagt bílaplan
fyrir framan bílskúr og mjög skjólgóður
suðvesturgarður bakatil. V. 41,9 m. 3456

Parhús

Hlíðarás - glæsilegt útsýni Fal-
legt 163,4 fm parhús á 2 hæðum með inn-
byggðum 27,8 fm bílskúr við Hlíðarás í
Mosfellsbæ. Húsið er allt mjög vandað og
stendur á fallegum útsýnisstað. Á neðri
hæðinni er forstofa, forstofuherbergi/sjón-
varpshol, þvottahús og innbyggður bílskúr.
Á efri hæðinni eru 3 svefnherbergi, stór
stofa, baðherbergi og eldhús. Stórar sval-
ir eru út af stofunni. V. 44,9 m. 3653

Einbýlishús

Reykjabyggð - góð staðsetning
Einlyft 144 fm vel staðsett einbýlishús með
innbyggðum 31,5 fm bílskúr. Húsið hefur
verið endurnýjað að töluverðu leyti, m.a.
eru búið að endurnýja baðherbergi, skipt
hefur verið um glugga að hluta. verið er
að klæða húsið að utan og skipta um
þakkant. Verð 39,9 m. 3462

Reykjabyggð - glæsilegt Glæsi-
legt og velbyggt 144,- fm einlyft einbýlis-
hús ásamt 53 fm bílskúr sem er nýttur að
hluta sem íbúðarrými. Undir bílskúrnum er
53 fm kjallari. Húsið er því alls 250 fm á
860 fm verðlaunalóð inn í lokuðum botn-
langa. Lóðin er með stórri verönd, heitum
potti, stórri hellulagðri upphitaðri inn-
keyrslu, grasflöt og fallegum trjágróðri.
Húsið er mjög stílhreint með myndarlegum
svörtum þakkanti en veggir eru hraunaðir
og hvítmálaðir. Verð 65 m. 3530

NÝBYGGINGAR

Stórikriki - 121,7 fm 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð við Stórakrika 1. Íbúðin af-
hendist fullbúin með gólfefnum. Innrétting-
ar verða HTH eikarinnr. AEG blástursofn,
keramik helluborð, háfur, ísskápur og upp-
þv.vél verða í eldhúsinnrétt. og AEG
þvottavél og þurrkari með rakaþétti verða í
þvottahúsi. Kahrs eikarparket frá Agli Árna-
syni verða á gólfum, en baðherbergis og
þvottahúsgólf verða flísalögð með dökkum
30x60 cm flísum. V. 27,9 m. 3299

Litlikriki - fjölbýlishús *NÝTT Á
SKRÁ* Vorum að fá sölu 7 íbúðir í mjög
glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi sem nú er í
byggingu við Litlakrika 2. Íbúðirnar eru 3ja
- 5 herbergja og fylgir sumum íbúðum BÍL-
SKÚR í kjallara. Íbúðirnar verða með eikar-
innréttingu frá EGG og afhendast fullbúnar,
án gólfefna í september 2008. Verð frá
25,2 millj. 3514

REYKJAVÍK

Eikjuvogur - laus fljótlega. 3ja
herbergja falleg og björt 92 fm kjallara-
íbúð við Eikjuvog. Íbúðin skiptist í forstofu,
gang, svefnherbergi, borðstofu, dagstofu,
baðherbergi og eldhús. V. 21,5 m. 3573

Engjasel - útsýni 3ja herb, björt 80
fm íbúð með glæsilegu útsýni ásamt stæði
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í gang, stóra
stofu, hjónaherb., herb., baðh. og þvotta-
herb. Barnvænt umhverfi. V. 18,9 m. 3568

Lóðir sumarhús

Óðinsstígur - Sumarbústaða-
lóðir *Nýtt á skrá* Erum með í sölu tvær
saml. eignalóðir við Óðinsstíg í landi Ás-
garðs í Grímsnesi. Önnur lóðin er 10.836
fm og hin er 8.991 fm Þetta er fallegt sum-
arhúsasvæði með mikið útsýni yfir Sogið
og að Búrfelli. V. 3,5 og 4,2 m. 3505

Markalækur - Sumarbústaður
Sumarbústaðurinn Markalækur er ca 78 fm
sumarhús ásamt 10 fm gestahúsi og 15 fm
gróðurhúsi, á 2.852 fm eignarlandi, áður
úr landi Hraðastaða. Bústaðurinn skiptist í
forstofu, stofu, eldhús, baðh. með sturtu
og salerni og svefnh., en yfir eldhúsi, baði
og svefnh. er svefnloft. Úr stofu er gengið
niður í sólskála sem breytt hefur verið í tvö
herbergi. Rafmagn er í bústaðnum, sem og
kalt vatn, en hitatúpa framleiðir heitt vatn.
Bústaðurinn stendur á skógivaxinni lóð.
Þetta er einstakur gróðurreitur í næsta ná-
grenni Reykjavíkur. V. 25,0 m. 3661

Skorradalur - glæsilegt heils-
árshús Vorum að fá í sölu einstakt heils-
árshús á stórri VATNALÓÐ í landi Dagverð-
arnes í Skorradal. Húsið er finnskt bjálka-
hús á steyptum sökkli. Fjögur herbergi,tvö
baðh, stofa, borðstofa, eldhús og sjón-
varpsstofa. Kjallari er undir öllu húsinu og
mikið geymslupláss. Stórar timburverandir
eru umhverfis húsið, heitur pottur og
möguleiki á bátaskýli. Lóðin er 7.050 fm
eignarlóð og ein glæsilegasta lóðin í daln-
um. Þetta er tilvalin eign fyrir stóra og sam-
henta fjölskyldu sem vill njóta þessa besta
sem Skorradalurinn hefur upp á að bjóða.
V. 58,0 m. 3566

Skorradalur - Fitjahlið Um er að
ræða kjarri vaxna lóð framarlega í landi
Fitja við Skorradalsvatn. Á lóðinni er 34,8
fm sumarbústaður frá árinu 1974 og undir-
stöður undir 23,8 fm bátaskýli o.fl. V. 13,9
m. 3564

Sumarhús í Húsafelli Til sölu 22 fm
sumarhús á fallegum stað við Klettsflöt 2 í
Húsafelli. Svefnherbergi með svefnaðstöðu
fyrir þrjá auk rislofts, stofa, eldhúskrókur
og baðherbergi. Í húsinu er rafmagn og
heitt og kalt vatn. Fín timburverönd með
skjólgirðingu og heitum potti. Þetta er lítið
og snoturt hús á draumastað. V. 5.9 m.
3243

Skorradalur - glæsilegt heils-
árshús Glæsilegt heilsárshús á 8.000 fm
eignarlóð við Dagverðarnes 74 með fallegu
útsýni yfir Skorradalsvatn. Húsið er 64 fm,
finnskt bjálkahús á einni hæð á steyptri
plötu. Tvö til þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél,
eldhús og stofa. Kalt vatn, hitatúpa, raf-
magn og Emax-internettenging. Góð timb-
urverönd er við húsið og eignarlóðin er
kjarri vaxin. V. 32.0 m. 3264

Við Hafravatn Til sölu 44,8 fm sumar-
hús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsahverfi
við Hafravatn. Húsið er byggt árið 1979 og
þarfnast endurbóta, en samþykkt deili-
skipulag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frí-
stundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
er á lóðinni. Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frá-
bæra stað - þetta er sannarlega sveit við
borg. V. 17.5 m. 3336

Fr
u

m

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög glæsilega 122,8 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjórbýlishúsi við Tröllateig 19 í Mosfellsbæ.  Íbúðin er mjög rúmgóð og björt.  Þrjú góð
svefnherbergi og  stór geymsla sem hægt er nýta sem herbergi. Mjög góður staður, lítið
leiksvæði rétt við húsið og stutt í alla þjónustu. V. 31.5 m.

TRÖLLATEIGUR - GÓÐ STAÐSETNING

Nýtt á skrá - fallegt 210,5 fm einbýlishús á stórri lóð á strábýlu svæði rétt við Arnarholt á
Kjalarnesi. Húsið skiptist í 3-4 herbergi, stofu og 2 baðherbergi og er glæsilegt í alla
staði. Byggingarréttur er á lóð, t.d. fyrir hesthús eða skemmu. Útsýni er gríðarlegt til allra
átta og liggur höfuðborgin handan sjávar með öllu því stórkostlega útsýni úr stofum, eld-
húsi og herbergjum. Öll þjónusta til staðar á svæðinu. SANNKÖLLUÐ SVEIT Í REYKJA-
VÍKURBORG. Verð 53,0 m. 3654

GIMLI - EINSTÖK EIGN 

Hér er um einstakt rúmlega fokhelt 209 fm einbýlishús. Húsið stendur beint fyrir ofan
golfvöll og er með óhindrað stórkostlegt útsýni yfir Faxaflóa, upp á Snæfellsnes og jökul-
inn, að Esjunni og yfir sundin blá. Mikið er lagt upp úr því að innanhúss verði húsið mjög
bjart og að birta flæði um öll rými yfir allan daginn. Verð - tilboð. 6468

BARÐASTAÐIR - 112 REYKJAVÍK
GLÆSILEG EIGN Á FRÁBÆRUM STAÐ

BYGGINGARLÓÐIR TIL SÖLU

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög
glæsilegt 164,4 fm parhús á einni hæð með
glæsilegu útsýni að Esjunni. Húsið er allt
mjög vandað og ekkert til sparað, mjög stórt
alrými, en þar er eldhús, borðstofa, stofa og
sólstofa. Stórt hjónaherb. með fatah. og gott
húsbóndah. Fallegt baðh., sér þv.hús og bíl-
skúr með millilofti. Lóð er til fyrirmyndar -
hellulagt bílaplan og stórar timburverandir
með skjólgirðingu. Húsið er í litlum botn-
langa á góðum stað, stutt í alla þjónustu og
fallegar gönguleiðir. V. 55,0 m. 3503

EINITEIGUR - GLÆSILEGT PARHÚS

Fallegt 153,9 fm einbýlishús á einni hæð
með bílskúr við Brattholt í Mosfellsbæ. Í
húsinu eru þrjú svefnherbergi, stofa, gott
eldhús með borðkrók, þvottahús, geymsla,
anddyri og baðherbergi með kari. Húsið
stendur á endalóð og er garðurinn er mjög
fallegur með góðri timburverönd. Þetta er
falleg og vel staðsett eign á vinsælum stað.
V. 40,9 m. 3717

BRATTHOLT - EINBÝLISHÚS 

Vel staðsett 4ra herb., 94 fm raðhús á einni
hæð ásamt bílskúr við Arnartanga í Mos-
fellsbæ. Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi,
lokað eldhús, baðherbergi og stóra stofu.
Skjólgóður suður garður með timbur verönd.
Falleg aðkoma er að húsinu, hellulagt bíla-
plan með snjóbræðslu. V. 29,5 m. 3719

ARNARTANGI - RAÐHÚS 

Vandað 198 fm einbýli.  Vel skipulagt einbýli
á einni hæð á góðum stað í nýju hverfi í
Mosfellsbæ. Húsið er samtals 198,0 m2 þar
af íbúð 164,0m2 og bílskúr 34,0 m2. 4
svefnherb. og tvö baðh. Húsið afhendist nú
þegar tilbúið til innréttinga án gólfefna en þó
er búið að flísaleggja bílskúr og þvottahús,
gólfhiti er í húsinu. Flott eign á góðum stað.
V. 43,9 m.

LEIRVOGSTUNGA – NÝTT EINBÝLI

Björt og falleg 149,2 fm endaíbúð á 2. hæð
með sér inngangi af svölum á fallegum út-
sýnisstað við Úlfarsfellið. Stæði í bíla-
geymslu. Aldrei hefur verið búið í íbúðinni.
Gólfhitakerfi. Við húsið er góð leikaðstaða
fyrir börn og stutt er í alla helstu þjónustu s.s
skóla, leikskóla, nýja og glæsilega sundlaug
og líkamsræktarstöð. V. 30,9 m. 3707

RAUÐAMÝRI - 150 FM ENDAÍBÚÐ

4ra herb. 99,9 fm íbúð á 2. hæð með sér-
inng. af svölum. Íbúðin er mjög rúmgóð og
björt með fallegum mahóní innréttingum.
Sér þvottahús. V. 26,5 m. 3576

KLAPPARHLÍÐ - GLÆSILEG

Erum með í sölu nokkrar byggingarlóðir á
mjög góðu verði.
Laxatunga 19 - 650 fm lóð undir einbýli á
einni hæð - verð 15,0 m.
Laxatunga 99 - 650 fm lóð undir einbýli á
einni hæð - verð 13,5 m.
Laxatunga 67 – 967 fm jaðarlóð undir einbýli
á tveimur hæðum - verð 22,9 m.
Laxatunga 205-207 - parhúsalóð á einni
hæð - verð 33,5 m.
986 fm lóð undir einbýli á 2 hæðum ásamt
teikningum – verð 13,5 m. 3708
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■ 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

Þeir eru nokkrir tónlist-
armennirnir sem sagð-
ir eru hafa breytt sögu 
rokksins með tónlist 

sinni og framkomu. Þó 
svo að til séu nokkrar 

kanónur sem flestir eru 
sammála um að eigi skil-

ið nafnbótina rokkgoðsögn 
eru þeir fleiri tónlistarmennirnir 
sem skiptar skoðanir ríkja um. 
Einn þeirra er Bruce Springsteen. 

Sannkallaðir rokknirðir eru vís-
ast flestir sammála um að Spring-
steen sé býsna merkilegur tónlistar-
maður sem hafi haft mikil og 
ótvíræð áhrif á þróun rokktónlistar 
frá og með áttunda áratug síðustu 
aldar. Aðrir vilja aftur á móti meina 
að áhrif hans hafi ekki verið sér-

lega mikil, utan þess að senda frá 
sér nokkra slagara og vera heilli 
kynslóð innblástur til þess að klippa 
ermarnar af gallajökkunum sínum 
og ganga með tóbaksklút um haus-
inn. Sökum þess að hann hefur sent 
frá sér lög sem slegið hafa í gegn 
virðist ekki vera hægt að taka hann 
alvarlega sem listamann, en eins og 
alkunna er hamla vinsældir öðru 
fremur listrænum ásetningi tón-
listarmanna. Ástandið hefur að 
sjálfsögðu ekki ávallt verið svo; á 
sjöunda áratug síðustu aldar voru 
mörg dæmi þess að vinsælir tón-
listarmenn væru einnig afar fram-
sæknir og metnaðarfullir lista-
menn. En það er eins og að frá og 
með áttunda áratugnum hafi popp-
tónlistarlandslagið tvístrast í tvær 

höfuðáttir: vinsældir eða virðingu. 
Vatnaskil áttu sér stað á ferli 
Springsteen þegar hann sendi frá 
sér ofurslagarann Born in the USA 
á níunda áratugnum; má þá segja 
að orðstír hans sem listamanns hafi 
nokkuð rénað við útgáfuna. Hugs-
anlegt er að sú þróun hafi að nokkru 
leyti byggt á misskilningi; Spring-
steen var á tímabili talinn vera mun 
hressari en hann í raun og veru er 
ef maður gefur sér tíma til þess að 
setjast niður og hlusta á textana 
hans. Springsteen kastaði sér þó 
síðar af nýju af fullum krafti ofan í 
myrkan pytt listrænnar alvöru og 
dró um leið úr vinsældum hans, 
sem gefur sterklega til kynna að 
eitt útiloki annað í vandmeðförnum 
rokkbransanum.

