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GUÐNÝ HAFSTEINSDÓTTIR

Á notalega stund 
við eldhúsborðið
• heimili

            Í MIÐJU BLAÐSINS

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Minn uppáhaldsstaður á heim-ilinu er við eldhúsborðið. Þar byrja ég daginn með kaffibolla og blöðin og nýt útsýnisins sem er út um eldhúsgluggann. Þetta er mjög notaleg stund sem ég kann æ betur að meta með aldrinum,“ segir Guðný Hafsteinsdóttir leir-listakona en á veturna sinnir húneinnig kennslu o þ

segir Guðný ánægð. „Á borðinu er ég með litla vasa eftir sjálfa mig sem eru ekki hvað síst hugs-aðir fyrir íslenskar jurtir sem hægt er að tína úti í garði. Þess vegna eru vasarnir litlir en þessi stærð hentar vel fyrir þann gróð-ur sem hér vex,“ útskýri húá m d

saman Listhús 39 í Hafnarfirði á sínum tíma og við erum að koma saman aftur og sýnum í Ketilhús-inu. Sýningin heitir 39 Norður og er opnunarsýning á Listasumri á Akureyri og stendur í þrjávikur “ s i

Morgnarnir besti tíminn
Eftir því sem árin færast yfir kann Guðný Hafsteinsdóttir leirlistakona æ betur að meta morgnana. Henn-

ar uppáhaldsstaður er eldhúsborðið en þar situr hún með morgunkaffið og nýtur útsýnisins.

Guðný rekur vinnustofuna Skruggustein með fimm öðrum og má finna fallega muni á hennar heimili. Hér er hún á sínum uppá-

haldsstað, með morgunkaffið við eldhúsborðið, og eru keramíkmunirnir eftir hana sjálfa en pastelmyndin á veggnum er eftir 

Guðbjörgu Hákonardóttur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚTSÖLUR  standa yfir í mörgum húsgagna- og búsáhaldaverslunum. 

Útsala er í The Pier, útsalan í Ikea hófst 9. júlí og stendur til 1. ágúst. 
Útsalan í Ilvu stendur til 19. júlí. Ekki er útsala í Húsgagnahöllinni en þar 

eru ýmis sumartilboð í gangi.

Auglýsingasími

– Mest lesið

ÓLAFUR DARRI

Böddi að fara 
af stað
Tökur á Roklandi hefjast 21. júlí

FÓLK 22

Fljótandi sumarhús
Sigurjón Sigurðsson og 

kona hans sigla 
kringum landið 
í sumar.

FÓLK 18

Brúðuleikhúsið 
er listgrein
Sigríður Sunna 
Reynisdóttir komst 

inn í brúðuleikhús-
nám í London.

FÓLK 22

Líður eins og unglingi
Auður Kristinsdóttir kveður versl-
unina Tinnu og prjónablaðið Ýr 
eftir nærri 30 ára samfylgd.

TÍMAMÓT 15

HANDVERK „Það líður ekki sá 
dagur að við seljum ekki sauma-
vél,“ segir Selma Gísladóttir í 
Pfaff. Hún 
segir vinsældir 
heimasaums 
hafa vaxið mjög 
síðustu mánuð-
ina. „Allt hand-
verk er orðið 
svo vinsælt og 
heimasaumur 
er angi af því,“ 
segir Selma. 
Hún segir tvö-
falt fleiri overlock-vélar hafa 
selst á fyrri helmingi þessa 
árs en allt árið í fyrra og telur 
söluaukningu á saumavélum milli 
ára vera í heildina um 80 prósent. 
Þá séu gamlar vélar nú settar í 
viðgerð í stórum stíl. 

Saumavélar hafa, að sögn 
Selmu, verið vinsælar fermingar- 
og útskriftargjafir í vor enda 
sé nú stöðugt algengara að ungt 
fólk  saumi föt sín sjálft og breyti 
gömlum flíkum.