STUÐ MILLI STRÍÐA Eitt útilokar annað
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR UM BANDARÍSKAN TÓNLISTARMANN

Halló! Þessi er nú svolítið 
vígalegur!

Já, takk...

Er þetta 
ekkert 
vesen 

með allt 
þetta hár?

Ég get 
rakað 

hann, en 
konan vill 
hafa hann 

svona!

Minn er 
næstum 
því alveg 
hárlaus!

Einmitt! Blendingur! Risa-Schnauzer!

Ég seldi gömlu 
vekjaraklukkuna á 
uppboði á netinu!

Er það?

Hversu mikið 
fékkstu fyrir 

hana?
500 kall!

Þetta er algjör 
gullnáma! 

Ég hef aldrei 
átt auðveld-
ara með að 

græða!

Gætirðu annars lánað 
mér 600 kall fyrir 
sendingarkostnaði?

Hefur einhver 
séð vekjara-

klukkuna 
mína?

Ó, Sfinx, hversu 
langt inn í skóginn 

get ég farið?
Hálfa leið.

Eftir það ertu á leið 
út.

Til hamingju 
með daginn, 

elskan!
Takk fyrir! Æðislegt! Og hér er það 

besta!
Oh!

Þú mundir 
það þá!

Hvað er 
þetta?

Kvittunin. Pabbi 
þinn hefur aldrei 
verið góður í að 
kaupa föt á mig.

Þetta er úr línu 
sem nefnist Hveiti-
brauðsdögunum 

er lokið.

krónum lagið

Frá

Fyll'ann takk!   

Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt 

spilarann þinn af topptónlist. Allt efni á Tónlist.is er 

ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. 

Þannig getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli 

tölvunnar, spilarans og farsímans.

   Vertu tilbúinn í sumarfríið!

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Á þriðju tónleikum sumartónleik-
araðar Listasafns Sigurjóns 
flytja Steinunn Soffía Skjenstad 
sópransöngkona og Sofia Wilk-
man píanóleikari Vínarsöngva og 
ljóð. 

Á efnisskrá Steinunnar og 
Sofiu á tónleikunum á þriðjudag-
inn eru meðal annars sönglög 
eftir Franz Schubert við ljóð 
Goethes, lög úr ljóðaflokknum 
Des Knaben Wunderhorn eftir 
Gustav Mahler og sönglög eftir 
Richard Strauss. 

Steinunn og Sofia eru báðar 
fæddar árið 1983 og kynntust í 
Síbelíusarakademíunni í Hels-
inki. Þær hafa unnið saman í rúm 
tvö ár og í október 2007 hlutu þær fyrstu verðlaun í ljóðasöngs-
flokki Erkki Melartin-kammertónlistarkeppninnar í Savon-
linna í Finnlandi. Steinunn lýkur mastersgráðu í söng frá Síb-

elíusarakademíunni í Helsinki í 
sumar en hefur stundað tónlistar-
nám frá því hún hóf að læra á fiðlu 
sex ára gömul. Hún fór með hlut-
verk Fiordiligi í Così fan tutte eftir 
W.A. Mozart í Óperustúdíói Íslensku 
óperunnar í vor. 

Sofia stundar framhaldsnám við 
Síbelíusarakademíuna í Helsinki. 
Hún hefur í námi sínu lagt sérstaka 
áherslu á flutning kammer- og 
ljóðasöngstónlistar og komið víða 
fram á tónleikum í Finnlandi með 
Wellentríóinu, píanótríói sem hún 
hefur leikið með síðan 2003 og hlaut 
Kees Wiebenga-verðlaunin sem 
besti flytjandi á Kammertónlistar-
hátíðinni í Kuhmo sumarið 2006. 

Tónleikar þeirra Steinunnar og Sofiu fara fram í Listasafni 
Sigurjóns Ólafssonar, Laugarnestanga 70, og hefjast kl. 20.30. 
 - vþ

Vínarsöngvar og ljóð í Listasafni Sigurjóns

STEINUNN SOFFÍA SKJENSTAD OG SOFIA WILKMAN Koma fram á 
tónleikum í Listasafni Sigurjóns annað kvöld.

Píanóleikararnir Sigríður Hulda 
Geirlaugsdóttir og Valgerður 
Andrésdóttir koma fram á tónleik-
um í Hásölum, sal Tónlistarskóla 
Hafnarfjarðar, í kvöld kl. 20. Þar 
munu þær flytja brasilíska tónlist 
fyrir tvö píanó eftir tónskáldin 
Mignone, Nazareth og Zequinha 
Abreu. Það er Francisco Mignone 
sem hefur samið eða útsett flest 
verkin. Einnig flytja þær Scara-
mouche eftir franska tónskáldið 
Milhaud, en hann var undir tals-

verðum áhrifum frá brasilískri 
tónlist þegar hann samdi verkið.

Eftir nám í Tónlistarskólanum í 
Reykjavík stundaði Sigríður 
Hulda framhaldsnám í Boston og 
síðar í Ríó de Janeiro þar sem hún 
er búsett nú. Valgerður stundaði 
framhaldsnám í Berlín. 

Hugmyndin að þessu samstarfi 
þeirra Sigríðar og Valgerðar 
kviknaði í Ríó árið 2002 og er þetta 
í annað sinn sem þær koma fram 
sem píanódúó. - vþ

Tónlist fyrir tvö píanó

Um mánaðamótin lýkur sýningu 
þeirra Önnu Hallin og Olgu Berg-
mann í Menningarmiðstöð Kópa-
vogs. Þar er ruglað saman reitum 
þeirra við sýningargripi Náttúru-
fræðistofunnar. Flest verkin eru 
unnin í samstarfi Önnu og Olgu og 
mætast þar náttúrulífsmyndir og 
ýmis tilbrigði við veruleikann í 
myndbandsverkum og innsetningu. 
Á sýningunni sýna Anna Hallin og 
Olga Bergmann ný verk þar sem 
meðal annars er komið við í heimi 
syngjandi þorska og dansandi 
marglyttna. Einnig er á sýningunni 
velt upp hugmyndum um framtíð-
arþróun íslenskrar náttúru. 

Hilmar J. Malmquist, forstöðu-
maður Náttúrufræðistofu Kópa-
vogs, birti við opnun sýningarinnar 
hugleiðingar sínar um erindi mynd-
listarinnar inn í stofur safngripa úr 
ríki nátturunnar: „Tengsl náttúru-
vísinda og lista eru margs konar. 
Báðar þessar greinar hafa t.d. 
byggt tilvist sína að miklu leyti á 
sömu forsendunni − á villtri og 
óspilltri náttúru. Hvað varðar nátt-
úruvísindin má benda á að afkoma 
manna er háð afurðum náttúrunn-
ar, en haldbær nýting þeirra krefst 
aftur á móti upplýsinga, sem 
aðferðafræði náttúruvísindanna er 
fær um að veita. Hvað listina snert-

ir er engum blöðum um það að 
fletta að fjölbreytt náttúra, lands-
lag jafnt sem lifandi verur, hefur 
verið listamönnum mjög hugleikið 
viðfangsefni um langan aldur. 
Önnur tengsl milli náttúruvísinda 
og lista felast í siðferðislegri 
ábyrgð, sem er sameiginleg vís-
inda- og listamönnum og varðar 
umgengni manna og breytni gagn-

vart náttúrunni. Mikilvægi þessar-
ar ábyrgðar hefur aukist hratt á 
allra síðustu áratugum og þar er 
við manninn að sakast. Græðgi og 
vanþekking hefur afvegaleitt okkur 
í umgengni við margvísleg náttúru-
gæði. Dýrategundum hefur verið 
útrýmt, vistkerfum rústað og líf-
ríki jarðar stafar ógn af loftslags-
breytingum vegna lífshátta okkar, 
einkum í hinum vestræna heimi. 
Náttúrunni, þ.m.t. manninum, staf-
ar einnig ógn af ríkri tæknihyggju 
við lausn vandamála, svo sem í 
erfðaverkfræði þar sem átt er við 
erfðaefni lífvera og það jafnvel 
flutt á milli fjarskyldra lífvera. Við 
þessar aðstæður er mikilvægt að 
listirnar og vísindin eigi í samræðu 
um hvert stefnir. Í þessu skyni 
býður Náttúrufræðistofa Kópavogs 
upp á sýningu listamannanna Olgu 
Bergmann og Önnu Hallin. Verk 
þeirra eru sprottin úr hugmyndum 
sem öðrum þræði tengjast þróun 
lífvera og aðlögun þeirra að 
umhverfi framtíðarinnar.“

Náttúrufræðistofa Kópavogs er í 
Menningarmiðstöð Kópavogs og er 
náttúrugripasafn hennar opið 
almenningi mánudaga til fimmtu-
daga kl. 10-20, föstudaga kl. 11-17 
og laugardaga og sunnudaga kl. 13-
17.   - pbb

Syngjandi þorskar

MYNDLIST Anna og Olga við eitt verka 
sinna sem nú er uppi í Náttúrufræði-
stofu Kópavogs.

Nú um helgina var opnuð í Skaft-
felli, miðstöð myndlistar á Austur-
landi, sýning þeirra Ólafar Helgu 
Helgadóttur og Kristínar Bjarkar 
Kristjánsdóttur, en hún ber heitið 

Floor Killer. Sýningin er liður í 
sýningarröðinni Sjónheyrn, en 
hún er tileinkuð samstarfi hljóð- 
og myndlistarmanna. Sýninga-
stjórar Sjónheyrnar eru Ingólfur 
Örn Arnarsson og Elísabet Indra 
Ragnarsdóttir.

Þær Ólöf Helga og Kristín Björk 
útskrifuðust saman úr myndlist-
ardeild LHÍ vorið 2005 en hafa 
ekki unnið saman fyrr en nú, enda 
æði ólíkir listamenn. Þó grillir í 
sameiginlega þræði í listsköpun 
þeirra ef vel er að gáð, ef til vill 
sprengiþræði. Á sýningunni Floor 
Killer mætast þær á dansgólfinu; 
það er víst kviknað í því.

Floor Killer stendur til 6. ágúst. 
- vþ

Kviknað í dansgólfi

GENGUR FRÁ GÓLFUM Ljósmynd af 
verki Kirstínar Bjarkar Kristjánsdóttur og 
Ólafar Helgu Helgadóttur í Skaftfelli.

Síðasti túr Leonards Cohen til Evr-
ópu stendur nú yfir. Hann hóf ferð-
ina í Dyflinni, hafði áður haldið 
fjóra tónleika í Toronto, þann 16. 
var hann að spila í Edinborg og í 
gærkvöldi í London. Næst eru tón-
leikar í Lissabon og 22. júlí spilar 
hann í Nice, 25. í Lorrach í Þýska-
landi. Um mánaðamótin eru þrír 
tónleikar á Ítalíu og loks 3. ágúst 
verður hann á Ledbury-hátíðinni. 
Öllum að óvörum hefur hann til-
kynnt að 18. október verði hann 
með þriðju tónleika sína á fjögurra 
mánaða tímabili í Kaupmannahöfn. 
Miðasala er hafin en einungis 7.000 
miðar í boði. Menn sem sátu hljóm-
leika hans í höllinni fyrir tveimur 

áratugum tala enn um það gigg sem 
Sjónvarpið filmaði. Hvenær fáum 
við að sjá það aftur og því hefur 
Sjónvarpið ekki reynt að koma 
þeirri upptöku í erlenda dreifingu?
 - pbb

Cohen á túr

TÓNLIST Kominn á áttræðisaldur er 
Leonard Cohen á ferð og hefur ekki þótt 
betri í langan tíma.

Kl. 14.03 
Í þættinum Út um víðan völl, sem er 
á dagskrá Rásar 1 í dag kl. 14.03, fer 
Sveinn Einarsson með hlustendur til 
Bayreuth, einnar af háborgum 
tónmenningar í Evrópu, þar sem andi 
Wagners svífur yfir vötnum. Hátíðar-
leikhúsið þar er sérstaklega byggt til 
að flytja óperur Wagners og þar hafa 
þær verið fluttar í bráðum hálfa aðra 
öld.

Hinir árlegu Kammertónleikar á Kirkju-
bæjarklaustri verða haldnir í átjánda sinn 
helgina  8.-10. ágúst næstkomandi. Þeir 
tónlistarmenn sem koma fram á hátíðinni 
í ár eru Ágúst Ólafsson baritónsöngvari, 
Ástríður Alda Sigurðardóttir píanóleikari, 
Eyjólfur Eyjólfsson tenórsöngvari, Sigrún 
Eðvaldsdóttir fiðluleikari og Trio Nordica. 

Listrænn stjórnandi hátíðarinnar í ár er söngkonan 
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og er ljóst að hún hefur 
valið flytjendur og dagskrá saman af mikilli kost-
gæfni. Flytjendurnir eiga það allir sameiginlegt að 
hafa vakið mikla athygli og hlotið talsvert lof fyrir tón-
listarflutning sinn á síðustu misserum. Til að mynda 
var Ágúst Ólafsson tilnefndur til Íslensku tónlistar-
verðlaunanna árið 2007 sem flytjandi ársins í sígildri 
og samtímatónlist og Trio Nordica, sem skipað er þeim 
Auði Hafsteinsdóttur fiðluleikara, Bryndísi Höllu 
Gylfadóttur sellóleikara og Monu Kontra píanóleikara, 
hefur á undanförnum fimmtán árum komið fram á 
fjölda tónleika vítt og breitt um Evrópu við einstakan 
orðstír. Allir meðlimir tríósins hafa unnið til margvís-
legra verðlauna fyrir list sína og gert upptökur fyrir 
ýmis útgáfufyrirtæki, svo sem King Records, Bis og 
Naxos.

Tónleikahátíðin hefst föstudagskvöldið 8. ágúst, en 
þá kemur Trio Nordica fram og flytur píanótríóið sem 
þekkt er undir nafninu Dumky eftir Dvorák. Seinna 
sama kvöld flytja Eyjólfur Eyjólfsson og Ástríður 
Alda Sigurðardóttir ljóðaflokkinn Dichterliebe eftir 
Schumann. 

Á laugardagstónleikunum flytja Ágúst Ólafsson og 
Ástríður Alda Sigurðardóttir ljóðaflokkinn Ferða-

söngva eftir Vaughan Williams. Þá flytur Trio Nordica 
þrjú verk eftir Piazzolla og Sigrún Eðvaldsdóttir 
leikur virtúósaverkin Theme and Variations eftir 
Messiaen og Introduction og Rondo Capriccioso eftir 
Saint-Saëns. 