 - gun / sjá allt

Heimasaumur nýtur vinsælda:

Saumavélarnar 
seljast vel

SELMA 
GÍSLADÓTTIR

UTANRÍKISMÁL Frumvarp um ríkisábyrgð vegna 
Icesave-samninganna nýtur ekki meirihluta-
fylgis á Alþingi, samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Unnið er að því að setja fyrirvara við 
málið svo það njóti þingmeirihluta.

Málið er nú í utanríkismálanefnd og 
stefnt er að því að hún afgreiði það fyrir lok 
vikunnar. Ólíklegt er að stjórnarflokkarnir 
taki málið úr nefnd fyrr en ljóst er að það njóti 
meirihlutastuðnings.

Mest fer fyrir endurskoðun af þeim fyrir-
vörum sem unnið er að, en ákvæði um hana 
þykir loðið í samningnum. Án öflugs endur-
skoðunarákvæðis er ólíklegt að frumvarpið 

verði samþykkt og rætt hefur verið um að 
setja ákvæði um að Íslendingar geti hvenær 
sem er tekið samningana upp. Þá er einnig 
rætt um forsendur ríkisábyrgðar og hve langt 
hún á að ná og þak á endurgreiðslu í takt við 
greiðslugetu. Óljóst er hvort Bretar og Hol-
lendingar sætta sig við slíka fyrirvara.

Samfylkingin hefur verið samstiga gagn-
vart frumvarpinu en nokkrir þingmenn 
vinstri grænna hafa lýst yfir efasemdum. Litl-
ar líkur eru á að þau Guðfríður Lilja Grétars-
dóttir, Lilja Mósesdóttir og Ögmundur Jónas-
son samþykki frumvarpið óbreytt.

Vinna utanríkismálanefndar gengur því út á 

að finna leið til að ná fylgi þessara þingmanna 
og annarra sem einnig hafa lýst yfir efasemd-
um. Einn heimildarmanna blaðsins orðaði það 
svo að verið væri að reisa landgöngubrú sem 
nýttist vinstri grænum og jafnvel einhverjum 
stjórnarandstæðingum. Sjálfstæðisþingmenn 
sem blaðið ræddi við sögðu að taka yrði 
afstöðu til slíkra fyrirvara þegar þeir kæmu.

Sú skoðun hefur heyrst að rétt væri að 
fresta málinu fram á haustið og ná samstöðu 
með stjórnarandstöðunni. Afgreiðsla málsins 
þykir þó forsenda þess að erlend lán komi til 
landsins og hægt sé að klára endurskipulagn-
ingu bankanna. - kóp

Icesave ekki samþykkt án 
fyrirvara um endurskoðun
Stefnt er að því að koma Icesave-frumvarpi úr utanríkismálanefnd í lok vikunnar. Ekki er meirihluti á 
þingi fyrir málinu óbreyttu. Unnið er að fyrirvörum um endurskoðunarákvæði og greiðslugetu.
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HLÝJAST SUÐVESTAN TIL   Í 
dag verða norðaustan 3-13 m/s, 
hvassast við austurströndina og 
norðvestan til. Skýjað og hætt við 
súld austan til annars yfirleitt bjart 
veður. Hiti 6-16 stig, hlýjast SV-til.

VEÐUR 4

SÓL OG YLUR Á STRÖNDINNI Flestir hitamælar sýndu yfir 20 gráður í höfuðborginni í gær. Fólk tók lífinu með ró og fjölmargir 
lögðu leið sína á hina rómuðu ylströnd í Nauthólsvík.  FRÉTTAÐBLAÐIÐ/STEFÁN

Íbúar höfuðborgarsvæðisins flykktust á ylströndina í Nauthólsvík í tilefni dagsins:

Heitasti dagur sumarsins í gær

Jafntefli í 
Eyjum
ÍBV og Keflavík 
skildu jöfn í 
Pepsi-deild 
karla í 
gærkvöldi.