Á lokatónleikunum hátíðarinnar á sunnudeginum 
leikur Sigrún Eðvaldsdóttir sónötu nr. 3, Ballade, eftir 
Ysaÿe, en Eyjólfur og Ágúst syngja aríur og dúetta úr 
óperum eftir Donizetti, Mozart, Bellini, Gounod og 
Bizet við undirleik Ástríðar Öldu. Að lokum flytur Trio 
Nordica píanótríó nr. 2 op. 67 eftir Shostakovich.

Tónleikarnir verða haldnir í Félagsheimilinu 
Kirkjuhvoli, Kirkjubæjarklaustri. Þeir sem hafa áhuga 
á að tryggja sér miða á tónleikana fyrirfram geta 
hringt í síma 487 4840 og 863 6106.

Vinsælt hefur verið að gista í nágrenni Kirkjubæjar-
klausturs til að njóta þar tónlistar og náttúrufegurðar 
undir lok sumarsins og er fólki ráðlagt að panta 
gistingu í tíma. vigdis@frettabladid.is

Kammertónlist á 
Kirkjubæjarklaustri

TRIO NORDICA Tríóið kemur fram á kammertónlistarhátíð á 
Kirkjubæjarklaustri í ágúst.

SIGRÍÐUR OG VALGERÐUR Leika 
tónlist fyrir tvö píanó á tónleik-
um á mánudag.
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> MATTHEW Í MÚSÍK

Það eru fleiri breytingar væntanlegar í lífi 
leikarans Matthews McConaughey en fjölg-
un í fjölskyldunni. Hann ætlar nú 
að spreyta sig á tónlistarbrans-
anum, þó ekki sem söngv-
ari, heldur sem eigandi út-
gáfufyrirtækis. Matthew hefur 
þegar gert samning við fyrsta 
listamanninn, reggae-strák 
að nafni Mishka. Platan hans 
mun heita Above the Bones og 
fyrsta smáskífan Here Comes 
da Train.

Tískuvikan í Berlín, sem hófst á 
fimmtudaginn, fer vaxandi með ári 
hverju. Í ár sýna þar fjölmargir inn-
fæddir hönnuðir í bland við stærri 
spámenn, eins og Vivienne West-
wood sem lýkur vikunni með Anglo-
mania-sýningu sinni á sunnudags-
kvöld. Með þeim fyrstu voru Basso 
and Brooke, Sisi Wasabi og Joop!, en 
sýnishorn af hönnun þeirra gefur að 
líta hér á síðunni.

Góð tísku -
blanda í Berlín

Joop.

Basso and 
Brooke.

Basso and Brooke.

Jennifer Garner á von á öðru 
barni sínu og eiginmannsins Ben 
Affleck. Orðrómur þess efnis 
hefur verið á kreiki að undan-
förnu, enda þótti leikkonan leggja 
ýmsilegt á sig til að dylja 
mögulega kúlu. Vinur leikkonunn-
ar og meðleikari úr Alias, Victor 
Garber, sem gifti hana og Affleck 
á sínum tíma, staðfesti þetta í 
vikunni. 

Heimildir herma að Garner sé 
komin um fimm mánuði á leið, og 
barnið því væntanlegt í nóvem-
ber. Fyrir eiga hjónin dótturina 
Violet, sem verður þriggja ára í 
desember. 

Garner ólétt 
í annað sinn 

BARNALÁN Jennifer Garner er komin 
fimm mánuði á leið. Sisi Wasabi.

hélt sig á 
hefðbundnari 
slóðum, þó að 
appelsínurönd-
ótti síðkjóllinn 
hafi töluverða 
dramatík til að 
bera. 

Joop.
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Basso and 
Brooke, skipað 

Englendingnum 
Christopher 

Brooke og 
hinum brasilíska 

Bruno Basso, 
hefur getið sér 

orð fyrir nokkuð 
dramatíska 

hönnun.

Úrskurðar í máli Blakes Fielder-Civil, 
eiginmanns Amy Winehouse, er að 
vænta í dag. Fielder-Civil hefur lýst sig 
sekan um líkamsárás og tilraunir til að 
hindra framgang réttvísinnar með því 
að þagga málið niður, og hefur setið 
inni frá því í nóvember á síðasta ári. 
Móðir Fielder-Civil, Georgette, segist 
óttast að honum verði sleppt, þar sem 
það gæti jafngilt dauðadómi. 

Georgette telur að Blake sé hollast að 
halda sig frá eiginkonu sinni. „Blake er 
fíkill á batavegi, en hann er hvergi 
nærri nógu sterkur til að standast 
freistingarnar. Ef þau eru saman veit 
ég að þau verða komin aftur í dópið á 
nokkrum dögum. Dópsalarnir munu 
hópast í kringum Blake og Amy,“ 
segir Georgette. „Ég er líka hrædd 
um að ef Blake og Amy loki sig inni 

á hótelherbergi sé mikil hætta á því að 
þau taki of stóran skammt eiturlyfja,“ 
segir hún.

News of the World heldur því fram 
að Georgette muni fara fram á það við 
dómarann að Blake verði sendur aftur 
til fjölskyldu sinnar. „Ég veit að ef 
hann kemur heim til mín á Amy eftir að 
verða kolbrjáluð,“ segir Georgette, sem 
kveðst þó vilja þeim báðum allt hið 
besta og óskar þess að tengdadóttirin 
drífi sig aftur í meðferð. „Þegar þau 
eru bæði edrú geta þau átt alvöru 
framtíð saman.“ 

Óttast að Blake verði sleppt

ÓTTAST ENDURFUNDI Móðir Blakes Fielder-Civil 
óttast að það jafngildi dauðadómi yfir syni 
sínum að senda hann aftur til Amy Winehouse, 
fari svo að honum verði sleppt úr fangelsi í 
dag. NORDICPHOTOS/GETTY
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Michelle Williams úr Destiny‘s 
Child undirbýr útgáfu sólóplötu 
sinnar Unexpected. Hún fetar nú í 
fótspor stallsystra sinna Beyoncé 
Knowles og Kelly Rowland sem 
báðar hafa gefið út sólóplötur með 
góðum árangri.

Michelle hefur áður gefið út 
gospelplötu sem náði toppsæti 
Billboard-gospellistans, en Unex-
pected mun vera fyrsta poppsóló-
plata hennar og er væntanleg í 
verslanir í lok september.

Söngkonan hefur haft í nógu að 

snúast frá því að Destiny‘s Child 
var upp á sitt besta, en hún tók við 
titilhlutverki söngleiksins Aida af 
söngkonunni Toni Braxton árið 
2003 á Broadway og síðan í fyrra 
hefur hún leikið í söngleik byggð-
um á sögunni The Color Purple, 
víðs vegar um Bandaríkin.

Heildsöludreifing og þjónusta:
Tæknivörur, Skútuvogi 12c auk viðurkenndra söluaðila um land allt

M110 fæst hjá Vodafone og Símanum,

ÚTIVISTARSÍMINN
sem þorir og þolir

Flúðasiglingin var rosaleg, 
allt rennblotnaði en síminn 
virkaði.

Þekki þessi ekki 
neitt, Fannst þau 
bara svo ekta 
þýsk eitthvað.

Skemmtilegt sjónarhorn, 
Nonni skal aldrei komast 
með tærnar þar sem ég 
hef hælana.

Þetta var frábær ferð 
og kjötið ljúffengt.

Sætt.

Blautasta Hróarskeldu-
hátíðin hingað til, að 
utan sem innan.

30 mínútum áður 
en sá stóri tók.

Nenni þessu varla aftur, 
en það var gaman 
meðan á því stóð.

Á skíðum 
skemmti ég 
mér...

Högg,- ryk- og rakavarinn (IP54) • VGA myndavél • Bluetooth

Vasaljós • Stereo FM-útvarp • Innbyggður hátalari

Á myspace-síðunni Atomstation, 
sem áður hét Atómstöðin (leitun 
er að nafni sem kemur jafn kjána-
lega út í enskri snörun), er því 
hikstalaust haldið fram að helsti 
áhrifavaldurinn á tónlist sveitar-
innar sé tónlistarsagan eins og 
hún leggur sig. Það vekur undr-
un, því atómstrákarnir sýna ein-
beittan brotavilja í að sækja 
grimmt og skammlaust í smiðju 
eins ákveðins hluta rokksögunn-
ar. 

Illmögulegt er að hlusta á Exile 
Republic án þess að leiða hugann 
að bandarískum rokksveitum 
fyrri hluta tíunda áratugarins, 
eins og Nirvana (í árdaga ferils 
síns), Soundgarden og jafnvel 
Rage Against the Machine. Frum-
leikinn er á algeru undanhaldi og 
varla getur það talist Atomstation 
til tekna. Góðu fréttirnar eru hins 
vegar þær að Íslendingarnir gefa 
Könunum lítið eftir hvað varðar 
kraft og spilagleði.

Söngur, hljóðfæraleikur og 
hljóðblöndun eru oftast nær til 
hreinnar fyrirmyndar og greini-
legt að sveitin hefur sjóast 
mikið á þeim fimm árum 
sem liðin eru frá fyrri 
breiðskífunni (New 
York, Baghdad, Reykja-
vík frá 2003). Keyrslan 
er í fyrirrúmi í öllum tíu 
lögunum og er það vel. Í 
bestu lögunum er þó söng 
og melódíu leyft að 
njóta sín á kostnað 
hamagangsins (Kill us 
all, Bloodline) og 
viðlögin grípa 
hlustandann í 
fyrstu atrennu 
(Killed my 

jesus og Mace). 
Textar plötunnar eru afskap-
lega eymdarlega ortir, en ætla 
mætti að flestum sé nokk 
sama, ekki síst meðlimum 
Atomstation. Með Exile 
Republic hefur sveitin opin-
berað sitt „manifestó“. Hún 
vill rokka, svitna og hlæja 

og skammast sín ekkert 
fyrir það. Enda engin 
ástæða til.

 Kjartan Guðmundsson

Ófrumlegt og gott

TÓNLIST
Exile Republic
Atomstation

★★
Atomstation gefur skít í frumleika 
og rokkar að hætti pungsveittra 
Kana. Spilagleði sveitarinnar ætti 
auðveldlega að smita keyrsluþyrsta 
rokkhausa.

Fjökskylda fyrirsætunnar Mir-
öndu Kerr hefur nú svarað þeim 
sögusögnum að Miranda og leikar-
inn Orlando Bloom séu hætt saman. 
Bróðir Miröndu segir að parið hafi 
aldrei verið hamingjusamara og að 
sögur um sambandsslit séu ekki á 
rökum reistar. „Ég skil að almenn-
ingur hafi áhuga á lífi fólks sem er 
í sviðsljósinu, en ég trúi varla hvað 
sumar sögurnar eru í raun langt 
frá sannleikanum. Miranda og 
Orlando hafa aldrei verið nánari og 
eru mjög hamingjusöm. Hann 
ætlar að heimsækja hana í París í 
næstu viku,“ sagði móðir Miröndu 
um málið.

Fjölskyldan kemur 
Miröndu til hjálpar

Eru Orlando og Miranda hætt 
saman eða ekki?

SYNGUR OG LEIKUR
Michelle Williams fetar í fótspor 

Beyoncé Knowles og Kelly Rowland 
og gefur út sína fyrstu poppsólóplötu í 

september.

Michelle gerir sólóplötu

GUÐMUNDUR 
INGI ÞORVALDS-

SON
Fer fyrir Atóm-

stöðinni.
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FÓR BEINT Á 

TOPPINN Í USA.

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS
MAMMA MÍA kl. 8 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 8 L

THE BANK JOB kl. 10:20 16

HANCOCK kl. 10:20 12

NARNIA 2 kl. 5:40 7

DECEPTION kl.  8 - 10 12 

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6 L

HELLBOY 2 kl. 8  - 10:20 12

MAMMA MÍA kl. 8 L

BIG STAN kl. 10:20 12 

MAMMA MÍA kl. 3:40 - 5:40D - 8D - 10:20D L

MAMMA MÍA kl. 5:40 - 8 - 10:20 VIP
DECEPTION kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:20 14

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 3:40D - 6 L

KUNG FU PANDA m/ensku tali kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 L

HANCOCK kl. 8 - 10:20 12 

WANTED kl. 8 - 10:20 16

NARNIA 2 kl. 5 7

DECEPTION kl. 8 - 10:30 14

MEET DAVE kl. 6 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6D L

WANTED kl. 8D 16

NARNIA 2 kl. 5:15 7

INDIANA JONES 4 kl. 8 12

DIGITAL

DIGITAL

Þau komu langt utan úr geimnum í fullkomnu dulargervi!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI!

* * * * Ó.H.T, RÁS 2
* * * T.V, Kvikmyndir.is
* * * L.I.B, Topp5.is/FBL

STÓRLEIKARARNIR HUGH JACKMAN OG 
EWAN MCGREGOR FARA HAMFÖRUM Í 

BESTA BESTA ÞRILLER SUMARSINS

FORSALA HAFIN!

Það er heill heimur inni Það er heill heimur inni
í honum sem heldur í honum sem heldur

honum gangandi!honum gangandi!

Það er heill heimur inni 
í honum sem heldur 

honum gangandi!

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

12
L
L
7
12
L

HELLBOY 2      kl. 6 - 8 - 10.10
MAMMA MIA      kl. 6 - 8 - 10.10

12
L

HELLBOY 2 kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MAMMA MIA LÚXUS kl. 5.30D - 8D - 10.30D

MEET DAVE kl. 3.45 - 8 - 10.10
HANCOCK kl. 5.50 - 8 - 10.10
KUNG FU PANDA ÍSL. TAL kl. 3.45 - 5.50

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

12
L
12
L
14

HELLBOY 2 kl. 6 - 8.30 - 11
MAMMA MIA kl. 6 - 8.30 - 10.50
HANCOCK kl. 10
KUNG FU PANDA ENSKT TAL kl. 6 - 8
SEX AND THE CITY kl. 6 - 9

5%

5%

SÍMI 551 9000

12
7
12
12

HANCOCK kl. 6 - 8 - 10
MEET DAVE kl. 6.10 - 8.30 - 10.40
BIG STAN  kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE INCREDIBLE HULK kl. 5.30  - 8 - 10.20 

SÍMI 530 1919

FÍNASTA 
SUMARSKEMMTUN

- V.J.V., TOPP5.IS/FBL

Þau komu langt utan úr geimnumÞau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!í fullkomnu dulargervi!

Þau komu langt utan úr geimnum
í fullkomnu dulargervi!

- bara lúxus
Sími: 553 2075

HELLBOY 2 kl. 5.40, 8 og 10.15 12

MAMMA MIA kl. 3.30, 5.50, 8 og 10.15 L

HANCOCK kl. 8 og 10 12

KUNG FU PANDA -DIGITAL kl. 4-D - Íslenskt tal L

NARNIA: PRINCE CASPIAN kl. 5 7

��� - T.V, Kvikmyndir.is 

���� - Ó.H.T, Rás 2

��� - L.I.B, Topp5.is/FBL

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

*Flug aðra leiðina með sköttum. Verð gildir frá 15. ágúst 2008.

Í Shaftesbury Theatre er sæti 

fyrir þig. Ítalskur meistara-

kokkur við Duke Street hefur 

lagt á borð fyrir þig. Það er 

beðið eftir þér í Notting Hill.

Safnaðu 
Vildarpunktum Punktarnir upp í Ferðaávísun gildir

Komdu til London, í helgarferð eða í 
sumarleyfi. Lífvörður drottningar hefur æft 
vaktaskipti síðan á 19. öld og menn skilja 
ekkert í hvers vegna þú skulir ekki hafa 
látið sjá þig ennþá. 
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Gallerí Gluggi er pínulítið gallerí 
sem starfrækt er á Holtsgötu 13. 
„Við höldum að þetta sé minnsta 
gallerí á Íslandi,“ segir Friðrik 
Steinn Friðriksson annar lista-
mannanna. Hinn heitir Sigurður 
Arent Jónsson. Verkið, sem til 
sýnis er í glugganum, varð til sem 
gjöf handa einum heimilismanna 
og á sér ákveðna sögu. „Við 
gerðum sögu um að vinur 
Matthews Barney, Jeff Kruger, 
hafi verið á Sirkus en læst sig úti 
og að við hefðum hjálpað honum. 
Hann hafi svo gefið okkur þennan 
kött eftir sig í þakkarskyni. Fólk 
trúði því svona sæmilega en þó 
sérstaklega einn sem fór að tala 
um Jeff eins og hann væri til,“ 
segir Sigurður. Friðrik bætir við. 
„Honum þótti verkið svo ljótt að 
hann setti það út í geymsluglugg-
ann sem snýr út að götunni. Eftir 
það var þar gallerí.“ Þeir leita nú 
að nýrri sýningu í gluggann í stað  
Kruger. „Við höfum boðið ýmsum 
vinum okkar plássið en þeir hafa 
verið tregir,“ segir Friðrik.  - kbs

Minnsta gall-
erí á landinu

ÞÓTTI LJÓTUR Verk hins dularfulla Jeffs 
er til sýnis á Holtsgötu MYND/FRIÐRIK

Hljómsveitin Klezmer Kaos 
er á leið til landsins, en tón-
leikar hennar verða haldnir 
á Nasa 3. september. Hljóm-
sveitin hefur aldrei spilað 
opinberlega á Íslandi. Heiða 
Björg Jóhannsdóttir klar-
inettleikari stofnaði hljóm-
sveitina í Frakklandi. 

„Fyrsta spurningin er alltaf: Bíddu, 
þú ert Íslendingur sem býr í Frakk-
landi og spilar gyðingatónlist. 
Hvernig virkar það?“ segir Heiða 
Björg Jóhannsdóttir klarinettleik-
ari um hljómsveit sína, Klezmer 
Kaos, sem spilar á Íslandi í byrjun 
september. 

„Hljómsveitin Rússibanarnir 
var að gefa út disk og á honum er 
eitt lag sem heitir Gyðingaþrenna. 
Mér líkaði betur við það en öll 
önnur lög á disknum. Ég spilaði 
þetta fyrir kennarinn minn í Tón-
listarskólanum í Reykjavík, Sigurð 
Snorrason. Það var hann sem sagði 
við mig: Þú myndir hafa gaman af 
klezmer-tónlist. Þá vissi ég ekkert 
hvað það var. Ég fór til London, 
keypti mér geisladiska og kannaði 
málið.“ Eftir það stofnaði Heiða 
hljómsveitina Sababa og svo 
Klezmer Kaos eftir að hún flutti til 
Frakklands. 

Klezmer Kaos hefur verið iðin 
við að ferðast um Evrópu. „Það 
sem stendur upp úr er Internation-
al Jewish Music Festival and 
Competition í Amsterdam í maí. 

Tónlistarmenn frá öllum heims-
hornum sóttu um að fá að spila í 
þessarri keppni. Við vorum svo 
heppin að vera valin, ein af 25 
hljómsveitum í heiminum. Í keppn-
inni er ekki eingöngu klezmer-tón-
list heldur öll tónlist sem tengist 
jiddísku einhvern veginn. Spilað er 
fyrir dómnefnd í fyrstu tveim lot-
unum og svo fyrir áhorfendur og 

dómnefnd. Við komumst í sex 
hljómsveita úrslit og vorum valin 
ein af mest framúrskarandi hljóm-
sveitum keppninnar.“ 

Heiða segist alltaf hafa verið á 
leiðinni með hljómsveitina til 
landsins. „Ég vildi bara finna rétta 
augnablikið. Þessi tímasetning 
hentaði vel því foreldrar mínir 
vildu að ég væri á landinu þegar ég 
yrði 25 ára.“ Heiða stendur fyrir 
þjóðlegu starfi í París. „Ég er búin 
að vera að skipuleggja íslensk 
kvöld, þar sem við kynnum íslensk-
an mat og tónlist og annað. Svo er 
ég með í skipulagningu kvikmynda-
hátíðar, Air d‘Islande, hérna í París, 
sem verður í lok nóvember.“ 

Það mun kosta 2.000 krónur á 
tónleikana og forsala er hafin í 
gegnum tölvupóst; klezmerkaos@
gmail.com kolbruns@frettabladid.is

Færir Íslendingum gyðingatónlist

SPILAGLEÐI Heiða ásamt Pierre 
Polveche.          

NÝ Á ÍSLANDI Stofnandinn er Íslendingur en hljómsveitin er óþekkt hér.     

Batman-myndin The Dark Knight 
virðist ætla að slá flestöll met. 
Hún skákaði myndinni Star Wars: 
Episode III Revenge of the Sith 
með því að hala inn heilar 18,4 
milljónir dala á miðnætursýning-
um á einu kvöldi, og fór einnig 
fram úr Spiderman 3 hvað varðar 
miðasölu á einum degi. Könguló-
armaðurinn trónaði á toppnum 
með 59,8 milljónir dollara á einum 
degi, en Batman fór sjö milljónum 
fram úr keppinautnum og halaði 
inn 66,4 milljónir dala á einum 
degi nú á föstudag. Í gær var svo 
staðfest að The Dark Knight hefði 
átt söluhæstu frumsýningarhelgi 
allra tíma, en þar var áðurnefnd 
Spiderman-mynd áður á toppnum. 

Um helgina vörðu Bandaríkja-
menn 155,34 milljónum dala í miða 
á myndina, rúmum fjórum millj-
ónum meira en Spiderman-mið-
arnir seldust fyrir í fyrra. 

The Dark Knight skartar 
Christian Bale og Heath heitnum 
Ledger í aðalhlutverkum, Bale fer 
í Batman-búninginn að nýju en 
Ledger er í hlutverki Jókersins. 
Hann hefur hlotið mikið lof fyrir 
frammistöðu sína, og mælast 
sumir meira að segja til þess að 
hann verði tilnefndur til Óskars-
verðlauna fyrir leik sinn. Andlát 
Ledgers kom heiminum í opna 
skjöldu í janúar síðastliðnum, og 
vilja sumir meina að ótímabært 
fráfall hans auki enn á vinsældir 

myndarinnar – þar sem Ledger 
sést í síðasta hlutverki sínu. 

The Dark Knight verður frum-
sýnd hér á landi á miðvikudag. 

The Dark Knight slær öll met

METSÖLUMYND Batman-myndin The 
Dark Knight halaði inn heilar 155,34 
milljónir dala yfir frumsýningarhelgina í 
Bandaríkjunum.
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HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

Tónleikagestir í Iðnó á fimmtudags-
kvöldið gátu glaðst yfir gamalkunn-
um andlitum í sveitunum Hjaltalín 
og Seabear, sem flutti nýtt efni á 
tónleikunum. Þriðja sveitin, Para-
chutes, er eflaust minna þekkt, en 
hún er skipuð Bandaríkjamönnunum 
Alex og Scott í samkrulli við íslenska 
tónlistarmenn. 

NÝTT EFNI OG 
NÝ ANDLIT

SEABEAR Sindri og félagar í Seabear fluttu efni af væntanlegri plötu sinni í bland við 
lög af fyrri plötu sinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Berglind Bjarnadóttir, Unnur Samúels-
dóttir og Þorbjörg Gunnarsdóttir.

Pétur Eggertsson og María Þórólfsdóttir.

Ásdís Svafa Hallgrímsdóttir og Helga 
Reynisdóttir.

Brynhildur Pálsdóttir og Magnea Guð-
mundsdóttir.

Þrefaldir tónleikar í Iðnó

Endurskoðandi einn lifir óspenn-
andi lífi þar til hann kynnist lög-
fræðingi sem kemur honum í kyn-
lífsklúbb fyrir hástéttarfólk. 
Gamanið kárnar þegar hann verð-
ur ástfanginn af einum bólfélaga 

sínum, sem eitt kvöldið hverfur 
sporlaust. Ekki er allt sem sýnist 
og fyrr en varir er hann kúgaður 
til að stela háum fjárhæðum í 
gegnum starf sitt sem endurskoð-
andi.

Deception vill vera snjall og 
svæsinn tryllir um losta og blekk-
ingu, en það mistekst meiriháttar 
illa. Eftir slappan byrjunarkafla 
fer myndin sífellt versnandi; upp 
koma ósannfærandi ástamál og 
myndin fer að hlaða upp fléttum 
sem eru jafn fáránlegar og þær 
eru fyrirsjáanlegar. Samtölin eru í 
þokkabót líflaus og leiðigjörn og 
þegar nær dregur leikslokum 
ætlar myndin aldrei að enda.

Það er því víst að aðalleikararn-
ir, Hugh Jackman, Ewan McGreg-

or og Michelle Williams, eru allt of 
góðir fyrir myndina sem og kvik-
myndatökumaðurinn Dante Spin-
otti (Heat, LA Confidential), sem 
ljáir myndinni útlit. Ef þau væru 
ekki með hefði myndin farið beint 
á leigurnar.

 Loftur Ingi Bjarnason - Topp5.is

Endurskoðandi á kynlífsklúbbi
KVIKMYNDIR
Deception
Leikstjóri: Marcel Langenegger. 
Aðalhlutverk: Ewan McGregor, 
Hugh Jackman, Michelle Wiliams.

★★
Góðir leikarar ná ekki að bjarga lélegri 
mynd.

Christopher Ciccone sér 
ekki eftir því að hafa 
skrifað bók um systur sína, 
Madonnu, í óþökk hennar. 

Litli bróðir Madonnu kveðst ekki 
sjá eftir neinu, þó að systir hans sé 
afar sár yfir bókinni um hana. 
„Hún er í miklu uppnámi og hefur 
talað við pabba okkar, en ekki mig, 
segir Christopher Ciccone. „Ég sé 
þetta alls ekki sem svik.“  
Í bókinni segir Christopher til 
dæmis að systir hans sé horfin 
honum. „Konan sem ég elskaði 
meira en allar aðrar, konan sem 
mér fannst ótrúlega hæfileikarík 
og kærleiksrík hefur safnað um 
sig viðhlæjendum sem sam-
sinna öllu,“ skrifar Christ-
opher, sem segir hana „elska 
sjálfa sig og feril sinn meira 
en fjölskyldu sína.“ 
Honum er ekki held-
ur hlýtt til mágs 
síns og lýsir meðal 
annars atviki þar 
sem Ritchie mun hafa 
reynt að keyra á hann.

„Þegar hann var feti frá 
mér sveigði hann í burtu 
og rétt fram hjá fætin-
um á mér,“ skrifar Chris-
topher. Hann segir Rit-
chie einnig afar 
fordómafullan í garð 
samkynhneigðra, en 
kveðst reyna að umbera 
hann. „Það skiptir ekki 
máli hversu illa mér er 
við Guy, hann er eigin-
maður hennar og ég vil 
að hún sé hamingju-
söm.“  

Sér ekki eftir bók 
um Madonnu

ÓSÁTT VIÐ LITLA BRÓÐUR
Madonna hefur ekki talað við 

bróður sinn frá því að hún frétti 
af bókinni.

Lily Allen hefur lofað kærastanum 
Ed Simons að draga úr drykkju. 
Parið byrjaði saman í fyrra, en 
sleit sambandi sínu í febrúar á 
þessu ári, skömmu eftir að Lily 
missti fóstur. Í kjölfarið sást söng-
konan varla öðruvísi en með drykk 
sér í hönd og fréttir af áfengis-
neyslu og partístandi streymdu 
inn. 

„Lily er yfir sig hrifin af Ed og 
reyndi allt til að fá hann aftur. 
Hann elskar hana líka, en vildi ekki 
að hlutirnir yrðu aftur eins og þeir 
voru,“ segir heimildarmaður blaðs-
ins Closer. „Ed hefur beðið hana 
um að slaka aðeins á. Hún hefur 
lofað honum að hægja aðeins á sér 
og drekkur ekki jafn mikið og 
venjulega,“ bætir hann við. 

Lily er annars að leggja loka-
hönd á nýja plötu, Stuck on the 
Naughty Step, sem á að koma út á 
næsta ári. 

Vill minni drykkju

HÆGARI LILY Ed Simons vill að Lily Allen 
hægi aðeins á sér og dragi úr drykkju, 
svo að samband þeirra gangi upp.

SAMA UM SÆRINDIN Christopher 
Ciccone segist ekki sjá bókaskrifin um 

Madonnu sem svik við systur sína 
og finnst óþarfi að hún sé sár. 
 NORDICPHOTOS/GETTY
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Kaplakrikavöllur, áhorf.: 784

FH HK

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  12-13 (9-6)
Varin skot Gunnar 6 – Gunnleifur 5
Horn 10-6
Aukaspyrnur fengnar 6-10
Rangstöður 3-2

HK 4–5–1  
Gunnleifur Gunnleifs. 6
Damir Muminovic 5
Sinisa Kekic 7
Finnbogi Llorens 5
Hörður Árnason 5
Mitja Brulc 7
Finnur Ólafsson 6
Goran Brajkovic 6
Rúnar M. Sigurjóns. 6
(67., Hörður Magn. 5)
Aaron Palomares 5
(54., Hörður Már M. 7)
Iddi Alkhag 6

*Maður leiksins

FH 4–3–3  
Gunnar Sigurðsson 8
Höskuldur Eiríksson 4
Ásgeir G. Ásgeirsson 6
Tommy Nielsen 5
Hjörtur L. Valgarðs. 7
Davíð Þ. Viðarsson 6
Arnar Gunnlaugs. 5
(62., Matthías Vilhj. 6)
Dennis Siim 6
(71., Björn Sverris. -)
Atli Guðnason 4
(55., Matthías Guð. 6)
Atli Viðar Björnsson 6
*Tryggvi Guðm. 8

1-0 Tryggvi Guðmundsson (12.), 2-0
Tommy Nielsen (45.), 3-0 Tryggvi 
Guðmundsson (48.), 4-0 Atli Viðar 
Björnsson (74.). 