ÍÞRÓTTIR 17

VEÐUR Heitasti dagur sumarsins á 
höfuðborgarsvæðinu var í gær og 
sýndu flestir mælar yfir 20 gráð-
ur. Margir tóku lífinu með ró á 
hvíldardeginum og nutu sólar í 
sælureitum borgarlandsins, 
meðal annars í Nauthólsvík. 

Mesti hiti á landinu var við 
Skrauthóla á Kjalarnesi, eða um 
22,8 stig. Í Reykjavík mældist 
hitinn hæst um 22,6 stig og vind-
hraði var um fimm til sex metrar 
á sekúndu. Þetta er þó ekki hita-

met í höfuðborginni því að 29. júlí 
í fyrra náði hitinn 25,7 stigum. 

Annars staðar á landinu var 
töluvert kaldara. Á Akureyri var 
hiti 13 stig um hádegisbil í gær 
og aðeins átta gráður á Egils-
stöðum á sama tíma. Kalt var á 
Norðausturlandi í allan gærdag.

Heitast verður áfram á höfuð-
borgarsvæðinu á næstu dögum, 
þó að aðeins kólni í veðri. Hitinn  
verður um 6 til 16 stig á land-
inu á morgun, hlýjast suðvestan-

lands en svalast við norðaust-
ur- og austurströndina. Eftir því 
sem líður á vikuna kólnar frekar 
í veðri á höfuðborgarsvæðinu og 
var gærdagurinn því skammgóð-
ur vermir.

Þrátt fyrir sólríki í höfuðborg-
inni lögðu margir leið sína út 
á land um helgina og var þung 
umferð inn í borgina þegar leið 
á gærdaginn. Til dæmis er talið 
að um tvö þúsund manns hafi lagt 
leið sína í Þórsmörk.  - vsp
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Ásmundur, á að skipa slita-
stjórn yfir þessari ríkisstjórn?

„Það á alla vega að skipa slitastjórn 
yfir þessari Evrópusambandstillögu.“

Ásmundur Einar Daðason vakti mikla 
athygli fyrir helgi þegar hann sagði í 
ræðustól á Alþingi að honum hefði verið 
hótað stjórnarslitum ef hann myndi kjósa 
með tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu 
um ESB.

VIÐSKIPTI Lúxemborg hefur fengið 
leyfi frá Evrópusambandinu til að 
lána 320 milljónir evra til útibús 
Kaupþings í Lúxemborg. Belgíska 
ríkið mun leggja til helming fjár-
ins á móti Lúxemborg. Reikn-
ingarnir sem innstæðurnar hafa 
verið á hafa verið lokaðir frá því 
í október á síðasta ári. Lánið á að 
duga til að greiða 15 þúsund belg-
ískum innstæðueigendum fé sitt 
til baka. Þetta kemur fram í frétt 
Associated Press.

Innstæður bankans voru seldar 
nýlega til belgísks banka en til 
stendur að breska fjármálafyrir-
tækið Blackfish taki við starf-
semi bankans.  - bþa

Kaupþing í Lúxemborg:

Lánar fé til 
fallins banka

ÍSRAEL, AP Forsætisráðherra Ísra-
els, Benjamin Netanyahu, bauð 
í gær Mahmoud Abbas, forseta 
Palestínu, til fundar við sig til að 
ræða mögulega 
friðarsáttmála 
milli þjóðanna 
tveggja. Abbas 
sagðist þó ekki 
tilbúinn til 
frekari friðar-
viðræðna fyrr 
en uppbygg-
ingu landnema-
byggðar á Vestur-
bakkanum 
verði hætt. 

Árið 2003 samþykktu Ísraels-
menn að hætta framkvæmdum 
á Vesturbakkanum. Þeir hafa 
þó ekki staðið við það loforð og 
segja ástæðuna vera þá að Pal-
estínumenn hafi ekki staðið við 
sinn hluta samningsins sem er 
að draga úr vopnaburði hryðju-
verkahópa í landinu.  - sm

Friðarviðræður ganga hægt:

Neitaði að 
ræða málin

HEILBRIGÐISMÁL Óvíst er hvort 
keypt verður nægt magn af bólu-
efni gegn svínaflensuveirunni 
H1N1 til að bólusetja alla lands-
menn, eins og til stendur að gera 
í Noregi og Bretlandi. Bóluefni 
fyrir um helming landsmanna 
kemur til landsins í haust, segir 
Haraldur Briem sóttvarnalækn-
ir.