4-0
Magnús Þórisson (7)

Kópavogsvöllur, áhorf.: 1.002

Breiðablik ÍA

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  16-8 (9-4)
Varin skot Casper 3 –  Trausti 3
Horn 3-2
Aukaspyrnur fengnar 14-10
Rangstöður 2-1

ÍA 4–5–1  
Trausti Sigurbjörns. 3
Heimir Einarsson 3
Árni Thor Guðmunds. 4
Dario Cingel 2
(46., Andri Júlíusson 3)
Guðjón H. Sveinsson 3
(72., Þórður Guðjóns. -)
Aron Ýmir Péturs. 2
Bjarni Guðjónsson 3
Jón Vilhelm Ákason 3
(79., Hlynur Hauks. -)
Helgi Pétur Magnús. 2
Björn Bergmann 4
Vjekoslav Svadum. 3

*Maður leiksins

BREIÐAB. 4–4–2  
Casper Jacobsen 6
Arnór S. Aðalsteins. 6
Finnur Orri Margeirs. 7
Srdjan Gasic  6
Kristinn Jónsson 6
Nenad Petrovic 6
Guðmundur Kristjáns. 8
Arnar Grétarsson 8
Nenad Zivanovic 8
(68., Magnús Páll G. 8)
Jóhann Berg Guðm. 8
(79., Olgeir Sigurg. -)
*Marel Baldvins. 8
(74., Prince Rajcomar -)

1-0 Nenad Zivanovic (3.), 2-0 Jóhann 
B. Guðmundsson (21.), 3-0 Nenad 
Zivanovic (25.), 4-0 og 5-0 Magnús 
Páll Gunnarsson (68., 73.), 6-0 
Prince Rajcomar, 6-1 Björn Berg-
mann Sigurðarson (82.).

6-1
Jóhannes Valgeirs. (8)

LANDSBANKADEILD KARLA
1. Keflavík 12 8 2 2 26-16 26
2. FH 12 8 1 3 26-12 25
3. Fjölnir 11 7 0 4 19-10 21
4. Breiðablik 12 6 3 3 25-17 21
5. Valur 12 6 2 4 19-15 20
6. KR 11 6 0 5 19-13 18
7. Fram 11 5 0 6 10-11 15
8. Grindavík 11 4 2 5 15-19 14
9. Þróttur R. 11 3 4 4 15-20 13
10. Fylkir 11 4 0 7 12-19 12
------------------------------------------------------
11. ÍA 12 1 4 7 9-13 7
12. HK 12 1 2 8 12-28 5

STAÐAN

Kvennalandslið Íslands í handbolta skipað leikmönnum 20 ára 
og yngri fékk fremur óvænt boð á dögunum um þátttöku á 
lokakeppni HM vegna þess að landslið Úrúgvæ og Chile drógu 
sig úr keppni, en keppnin sem fram fer í Makedóníu hefst 
á morgun og stendur í tæpar tvær vikur. Landsliðsþjálfarinn 
Stefán Arnarsson kvað þetta frábært tækifæri fyrir íslenska 
liðið, þrátt fyrir að hann hefði gjarnan viljað hafa meiri tíma til 
undirbúnings fyrir mótið.

Stefán var staddur í Leifsstöð þegar Fréttablaðið heyrði hljóð-
ið í honum í gær en íslensku stelpurnar hefja leik í dag kl. 17.

„Þetta kom náttúrlega fremur óvænt upp og und-
irbúningur liðsins og skipulagning ferðarinnar er 
eftir því. Þetta er hins vegar frábært tækifæri fyrir 
þessar stelpur; að spila á lokakeppni á stór-
móti. Júlí er frímánuður frá handboltanum hjá 
flestum þessum stelpum og sumar hverjar 

þurftu að breyta ferðaplönum sínum til þess 
að geta verið með og ég er viss um að þær 
munu leggja sig allar fram í mótinu. Ég ætla 

bara að vona að við náum fyrsta leik,“ sagði Stefán á léttum 
nótum en mótherjar Íslands í dag eru Ungverjar.

„Ég er mjög ánægður með að við mætum Ungverjum í 
fyrsta leik þar sem við spiluðum gegn þeim í forkeppninni 
sem fram fór á Íslandi í mars síðastliðnum og þekkjum því 
vel til liðsins. Við töpuðum þeim leik reyndar en vorum 
inni í leiknum alveg þangað til á síðasta stundarfjórðung-
um,“ sagði Stefán, sem er þokkalega bjartsýnn á gengi 

íslenska liðsins.
„Á góðum degi getum við alveg unnið þessar þjóðir, 

þannig að ég er fullviss um að stelpurnar muni 
standa sig vel,“ sagði Stefán en íslenska liðið 

leikur í A-riðli með Ungverjalandi, Slóveníu, 
Þýskalandi og Rúmeníu. Leikið verður 
nokkuð stíft en íslenska liðið leikur fjóra 
leiki á fimm dögum í riðlinum og eftir það 
verður svo spilað um sæti. 

STEFÁN ARNARSSON, ÞJÁLFARI U-20 ÁRA LANDSLIÐS KVENNA: FAGNAR ÓVÆNTU BOÐI UM ÞÁTTTÖKU Á HM

Ætla bara að vona að við náum fyrsta leik
> Grétar Hjartarson ekki með gegn KR 

Fjölnir mætir Þrótti og Fram og Fylkir eigast við kl. 19.15 
og KR mætir Grindavík kl. 20.00 í Landsbankadeild karla 
í kvöld. Framherjinn Grétar Hjartarson er kominn með 
leikheimild með Grindavík en hann mun hins vegar ekki 
mæta fyrrverandi liðsfélögum sínum í KR vegna samninga 
sem félögin tvö gerðu sín á milli þegar félagaskiptin gengu 
í gegn. Grétar verður ekki heldur með Grindavík í viður-
eign liðanna í átta liða úrslitum VISA-bikarsins á fimmtu-
dag. Gabonski framherjinn Gilles Mbang Ondo 
gæti hins vegar leikið með Grindavík eftir að hafa 
fengið leikheimild. Framherjinn Jesper Sneholm 
er að sama skapi kominn með leikheimild með 
Þrótti.  

FÓTBOLTI Fyrir leik FH og HK í gær voru FH-
ingar í 2. sætinu á meðan HK var á botninum. 
Það breyttist ekki í gær því FH vann með 
fjórum mörkum gegn engu og minnkaði því 
forskot Keflavíkur í eitt stig. Leikur HK lofar 
þó ágætu um framhaldið hjá þeim. 

Leikmenn HK mættu grimmir til leiks og 
ætluðu greinilega að láta fimleikastrákana 
hafa fyrir hlutunum. FH var þó meira með 
boltann og strax á 12. mínútu kom Tryggvi 
Guðmundsson þeim yfir með góðu skoti úr 
vítateignum. 

Eftir markið var eins og leikmenn FH 
slökuðu á því HK átti nokkrar álitlegar sóknir 
og fékk tækifæri til að jafna leikinn sem ekki 
nýttust því Gunnar Sigurðsson var þeim 
erfiður í markinu.

Það var því gegn gangi leiksins þegar 
Tommy Nielsen kom FH í 2-0 á síðustu mínútu 
fyrri hálfleiks með skalla eftir sendingu 
Tryggva Guðmundssonar

FH-ingar kláruðu svo leikinn strax í upphafi 
síðari hálfleiks en þá kom Tryggvi Guðmunds-
son þeim í 3-0 eftir sendingu frá Atla Viðari 
Björnssyni. Leikmenn HK héldu þó áfram 
baráttu sinni og fengu færi til að minnka 
muninn en Gunnar sá við þeim í markinu sem 
fyrr. 

Þegar líða fór á leikinn náðu leikmenn FH 
betri tökum á leiknum og Atli Viðar Björnsson 
skoraði fjórða mark Hafnfirðinga á 74. mínútu 
og eftir það voru fimleikastrákarnir í hálfgerð-

um reitabolta. 4-0 sigur FH staðreynd, heldur 
stórt miðað við gang leiksins, en það er alveg 
ljóst að til að vinna fótboltaleik þarf að nýta 
færin og það gerðu leikmenn HK ekki.

Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, var 
ánægður í leikslok. 

,,Við vorum ekkert sérstakir í fyrri hálfleik 
og smiðurinn Gunnar Sigurðsson hélt okkur 
inni í leiknum. Í seinni hálfleik fannst mér við 
svo vera töluvert sterkari og kláruðum þetta. 
Við erum að spila okkar þriðja leik á átta 
dögum og kannski sat smá þreyta í okkur. En 
ég er ánægður með sigurinn og stigin þrjú 
skipta máli,“ sagði Heimir og varðandi 
framhaldið í deildinni bætti hann við: 

,,Já það er ljóst að deildin er jöfn og það 
virðist vera þannig að ef hugarfar manna er 
ekki alveg rétt þá geta allir unnið alla. Við 
erum þarna í toppbaráttunni, bara stigi á eftir 
Keflavík þannig að það stefnir í jafna baráttu.“ 

Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari HK, var 
hins vegar svekktur í leikslok.

,,Við fengum fullt af færum og vorum að 
halda boltanum mjög vel og í raun langt frá því 
að vera lakari aðilinn þrátt fyrir að hafa tapað 
4-0. Við gáfumst aldrei upp og sýndum að við 
getum sótt ágætlega. Aftur á móti náðum við 
ekki að skora sem er ekki jákvætt. Hins vegar 
var margt jákvætt í þessum leik og við ætlum 
okkur að taka það með okkur í næstu leiki,“ 
sagði Rúnar Páll Sigmundsson, þjálfari HK, að 
lokum.  - sjj

FH-ingar héldu pressunni á Keflvíkinga í toppbaráttunni með stórsigri gegn HK sem vermir botnsætið áfram:

Stórsigur FH-inga gegn lánlausu liði HK

ÖFLUGUR Tryggvi Guðmundsson átti góðan leik gegn 
HK og skoraði tvo af mörkum FH í gærkvöld.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Breiðablik gjörsigraði 
ÍA, 6-1, í 12. umferð Landsbanka-
deildar karla í fótbolta í gærkvöld 
á heimavelli sínum í Kópavogi.

Breiðablik hóf leikinn af mikl-
um krafti og náði forystunni strax 
á 3. mínútu leiksins með marki 
Nenad Zivanovic.

Fátt markvert gerðist þar til 
Jóhann Berg Guðmundsson skor-
aði annað mark Breiðabliks á 21. 
mínútu. Fjórum mínútum síðar 
skoraði Zivanoic sitt annað mark 
og áttunda mark á tímabilinu.

Fleiri mörk voru ekki skoruð í 
fyrri hálfleik en Blikar hófu 
markaveisluna á ný eftir að Ólaf-
ur Kristjánsson, þjálfari liðsins, 
fór að hleypa varamönnum sínum 
inn á. Magnús Páll Gunnarsson 
skoraði á 68. mínútu eftir að hafa 
verið þrjár mínútur inni á vellin-
um og bætti öðru marki við fimm 
mínútum síðar.

Prince Rajcomar skoraði sjötta 
mark Breiðabliks á 77. mínútu en 
hann hafði þá verið þrjár mínútur 
á vellinum líkt og Magnús þegar 
hann skoraði fyrra mark sitt. 
Skagamenn mölduðu í móinn með 
marki á 82. mínútu þegar Þórður 
Guðjónsson lagði upp mark fyrir 
bróður sinn Björn Bergmann 
Sigurðarson.

Eins og lokatölurnar gefa til 
kynna voru yfirburðir heima-
manna miklir í leiknum. Blikar 
voru betri á öllum sviðum fótbolt-
ans og þarf Guðjón Þórðarson að 
kafa djúpt í reynslubankann til að 
berja sjálfstrausti í sína menn en 
ekkert í leiknum bendir til þess að 
ÍA geti haldið sæti sínu í deild-

inni.
Sigur Breiðabliks er sá stærsti í 

sögu félagsins í efstu deild og 

bætti liðið met sitt frá árinu 1981 
þegar liðið lagði Val, 5-1.

Marel Baldvinsson var einn af 

mörgum leikmönnum Breiðabliks 
sem fór mikinn í leiknum en Marel 
lagði upp þrjú mörk liðsins og átti 
einkar auðvelt með að vinna sér 
svæði í framlínunni. „Þeir buðu 
okkur í veislu. Það er ekki hægt að 
segja annað. Við bjuggumst við 
erfiðum leik þar sem þeir eru að 
berjast fyrir sæti sínu í deildinni. 
Við bjuggumst við þeim mikið 
sterkari.“

„Við vorum tilbúnir í leikinn frá 
fyrstu mínútu og gerðum þeim 
erfitt fyrir. Þeir eru ekki með 
mikið sjálfstraust og hafa verið í 
erfiðu prógrammi, í útileik í Evr-
ópukeppni. Því var mikilvægt að 
skora snemma eins og við gerum 
og þeir hálfpartinn brotna við það 
og við göngum á lagið. Lykilatriði 
var að skora snemma. Við töluðum 
um það fyrir leik að mæta grimmir 
til leiks til að skora snemma til að 
gera þetta auðveldara fyrir okkur 
og það tókst.“

Blikar hafa nú sigrað fjóra leiki 
í röð, þrjá þeirra í deildinni og 
einn í bikar og eru komnir í fjórða 
sæti deildarinnar. „Við erum á 
góðu skriði eftir gott gengi og það 
er mikið sjálfstraust í liðinu. Það 
er gaman að spila þegar þetta er 
þannig.“

„Það er ekki hægt að neita því 
að það er stutt í toppinn en við 
erum ekki að spá í því núna. Ef við 
höldum áfram að taka stig þá verð-
um við í toppbaráttunni en við 
þurfum að halda áfram að sýna 
stöðugleika til að það sé raunhæft 
að spá í því,“ sagði Marel sem 
virðist óðfluga vera að nálgast sitt 
besta form.  -gmi

Skagamenn niðurlægðir af Blikum
Breiðablik vann stærsta sigur sinn í efstu deild karla frá upphafi þegar liðið valtaði yfir ÍA. Þetta var jafn-
framt stærst tap Skagamanna í efstu deild síðan árið 1976 en þá tapaði liðið einnig 6-1, fyrir Valsmönnum.

SÝNING Hinn ungi og efnilegi Jóhann Berg Guðmundsson fór á kostum í liði Breiða-
bliks í gær, ásamt reyndar öllum sóknarmönnum liðsins. Þetta var stærsti sigur í 
sögu Breiðabliks í efstu deild. Skagamenn hafa að sama skapi ekki tapað svona stórt 
í efstu deild síðan árið 1976. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FÓTBOLTI Fredrikstad og Stabæk 
verða seint talin til stórvelda í 
norskum fótbolta en liðin eru sem 
stendur í efstu tveimur sætum 
norsku úrvalsdeildarinnar og það 
er ekki síst fyrir góðan leik Garð-
bæinganna Garðars Jóhannssonar 
hjá Fredrikstad og Veigars Páls 
Gunnarssonar hjá Stabæk. Fre-
drikstad heimsækir Stabæk ein-
mitt heim í kvöld þegar liðin eig-
ast við í deildinni og þar verða 
Garðar og Veigar Páll án vafa í 
eldlínunni.

Fara á kostum
Veigar Páll hefur sýnt það og sann-
að hjá Stabæk síðustu ár að hann 
er einn allra besti leikmaður 
norsku úrvalsdeildarinnar en 
hann er nú að leika sitt fimmta 
tímabil með félaginu. Veigar Páll 
hefur skorað tvö mörk og lagt upp 
hvorki fleiri né færri en tíu mörk í 
deildinni í ár.

„Það gengur mjög vel hjá okkur 
í Stabæk þó svo að við séum aðeins 
búnir að fá eitt stig af níu mögu-
legum eftir fríið og Fredrikstad er 
þar með komið í efsta sætið. Þetta 
gerðist reyndar líka í fyrra, að við 
fengum bara eitt stig úr fyrstu 

þremur leikjunum eftir frí, og við 
misstum efsta sætið líka þá. Núna 
höfum við samt einhvern veginn 
meiri trú á því að fara alla leið,“ 
sagði Veigar Páll, sem bíður 
spenntur eftir að mæta Garðari og 
félögum í Fredrikstad í kvöld.

„Við ætlum okkur ekkert annað 
en sigur í þessum leik og það er 
kominn tími á að við vöknum eftir 
fríið og náum að vinna leik. Það 
verður gaman að spila á móti 
Garðari þó svo að við munum 
eflaust ekki eigast við oft í leikn-
um, þar sem við erum báðir fram-
herjar. En ég ætla alla vega að 

skora meira en hann í leiknum,“ 
tilkynnti Veigar Páll í gamansöm-
um tón.

Það stóð ekki á svari hjá Garð-
ari þegar tilkynning Veigars Páls 
var borin undir hann.

„Hann má alveg skora meira en 
ég, bara ef við vinnum leikinn,“ 
sagði Garðar, sem hefur vakið 
mikla athygli fyrir góða spila-
mennsku á þessu tímabili.

„Ég skoraði strax í fyrsta leik 
tímabilsins en svo kom smá lægð. 
Ég hef svo verið að spila vel í síð-
ustu fimm til sex leikjum og von-
andi heldur það áfram. Það er 

náttúrulega búið að ganga ljóm-
andi vel hjá Fredrikstad og það 
hefur komið skemmtilega á óvart, 
þó svo að við höfum alveg vitað að 
með smá heppni gætum við bland-
að okkur í toppbaráttuna.“  

Lítil félög á Noregsvísu
Stabæk hefur aldrei orðið norskur 
meistari og Fredrikstad varð síð-
ast norskur meistari tímabilið 
1960-1961. Það er því mikill áhugi 
og eftirvænting í heimabæjum lið-
anna yfir góðu gengi þeirra. 

„Stabæk er í rauninni mjög lítill 
klúbbur hér í Noregi, hvað varðar 
efnahag og áhorfendafjölda. Völl-
urinn hjá okkur tekur bara 7.000 
manns en það verður allt stappað 
á pöllunum gegn Fredrikstad,“ 
sagði Veigar Páll og Garðar tók 
undir með honum.

„Það er náttúrluega allt að verða 
vitlaust í Fredrikstad; bærinn er 
alveg að tryllast yfir gengi liðsins 
í deildinni og það er gaman að 
fylgjast með því. Fredrikstad 
vann reyndar norska bikarinn árið 
2006 þannig að leikmennirnir 
þekkja það hvað er að vinna og 
vonandi nýtist það,“ sagði Garðar. 
að lokum. omar@frettabladid.is

Garðbæingar að gera það gott
Framherjarnir Garðar Jóhannsson hjá Fredrikstad og Veigar Páll Gunnarsson hjá Stabæk hafa farið á kost-
um með liðum sínum í toppbaráttu norska boltans á yfirstandandi leiktíð. Leikmennirnir þekkjast vel eftir 
að hafa leikið saman með yngri flokkum Stjörnunnar, ásamt því að leika saman með KR sumarið 2003. 

HÆTTULEGIR Garðar og Veigar Páll mynduðu stórhættulegt sóknarpar með Stjörn-
unni og KR á sínum tíma en nú leiða þeir framlínur tveggja stríðandi liða í baráttunni 
um norska meistaratitilinn. Á myndinni má sjá þá félaga fagna marki með KR sumar-
ið 2003 ásamt Sigursteini Gíslasyni.   FRÉTTABLAÐIÐ

„Veigar Páll er fyrst og fremst 
mjög góður leikmaður. Hans 
helsti kostur er hversu 
skapandi hann er og hann nær 
því að búa til mikið af mark-
tækifærum fyrir liðsfélaga 

sína. Hann er 
líka 
vinnusam-
ur og það 
er gaman 

að spila 
með honum 

og kannski 
spilum við 

einhvern 
tímann saman 

aftur í framtíð-
inni,“ sagði 
Garðar.

Garðar um Veigar Pál:

Skapandi og 
vinnusamur

„Garðar er duglegur að bjóða 
sig og opna svæði fyrir 

meðspilara sína og það er 
þægilegt að spila með 
honum. Hann er líka 
sterkur og útsjónarsamur 
en á móti kemur að hann er 

nú engin raketta,“ sagði 
Veigar Páll.

Veigar Páll um Garðar:

Sterkur og út-
sjónarsamur

FÓTBOLTI Óheppni Skagamanna 
með meiðsli virðast engan enda 
ætla að taka en markvörðurinn 
danski Esben Madsen er nýjasti 
leikmaðurinn á meiðslalistanum. 

Madsen fékk spark framan á 
puttann og fingurbrotnaði í 
leiknum gegn Honka í leik í 
Evrópukeppni félagsliða sem 
fram fór í Finnlandi á fimmtudag. 

Meiðslavandræði hjá ÍA:

Esben Madsen 
fingurbrotnaði

MEIDDUR Esben Madsen verður að 
öllum líkindum frá vegna meiðsla næstu 
vikur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRJÁLSÍÞRÓTTIR Ásdís Hjálmsdóttir 
úr Ármanni bætti eigið Íslands-
met í spjótkasti þegar hún fór 
með sigur af hólmi á móti í 
Lapinlahti í Finnlandi í gær. Ásdís 
kastaði 59,80 metra og stórbætti 
þar með gamla metið sitt sem hún 
setti á móti í Eistlandi fyrr í 
sumar.

Það er því greinilegt að Ásdís 
er á réttri leið en hún verður 
meðal keppenda á Ólympíuleikun-
um í Peking í næsta mánuði. - óþ

Ásdís Hjálmsdóttir, Ármanni:

Stórbætti eigið 
Íslandsmet

NÝTT MET Ásdís Hjálmsdóttir stórbætti 
eigið Íslandsmet í spjótkasti á móti í 
Finnlandi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

GOLF Hinn írski Padraig Harring-
ton gerði sér lítið fyrir og varði 
titil sinn á Opna breska meistara-
mótinu í golfi sem lauk á Royal 
Birkdale-vellinum í gær. Harring-
ton var í öðru sæti á eftir Greg 
Norman fyrir lokahringinn en lék 
frábærlega í gær og sigraði á sam-
tals þremur höggum yfir pari. 

Það þurfti engan bráðabana til 
hjá Harrington í ár en hann lék 
lokahringinn á 69 höggum eða 
einu höggi undir pari Royal Birk-
dale-vallarins og sigurinn varð á 
endanum nokkuð öruggur.

„Það var stórkostleg tilfinning 
að vinna Sergio Garcia í bráða-
bana í fyrra en að koma hingað og 
verja titilinn er ólýsanlegt. Ég var 
samt sannfærður um að ég gæti 
unnið aftur og var því mjög ein-
beittur á lokahringnum og sem 
betur fer tókst mér að klára 
dæmið,“ sagði Harrington glaður í 
mótslok í gær.  

Ian Poulter lék á 69 höggum 
líkt og Harrington á loka-
hringnum og náði að 
vinna sig upp um sjö sæti 
og enda í öðru sæti en 

hinn gamalreyndi Greg 
Norman átti ekki góðan dag í 
gær.

„Ég er mjög vonsvikinn 
eftir erfiðan dag en ég get 

borið höfuðið hátt og 
reyndi allt sem í mínu 
valdi stóð. Það var bara 

ekki nóg í þetta sinn,“ 
sagði Norman. „Hvíti 
hákarlinn“ fann sig 
engan veginn og lék 
á 77 höggum og varð 

á endanum að sætta 
sig við að deila þriðja sætinu með 
hinum sænska Henrik Stenson 

sem lék á 71 höggi og vann sig upp 
um sex sæti í gær.

Suður-Kóreumaðurinn KJ Choi 
sem leiddi eftir fyrsta keppnis-
daginn og var jafn Harrington 
fyrir lokahringinn hrapaði niður í 
þrettánda sæti en hann lék á 79 
höggum í gær. 

Hástökkvari gærdagsins var 
hins vegar Englendingurinn David 
Howell sem lék á 67 höggum og 
vann sig upp um 57 sæti og endaði 
í 7.-15. sæti.

Enski áhugamannakylfingurinn 
Chris Wood vakti einnig sérstaka 
athygli en hann er aðeins tvítugur 
og endaði í 5.-6. sæti ásamt Jim 
Furyk. - óþ

Padraig Harrington lék vel á lokahring Opna breska meistaramótsins í gær:

Harrington varði titil sinn

ÆVINTÝRIÐ Á ENDA HJÁ NORMAN Sigurvegarinn Padraig Harrington 
huggar hér hinn gamalreynda Greg Norman sem missti niður forskot sitt 
á lokahringnum á Opna-breska meistaramótinu í gær. Hinn 53 ára gamli 
Norman hefði getað orðið elsti kylfingurinn til að vinna á mótinu en allt 
kom fyrir ekki. Til hægri sést Harrington svo faðma sigurlaunin. 

NORDIC PHOTOS/GETTY

OPNA BRESKA Í GOLFI
Lokastaðan: Högg yfir pari:
1. Padraig Harrington +3
2. Ian Poulter +7
3.-4. Henrik Stenson +9
3.-4. Greg Norman +9
5.-6. Jim Furyk +10
5.-6. Chis Wood +10
7.-15. David Howell +12
7.-15. Robert Karlsson  +12
7.-15. Ernie Els +12
7.-15. Paul Casey +12
7.-15. Stephen Ames +12
7.-15. Steve Stricker +12
7.-15. Robert Allenby +12
7.-15. Anthony Kim  +12
7.-15. Ben Curtis +12 
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FÓTBOLTI Eftir að AC Milan 
hafnaði kauptilboði Chelsea í 
Brasilíumanninn Kaka telja 
breskir og spænskir fjölmiðlar að 
Robinho sé næstur á óskalista 
enska liðsins.

Nokkrir fjölmiðlar gengu 
reyndar svo langt í gær að 
fullyrða að Peter Kenyon hefði 
þegar hafið viðræður við 
Madrídinga um hugsanlegt 

kaupverð. Þá er 
haft eftir 
umboðsmanni 
Robinhos að 
leikmaðurinn sé 
tilbúinn að fara 

til Chelsea og 
Robinho 
sagði sjálfur 

við spænska 
blaðið Marca í 

gær að hann 
vildi fara frá 

Real Madrid. - óþ

Brasilíumaðurinn Robinho:

Vill fara frá 
Real Madrid

NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Arsene Wenger, knatt-
spyrnustjóri Arsenal, hefur lýst 
því yfir að hann hafi í hyggju að 
kaupa minnst einn leikmann til 
viðbótar áður en tímabilið hefst í 
ágúst.

„Það er pottþétt að við kaupum 
einn nýjan leikmann til viðbótar 
við þá tvo sem við höfum fengið 
til þessa fyrir tímabilið,“ sagði 
Wenger í viðtali við BBC Sports 
en Lundúnafélagið hefur þegar 
keypt þá Samir Nasri frá 
Marseille og Aaron Ramsey frá 
Cardiff í sumar. 

Miðjumennirnir Mathieu 
Flamini, Alexander Hleb og 
Gilberto hafa hins vegar allir 
yfirgefið Arsenal og framherjinn 
Emmanuel Adebayor hefur verið 
orðaður við önnur félög.

„Adebayor er leikmaður 
Arsenal og ég er sannfærður um 
að hann verði það áfram á 
komandi leiktíð,“ sagði Wenger að 
lokum.  - óþ  

Arsene Wenger, Arsenal:

Kaupum brátt 
nýjan leikmann

KAUPUM MEIRA Wenger er sannfærður 
um að Arsenal muni fá að minnsta kosti 
einn nýjan leikmann til viðbótar fyrir 
komandi tímabil. NORDIC PHOTOS/GETTY

KAPPAKSTUR Bretinn Lewis Ham-
ilton á McLaren var búinn að hafa 
mikla yfirburði síðan æfingar hóf-
ust á Hockenheim-brautinni fyrir 
helgi og hann hélt uppteknum 
hætti þegar keppni í þýska Grand-
Prix kappakstrinum í Formúlu 1 
fór fram í gær.

Hinn 23 ára gamli Hamilton var 
á ráspól í gær en næstir honum 
komu Felipe Massa á Ferrari og 
Heikki Kovalainen á McLaren en 
heimsmeistarinn Kimi Räikkönen 
var sjötti í rásröðinni. Nelson 
Pique á Renault var sautjándi í 
rásröðinni en hann átti heldur 
betur eftir að láta til sín taka.

Staða fremstu manna hélst 

óbreytt á fyrsta hring og Hamilt-
on náði fljótt öruggri forystu í 
kappakstrinum og allt leit út fyrir 
þægilegan sigur hans, en sú varð 
ekki raunin. 

Timo Glock á Toyota braut aft-
urhjól undan bíl sínum og klessti á 
vegg á 36. hring og kalla þurfti út 
öryggisbílinn og í kjölfarið þéttist 
hópurinn. Flest keppnisliðin not-
uðu tækifærið til þess að taka 
þjónustuhlé og taka bensín en 
McLaren ákvað að gera það síðar í 
mótinu. Þegar Hamilton loks tók 
þjónustuhlé féll hann niður um 
nokkur sæti.

Heikki Kovalainen hleypti liðs-
félaga sínum Hamilton þá fram úr 

sér og Bretinn saxaði hratt og 
örugglega á Massa og Pique, sem 
græddi mikið á óhappi Glocks og 
náði þar að vinna sig upp um mörg 
sæti. Hamilton náði svo að keyra 
fram úr þeim báðum á lokakaflan-
um og tryggja sér verðskuldaðan 
sigur á Hockenheim-brautinni. 
Pique varð annar en þetta var í 
fyrsta skipti sem hann kemst á 
verðlaunapall í Formúlu 1.

„Ég hefði frekar kosið það að 
geta verið rólegur í forystu eins 
og allt stefndi í. En svona er þetta 
stundum og við verðum bara að 
læra af þessu. Þetta var þó góð 
helgi hjá liðinu og bíllinn var frá-
bær,“ sagði Hamilton. - óþ 

Lewis Hamilton er með forystu í stigakeppni ökuþóra eftir keppni gærdagsins:

Hamilton fyrstur í Þýskalandi

EFSTU MENN Nelson Pique á Renault í öðru sæti, sigurvegarinn Lewis Hamilton á 
McLaren og Felipe Massa á Ferrari í þriðja sæti höfðu ríka áherslu til þess að fagna í 
gær. Þetta var í fyrsta skiptið sem Pique komst á verðlaunapall í Formúlu 1 en hann 
byrjaði sautjándi í rásröðinni á Hockenheim í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY
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EKKI MISSA AF

20.00 Seinfeld  
 STÖÐ 2 EXTRA

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

19.45 Grindavík - KR  
 STÖÐ 2 SPORT

20.10 Kimora. Life in the fab 
Line   SKJÁREINN

21.10 Anna Pihl   SJÓNVARPIÐ

21.30 Missing   STÖÐ 2

STÖÐ 2

18.15 Fréttir og Að norðan  Endurtekið á 
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir. 

18.45 Gönguleiðir  Endurtekið á klst. fresti 
til kl. 12.45 daginn eftir. (e)

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ungar ofurhetjur  (Teen Titans)

17.55 Gurra grís
18.00 Lítil prinsessa
18.12 Herramenn 
18.25 Út og suður  (e)

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Aþena  (Athens) (2:2) Bresk heim-
ildamynd í tveimur hlutum. Hér segir sagn-
fræðingurinn Bettany Hughes frá því hvern-
ig litla borgríkið Aþena varð að miklu veldi 
sem þó varði aðeins í eina öld.

20.45 Vinir í raun  (In Case of Emerg-
ency) (6:13) Bandarísk þáttaröð um fjögur 
skólasystkini sem hittast aftur löngu seinna 
og styðja hvert annað í lífsins ólgusjó. 

21.10 Anna Pihl  (1:10) Dönsk þáttaröð 
um erilsamt starf lögreglukonunnar Önnu 
Pihl á Bellahoj-stöðinni í Kaupmannahöfn. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið  Í þættinum verður farið yfir 
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem 
erlenda.

22.45 Herstöðvarlíf  (Army Wives) 
(13:13) Bandarísk þáttaröð um eiginkon-
ur hermanna sem búa saman í herstöð og 
leyndarmál þeirra. 

23.30 Kastljós  (e)

23.50 Dagskrárlok

08.00 Deuce Bigalow: European Gigolo 
10.00 Fat Albert 
12.00 Finding Neverland 
14.00 Deuce Bigalow: European Gigolo 
16.00 Fat Albert 
18.00 Finding Neverland 
20.00 The Wool Cap  William H. Macy  
leikur Charlie Gigot, sérvitran húsvörð sem 
stendur skyndilega uppi með yfirgefið barn 
sem hann kann engan veginn að hugsa 
um. 

22.00 Campfire Stories 
00.00 Air Force One 
02.00 Ararat 
04.00 Campfire Stories 
06.00 I’m With Lucy 

17.10 Landsbankadeildin 2008  Valur - 
Keflavík.

19.00 Sumarmótin 2008  Símamótið gert 
upp í máli og myndum. Á mótinu má sjá 
framtíðarstelpur íslenskrar knattspyrnu sýna 
tilþrif af bestu gerð.

19.45 Landsbankadeildin 2008 
 Grindavík - KR. Bein útsending frá leik í 
Landsbankadeild karla.

22.00 Landsbankamörkin 2008  Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í um-
ferðinni skoðuð í þessum magnaða þætti.

23.00 F1. Við endamarkið  Fjallað verður 
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

23.40 Landsbankadeildin 2008  Grinda-
vík - KR

01.30 Landsbankamörkin 2008  Allir 
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í um-
ferðinni skoðuð.

17.50 Premier League World 2008/09 
 Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er 
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum.

18.20 Season Highlights  Allar leiktíðir 
Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í hröðum og 
skemmtilegum þætti.

19.15 Bestu leikirnir  Reading - Liverpool

20.55 AC Milan v Inter  Milan Frábær 
þáttaröð sem fjallar um viðureignir erki-
fjenda í knattspyrnuheiminum. Í þessum 
þætti er tekið fyrir samband nágrannanna í 
Mílanóborg, AC Milan og Inter Milan.

21.50 PL Classic Matches  Liverpool - 
Arsenal, 01/02. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.20 Bestu leikirnir  Fulham - Arsenal.

07.15 Rachael Ray  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Dynasty  (e)

09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
16.00 Vörutorg
17.00 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Rachael Ray fær til sín góða 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 Top Chef  (e)

20.10 Kimora: Life in the Fab Line 
 (6:9) Skemmtileg þáttaröð þar sem Kimora 
Lee Simmons stofnandi Baby Phat og Phat 
Farm hleypir áhorfendum inn í skrautlegt líf 
sitt. Kimora er ekki ánægð með lúxusvillu 
sína í Los Angeles og tilkynnir fasteignasal-
anum sínum að hann verði að finna nýtt 
heimili fyrir hana á næstu þremur dögum.

21.00 Eureka  (10:13) Bandarísk þáttaröð 
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndar-
mál. Þar hefur helstu snillingum heims verið 
safnað saman og allt getur gerst. Jack Cart-
er rannsakar undarlega hegðun bæjarbúa. 
Þau einu sem virðast eðlileg eru Jack og 
dóttir hans. Þau þurfa nú að vinna saman 
til að komast að ástæðu þessarar undarlegu 
hegðunar á meðan Stark tekur ákvörðun 
sem gæti haft áhrif á framtíð heimsins.

21.50 The Evidence  (4:8) Bandarísk 
sakamálasería þar sem Anita Briem leik-
ur eitt aðalhlutverkanna. Fimm vinir sem 
kynntust á meðferðarstofnun eru myrtir 
einn af öðrum.

22.40 Jay Leno  Spjallþáttur á léttum 
nótum þar sem Jay Leno fær til sín góða 
gesti og slær á létta strengi.

23.30 Criss Angel Mindfreak  (e)

23.55 Dynasty  (e)

00.45 Vörutorg
01.45 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Hvolpurinn 
Scooby-Doo, Ofurhundurinn Krypto og Kalli 
kanína og félagar. 

08.05 Oprah
08.45 Í fínu formi 
09.00 Bold and the Beautiful 
09.20 La Fea Más Bella
10.05 Notes From the Underbelly 
10.40 Bandið hans Bubba  (4:12)

12.00 Hádegisfréttir 
12.30 Neighbours 
12.55 Numbers  (23:24)

13.35 2001: A Space Travesty 
15.10 Friends 
15.30 Friends
15.55 Háheimar 
16.20 Leðurblökumaðurinn 
16.40 Tracey McBean 
16.53 Louie 
17.03 Skjaldbökurnar 
17.28 Bold and the Beautiful 
17.53 Neighbours 
18.18 Markaðurinn og veður 
18.30 Fréttir 
18.49 Íþróttir 
18.56 Ísland í dag 
19.04 Veður 
19.15 The Simpsons
19.40 Friends 
20.05 So You Think You Can Dance  

21.30 Missing  (11:19) Þriðja þátta-
röð spennumyndaflokks sem fjallar um leit 
bandarísku alríkislögreglunnar að týndu fólki. 
Jess Mastrini er sjáandi og sérlegur aðstoð-
armaður hennar í þeim rannsóknum. Nicole 
Scott er félagi hennar og er hörkulögga sem 
veigrar sér ekki við að beygja reglurnar til 
þess að leysa glæpi. 

22.15 It’s Always Sunny In 
Philadelphia  (4:10) 

22.40 11.14  Fimm ólíkar sögur sem allar 
gerast samtímis og lýsa aðdraganda að bíl-
slysi sem á sér stað klukkan 11.14.

00.05 Las Vegas  (2:19) 

00.50 Silent Witness  (3:10)

01.40 2001: A Space Travesty 
03.15 Special Forces 
04.50 Missing  (11:19)

05.35 The Simpsons  (21:22)

05.55 Fréttir 

> William H. Macy
„Ég vil að áhorfandinn finni fyrir 
einhverju. Jafnvel þó það séu 
óþægilegar tilfinningar eins og 
reiði eða grimmd, bara að 
hann finni fyrir einhverju. 
En samt að það sé eitt-
hvað annað en leiði eða 
áhugaleysi.“ Macy leikur í 
myndinni „The Wool Cap“ 
sem sýnd er á Stöð 2 bíó 
í kvöld. 

▼

▼

▼

▼

NJARÐARBRAUT 11A -  REYKJANESBÆR - SÍMI: 585 2888

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

NUDDPOTTUR

Opið: Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard.  kl. 10 - 16

* Sérskilmálar
449.900449.900449.900

Tilboðsverð:

Stærð 203cm x 197cm x 90cm  /  2 vatnsnudddælur, 2hö og 1 hö.

21 vatnsnuddstútar  /  Digital stjórnborð, stýrir nudddælum, 

hitastýringu, hreinsikerfi og ljósum  /  Ozone hreinsikerfi og 3kw hitari

4 LED ljós í skel  /  Einangruð skel og lok, lágmarks hitatap.

Verð: 499.900

Síðasta mánudag lofaði ég Sjónvarpið fyrir að 
endursýna allt sniðuga efni vikunnar á daginn 
um helgar. Enga spennuþætti, heldur heimild-
armyndir og fræðsluþætti ásamt innlendu efni. 
Mér hefur nefnilega þótt svo skemmtilegt að 
horfa á þættina um Aþenu og Karþagó. Svo ég 
tali ekki um Seven Ages of Rock. Þótt þeir séu 
ekki ítarlegustu tónlistarþættir sem ég hef séð 
þá eru þeir að minnsta kosti um tónlist. Ég loka 
bara eyrunum þegar er byrjað að lofa U2. 

Reyndar eru þættirnir svo vinsælir að hvar 
sem ég kem heyri ég í þá vitnað. Í síðustu viku 
sagði einn strákur í vinnunni mér að U2 væri 
síðasta súpergrúppan. Þegar nágranni minn hélt 
partý heyrði ég vini hans röfla á svölunum um 
hve blússkotnir Led Zeppelin-menn væru og hve 
mikil áhrif Kurts Cobain hefðu verið á gruggið. 
Enginn minntist á Alice in Chains, líklega vegna 

þess að þeim var ekki gert sérlega hátt undir höfði í 
Seven Ages of Rock.

Hvað um það. Í vikunni missti ég af þættinum og 
hlakkaði til að horfa á hann á laugardaginn var.

Þar sem ég sat fyrir framan sjónvarpið um helgina 
og komst að því að Sjónvarpið ætlaði ekki að bjóða 
upp á neitt nema golf, gat ég ekki annað en hugsað 
eftirfarandi: Hvað ætli sýningarrétturinn á British Open 
hafi kostað? Hve mörg stöðugildi og í hversu langan 
tíma? 

Ég hef ekkert á móti golfi, en að sýna það frá klukkan 
10.00 til 18.00 er dálítið of mikið af því góða. Annað 
furðuefni sem kemur reglulega á dagskrá er gullmót 
í frjálsum íþróttum. Nú hef ég ekkert á móti frjálsum 
íþróttum, mér finnst meira að segja gaman að stunda 
sumar þeirra sjálf. En að horfa á eitthvað fólk í þrístökki 
klukkan hálf tólf á föstudagskvöldi er ekki alveg minn 
tebolli. Ég vil að Sjónvarpið opni íþróttarás, takk fyrir.

VIÐ TÆKIÐ HELGA ÞÓREY JÓNSDÓTTIR VARÐ FYRIR VONBRIGÐUM Á LAUGARDAGINN

Er golf vinsælla en tónlist?



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

16.00 Hollyoaks  Bresk unglingasápa 
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks 
í Chester. 

16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld  (2:13)

17.30 Entourage  (16:20)

18.00 Live From Abbey Road  (4:12) 

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks

20.00 Seinfeld  (2:13) Stöð 2 Extra sýnir 
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og 
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo 
aftur um helgar. 

20.30 Entourage  (16:20) Verðlauna-
þættir lauslega byggðir á fyrstu árum Marks 
Wahlberg í bíóborginni. Raunalegt frama-
pot Vincents og félaga í Hollywood heldur 
áfram en eins og komið hefur á daginn er 
leiðin á toppinn bæði skrykkjótt og brött. 

21.00 Live From Abbey Road  (4:12) 
Þættir með lifandi tónlist frá þessu þekkt-
asta upptökuveri heims sem Bítlarnir gerðu 
ódauðlegt. Heimsfrægir tónlistarmenn flytja 
þrjú lög á milli þess sem þeir spjalla um 
tónlist sína og lífið. 

22.00 Women’s Murder Club  (5:13) 
Þáttur um fjórar perluvinkonur sem gegna 
ólíkum störfum en vinna þó allar við morð-
rannsóknir. 

22.45 The Riches  (6:7) Svikahrappar af 
hjólhýsakyni sem lifað hafa sem sígaunar 
allt sitt líf söðla rækilega um og setjast að í 
venjulegu úthverfi. 

23.30 The Wire  (5:13)

00.30 Sjáðu 
00.55 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
13.00 Vasaleikhúsið heimsækir 
Útvarpsleikhúsið
13.15 Á sumarvegi
14.03 Út um víðan völl
15.03 Útvarpssagan: Barnið og tíminn

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 Á sumarvegi
19.40 Tónlist úr þularstofu
20.00 Leynifélagið
20.30 Andblær frá Ipanema
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Pan
22.45 Dalakofinn
23.30 Lostafulli listræninginn
00.07 Næturtónar

11.00 Saras k¢kken 11.30 S¢ren Ryge - Mads og 
Tove i Tim 12.00 Det lille hus på prærien 12.50 
Nyheder på tegnsprog 13.05 Flight 29 savnes! 
13.30 SommerSummarum 13.35 Krampe-tvillin-
gerne 14.00 SommerSummarum 15.05 Monster 
allergi 15.31 Lotte fra Spektakelmagergade 16.00 
Hjerterum 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
SommerVejret 17.05 Hercule Poirot 18.00 Det 
vilde Kina 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 
Sommervejret på DR1 19.40 Kvinden med djævel-
ens mærke 21.15 Mistænkt 4: Det mistede barn 
22.55 Seinfeld

20.00 Mér finnst...  Umsjón: Kolfinna 
Baldvinsdóttur og Ásdís Olsen. Gestir: Björk 
Jakobsdóttir, Sigríður Klingenberg, Kormákur 
Geirharðsson.

21.00 Mæður og dætur  Umsjón: Stein-
unn Anna Gunnlaugsdóttir. Gestir: Edda 
Björgvinsdóttir, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, 
Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir og Bjarni Gabríel.  

21.30 Í kallfæri  Umsjón: Jón Kristinn 
Snæhólm. Gestur: Tómas Dagur Helgason 
flugstjóri.  

09.55 Norsk på norsk jukeboks 10.55 Ut i naturen 
jukeboks 11.55 Dansefot jukeboks 12.55 Autofil 
jukeboks 13.50 Begynnelsen på en historie 15.20 
Sydvendt 15.50 Oddasat nyheter på samisk 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Lisa Loop 16.10 
Vennene på Solflekken 16.20 Venner er viktig 
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 I kveld 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Den mistenkte 22.55 Rolf Lassgård på nært 
hold 23.25 Sport Jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Oraklen 10.35 Sportspegeln 
11.05 Grön glädje 12.20 Lilla helgonet 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 somm-
ar 16.31 Planet Sketch 16.50 Det femte väder-
strecket 17.00 Unge greve Dracula 17.30 Rapport 
med A-ekonomi 18.00 Sommartorpet 18.30 Inför 
DN-galan 19.00 Rakt på med K-G Bergström 
- special 19.30 Kommissarie Montalbano 21.10 
Blod, svett och danska skallar 21.35 Rapport 21.45 
Allsång på Skansen 22.45 Brottskod: Försvunnen 
23.30 Sändningar från SVT24

Í kvöld sýnir Sjónvarpið seinni þáttinn 
um Aþenu með sagnfræðingnum 
Bettany Hughes. Í þættinum í kvöld 
verður fjallað um hið byltingarkennda 
lýðræði í Aþenu og nýjar hugmyndir 
sem því fylgdu. Eins er sögð saga 
heimspekingsins Sókratesar sem var 
einn höfunda hinnar nýju hugsunar 
sem reyndi svo á endanum á þanþol 
lýðræðisins að hann var dæmdur til 
dauða. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Aþena 
Sjónvarpið kl. 19.55

Vátryggjandi er Tryggingamiðstöðin hf.
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„NEI, COME ON!“
Ef þú sagðir

síðast þegar þú fékkst rukkun
fyrir bílatryggingunni, 
kíktu þá á elisabet.is

Og til að lækka verðið ennþá meira …

Fyrir hvern nýjan viðskiptavin
sem viðskiptavinir koma með
til Elísabetar fá þeir frían mánuð.

Þeir viðskiptavinir Elísabetar
sem aka í 12 mánuði án þess 
að fá punkt í ökuferilsskrá sína 
geta fegnið 13. mánuðinn ókeypis.

Önnur röð þess-
ara skemmtilegu 
gamanþátta um 
fjóra félaga sem reka 
saman bar en eru of 
sjálfumglaðir til að 
geta unnið saman 
án árekstra. Þættirnir 
hafa vakið vinsældir 
ytra og eru í miklu 
uppáhaldi hjá gagn-
rýnendum.

STÖÐ 2 KL. 22.15
It‘s Always Sunny in Philadelphia
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT
2. löngun, 6. hólmi, 8. forsögn, 9. 
angan, 11. tveir eins, 12. tæla, 14. 
eftirsjá, 16. í röð, 17. svif, 18. sæti, 20. 
frá, 21. hljómsveit.

LÓÐRÉTT
1. afgangur, 3. þys, 4. úða, 5. 
lítill sopi, 7. aldin, 10. samhliða, 13. 
knæpa, 15. heiti, 16. kærleikur, 19. 
golf áhald.

LAUSN

LÁRÉTT: 
2. lyst, 6. ey, 8. spá, 9. ilm, 11. rr, 12. 
fleka, 14. iðrun, 16. áb, 17. áta, 18. 
set, 20. af, 21. tríó. 

LÓÐRÉTT: 
1. leif, 3. ys, 4. sprauta, 5. tár, 7. 
ylliber, 10. með, 13. krá, 15. nafn, 16. 
ást, 19. tí. 

GANGA.ISGANGA.IS
Ungmennafélag ÍslandsUngmennafélag Íslands

STÓR HUMAR, LÚÐA, 
LAX, TÚNFISKUR

Úrval �skrétta á grillið

„Eitthvað klassískt, Pet shop 
boys til dæmis. Keypti mér líka 
safndisk með Chicago og er 
að hlusta á hann í bland við 
Eurythmics. Á föstudagseftirmið-
dögum hlusta ég á flashback-
radio.com á netinu.“

Bjarni Jóhann Þórðarson, garðsláttumað-
ur og framkvæmdastjóri.

„Það er notað orðið Vespa, sem er 
skrásett vörumerki, í öðru hverju 
orði,“ segir Gunnar Hansson, 
umboðsmaður Vespa á Íslandi. 10-
11 auglýsir nú svokallaðan „Vespu-
leik“ þar sem viðskiptavinir geta 
unnið sér inn „vespu“, sem er 
raunar ekki vespa. „Það er bara til 
ein Vespa, það er Piaggio Vespa 
frá Ítalíu,“ segir Gunnar. Hjólið 
sem um ræðir í Vespuleiknum er 
af gerðinni Kymco sem er taí-
vanskur framleiðandi. „Hér á 
Íslandi er talað um öll hjól í þess-
um flokki sem vespur en í öðrum 
löndum er talað um skútera. Það 
þarf að finna íslenskt nafn á þenn-
an flokk,“ segir Gunnar, sem hefur 
kynnt sér málin hjá lögfræðingi 
og fengið þau svör að hann geti 

höfðað mál á hendur þeim sem 
auglýsa Vespur, ef ekki er um 
raunverulegar Vespur að ræða. 
„Þetta er svipað og að tala um alla 
bíla sem Ford, eða öll mótorhjól 
sem Harley Davidson.“

Gunnar segir aðra staðreynda-
villu koma fram í auglýsingum á 
leiknum. Þar er fullyrt að Kymco-
hjólin hafi verið þau mest seldu á 
Ítalíu á síðasta ári. „Ég er með 
opinberar sölutölur sem segja 
annað. Þetta er tíunda mest selda 
hjólið, það var Honduhjól sem var 
mest selt,“ segir hann. 

Gunnar segist hafa haft sam-
band við 10-11 en fátt hafi verið 
um svör. Ekki náðist í fram-
kvæmdastjóra 10-11 við vinnslu 
fréttarinnar. - shs

Vespusali ósáttur við stórfyrirtæki

„Ég er búinn að gera þetta allt 
sjálfur,“ segir Gylfi Ægisson fjöl-
listamaður sem nú hefur opnað 
heimasíðuna www.gylfiægisson.is 
sem hann bjó til upp á eigin spýt-
ur. „Þess vegna er síðan eins og 
hún er,“ segir hann. „Þetta er allt 
öðruvísi síða en ég hef séð. Dálítið 
lifandi. Ég vildi hafa hana svona.“ 

Gylfi fékk aðstoð við að tengja 
heimasíðuna við netið frá Hrönn, 
dóttur sinni, sem er vefhönnuður, 
eftir að hafa lent í eilitlu basli við 
það sjálfur. Gerð heimasíðunnar 
hefur tekið Gylfa eitt ár samhliða 
öðrum verkefnum. Það sem færri 
vita, og eiga eflaust bágt með að 
trúa, er að Gylfi hefur aldrei sótt 
námskeið í vefsíðugerð. „Það er 
bara eins og með tónlistina og 
myndlistina,“ segir Gylfi sem 
hefur lært hvort tveggja án leið-
sagnar kennara. 

En af hverju að opna heimasíðu? 
„Það er svo mikið af fólki sem 
hefur ekkert náð í músíkina mína 
og Valla-ævintýrin. Nú ætti fólk 
að geta gengið að mínum afurðum 
þarna í framtíðinni,“ segir Gylfi 

sem á einnig lénið www.gylfiaeg-
isson.is, með „ae“ í stað „æ“. „Ef 

það hefði ekki verið laust hefði ég 
bara keypt sjúddirarírei.is.“  - shs

Gylfi Ægis opnar heimasíðu

GUNNAR HANSSON Er ósáttur við að 
talað sé um Vespu þegar ekki er um 
vespu að ræða. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GYLFI ÆGIS Með eitt af verkum sínum en fjölmörg þeirra eru til sýnis á síðunni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GLÆSILEIKI Svona lítur forsíða heima-
síðunnar út. 

„Hann sýnir mér enga miskunn,“ 
segir Lárus Welding, forstjóri 
Glitnis, um líkamsræktarfrömuð-
inn og einkaþjálfarann Arnar 
Grant. Arnar og Lárus hafa nú 
tekið höndum saman við að 
koma þeim síðarnefnda í 
stand fyrir Reykjavíkur-
maraþon Glitnis sem 
fram fer þann 23. ágúst. 
Lárus segir að lagt sé 
mikið upp úr því innan 
Glitnis að efla áhuga starfs-
fólksins á hlaupinu. Meðal 
annars með því að leggja til 
áheit til góðgerða- og 
styrktarsamtaka. 
„Hlaupið er því ekki 

einungis stór viðburður í Reykja-
vík heldur hjá öllu fyrirtækinu,“ 
segir Lárus sem lætur sitt ekki 
eftir liggja í hlaupinu.

Óhætt er að segja að Lárus hafi 
vaxið í starfi sínu, sérstaklega ef 
litið er til þátttöku hans í Reykja-
víkurmaraþoninu. „Í fyrra tók ég 
þátt í hlaupinu í fyrsta skipti og 
hljóp tíu kílómetra. Nú ætla ég 
að gera enn betur og tek hálft 
mar- aþon, 21 kílómetra,“ segir 

Lárus. Hann segir 
samstarf hans og 

Arnars hafa 
gengið mjög 

vel. „Það 
eru aðal-

lega 
ein-

staka ferðalög sem skemma fyrir 
mér,“ segir Lárus sem þarf að 
ferðast mikið í starfi sínu og því 
ekki alltaf tími til að bregða sér í 
ræktina. „Arnar er fínn þjálfari 
sem heldur uppi aga. Svo er hann 
líka svo mikill sálfræðingur,“ 
segir hann.

Spurður hvort hann sé kominn í 
fantaform svarar Lárus: „Get því 
miður ekki sagt það en hef sett 
mér háleit markmið um bót og 
betrun,“ segir hann ákveðinn en 
bætir við, „formið var mun betra 
þegar ég æfði karate á mínum 
yngri árum.“ Nú er rúmur mánuð-
ur í stóra daginn og ætti forstjór-
inn því að geta bætt sig á þeim 
tíma. 

En skyldi stefnan vera tekin á 
verðlaunasæti? „Ég hef ekki 
ákveðið sæti í huga en markmiðið 
er að klára hlaupið,“ segir Lárus 
Welding, forstjóri og maraþon-
hlaupari. soli@frettabladid.is

LÁRUS WELDING: SEGIR ARNAR GRANT MIKINN SÁLFRÆÐING

Grant þjálfar Welding 
fyrir Reykjavíkurmaraþon

Á KONTÓRNUM Lárus Welding bregður sér reglulega út af skristofunni til þess að láta Arnar Grant þræla sér út í ræktinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

HARÐSTJÓRINN
Arnar Grant gefur 
ekkert eftir og lætur 
Lárus finna fyrir því 
í Laugum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

 1 Tryggvi Þór Herbertsson.

 2 Þórshöfn á Langanesi.

 3 Sverrir Guðjónsson.

Útgáfutónleikar Bryndísar Jakobs-
dóttur í Iðnó á föstudag voru vel 
sóttir. Móðir söngkonunnar, Ragn-
hildur Gísladóttir, lét sig að sjálf-
sögðu ekki vanta á viðburðinn. Þar 
leyndist einnig góð vinkona Röggu, 
Dóra Takefusa, sem ku vera í 
stuttu sumarfríi á landinu, en hún 
er annars búsett í Kaupmannahöfn. 
Að tónleikum loknum 

skelltu mæðgurnar 
sér svo saman út á 
lífið eins og sönn-
um stuðkonum 
sæmir, og kíktu 

meðal annars 
á skemmti-
staðina 
Boston og 
Prikið. 

Alþingis-
maðurinn 
Sig-

urður Kári Kristjánsson og 
Birna Bragadóttir gengu í það 
heilaga á laugardaginn og blésu 
til mikilla veisluhalda. Góðvinur 
Sigurðar Kára, Stefán 
Hilmarsson, söng 
lag í athöfninni, 
sem fram fór í 
Dómkirkjunni í 
Reykjavík, eins og 
þau Magnús Þór 
Sigmundsson og 
Selma Björns-
dóttir 
gerðu 
líka. 

Selma 
og 
eiginmaður hennar, Rúnar Freyr 
Gíslason, voru veislustjórar seinna 
kvölds og stigu þá aftur á svið til að 
skemmta gestum. Stefán Hilmars 
og Eyjólfur Kristjánsson tóku 
lagið, Karl Olgeirsson lék á píanó 
og Geirfuglarnir tróðu upp. Sjálfur 
forsætisráðherra, Geir H. Haarde, 

steig svo einnig á svið, 
þó það væri til að 
flytja tölu fyrir brúð-
hjónin frekar en að 
syngja þeim lag. 

FRÉTTIR AF FÓLKI





GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 21. júlí, 
204. dagur ársins.

4.01 13.34 23.05
3.21 13.19 23.13

Í upphafi sólarlandaferða fór 
miklum sögum af heimóttar-

hætti Íslendinga. Þá hófust öll 
ferðalög í keflvískum bárujárns-
skúr þar sem ferðafólk tók til við 
að sturta í sig brenndum drykkj-
um klukkan sex á morgnana þótt 
penar dömur og bindindismenn 
létu sér nægja að kneyfa sterkan 
bjór. Á þessum tíma stóð Íslend-
ingum mikill stuggur af lifnaðar-
háttum annarra þjóða, einkum 
mataræði þeirra, og höfðu það 
fyrir satt að útlendingar nærðust 
mestan part á froskum. Mótleik-
urinn var sá að taka með sér nestis-
skrínu og halda kyrru fyrir á hótel-
herbergi sínu og stýfa súra 
hrútspunga úr hnefa og skola 
niður með rommi í kók í stað þess 
að láta eitra fyrir sér á veitinga-
húsum.

ÚTLENDINGAR fengu snemma 
það orð á sig að þeir væru ekki 
með öllu frómir. Íslendingum sem 
hleyptu heimdraganum í fyrsta 
sinn var jafnan ráðlagt að gæta 
sín á þjófum, einkum vasaþjófum. 
Ástæðan fyrir því að Íslendingar 
lögðu það yfirleitt á sig að ferðast 
var sú uppgötvun að verðlag á 
áfengi virtist tengjast breiddar-
gráðum, þannig að í sólarlöndum 
var hægt að drekka sig í ómegin 
fyrir sanngjarnt verð.

MEÐ tímanum hefur æ fleiri 
Íslendingum tekist að yfirvinna 
þann eðlislæga ótta sem íbúum 
smáeyja stafar af útlendingum. 
Ferðalög eru orðin almenn og 
matar æði þjóðarinnar hefur verið 
uppfært til samræmis við reynslu 
og kunnáttu annarra þjóða síðan 
frystikistan leysti saltketstunn-
una af hólmi. Heimóttarhátturinn 
lifir þó enn í fordómafullri afstöðu 
til Evrópusambandsins, sem sumir 
telja í einlægni að hafi það eina 
markmið að tortíma sjálfstæði 
Íslendinga.

Í sólarlöndum hér áður fyrr þóttu 
heimsóknir fordrukkinna Íslend-
inga næstum jafnfyrirkvíðanleg-
ar og herferðir Þjóðverja. Allt 
hefur þetta þó breyst og mörland-
inn er talinn meðal reffilegri þjóða 
á baðströndum heimsins. Jafnvel 
íslenskir karlmenn vekja athygli 
fyrir fágaða framkomu, að ekki sé 
minnst á íslenskt kvenfólk sem 
löngum hefur talist alheimsprýði 
– enda eru íslenskar konur komn-
ar af írskum prinsessum meðan 
við karlmennirnir rekjum ættir 
okkar til norskra víkingadurga.

Íslensk siðfágun 