Ísland keypti fyrir nokkrum 
árum tryggingu fyrir því að geta 
keypt allt að 300 þúsund skammta 
af bóluefni, segir Haraldur. 
Þar sem hver maður þarf tvo 
skammta mun það bóluefni duga 
til að bólusetja 150 þúsund manns, 
um helming landsmanna.

Kostnaðurinn við að kaupa 300 
þúsund skammta er umtalsverður, 
á bilinu 350 til 400 milljónir 
króna, segir Haraldur. Reikna má 
með því að þeir sem verði bólu-
settir fái efnið sér að kostnaðar-
lausu.

Íslensk stjórnvöld eiga mögu-
leika á að kaupa 300 þúsund 
skammta til viðbótar við þá sem 
þegar hefur verið samið um. 
Tekin verður afstaða til þess 
þegar þar að kemur hvort fleiri 
skammtar verði keyptir, segir 
Haraldur.

Framleiðsla á bóluefninu er 
að hefjast um þessar mundir, og 
segir Haraldur að út frá því megi 
búast við að fyrstu skammtarnir 
komi til landsins í september eða 
október, og að allir skammtarnir 
verði komnir fyrir áramót.

„Við fylgjumst vel með því núna 
hvaða hópar eru í mestri áhættu,“ 
segir Haraldur. Tekið verði mið 
af því þegar ákveðið verði hverj-

ir fái bólusetn-
ingu og hverjir 
ekki. Við hefð-
bundinni inflú-
ensu er mælt 
með því að fólk 
yfir sextugu 
láti bólusetja 
sig, sem og þeir 
sem eru í sér-
stökum áhættu-

hópi vegna undirliggjandi sjúk-
dóma.

Haraldur segist reikna með því 
að landsmenn sýni því skilning 
að forgangsraða verði hverjir fái 
bóluefnin. „Eins og [svínaflensan] 
er núna er þetta eins og hefðbund-
in flensa, og þá reikna ég kannski 
ekki með því að menn sláist um 

þetta, en þetta veit enginn fyrir-
fram,“ segir Haraldur.

Búast má við að talsverður 
fjöldi Íslendinga smitist af svínaf-
lensunni áður en bóluefni berst 
til landsins. Í venjulegum inflú-
ensufaraldri má búast við að um 
tíundi hver Íslendingur smitist, 
en í heimsfaraldri svínaflensu er 
reiknað með að helmingur lands-
manna smitist.

Haraldur segir að landsmenn 
séu þó með bæði belti og axlabönd, 
enda séu til lyf fyrir tæplega 40 
prósent landsmanna.

Alls hafa fjórir greinst með 
svínaflensu hér á landi. Þrír smit-
uðust erlendis og einn þeirra smit-
aði þann fjórða eftir heimkomuna.
 brjann@frettabladid.is

Svínaflensubóluefni 
til landsins í haust
Bóluefni gegn svínaflensu fyrir helming landsmanna kemur í haust. Kostar tæp-
lega 400 milljónir króna. Allir verða bólusettir í Bretlandi og Noregi. Búast má 
við að um helmingur Íslendinga smitist segir Haraldur Briem sóttvarnalæknir.

HARALDUR BRIEM

BÓLUSETT Hefðbundið flensutímabil er nú hafið víða á suðurhveli jarðar. Þessi stúlka 
fékk bóluefni við inflúensu í Buenos Aires í Argentínu, en þar hefur hjúkrunarfólk 
varla undan að bólusetja fólk gegn flensu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Slapp ómeiddur úr veltu
Bíll valt við Hvítársíðu í Borgarfirði um 
tíuleytið að kvöldi laugardags. Einn 
var í bílnum sem slapp ómeiddur en 
bíllinn er óökufær.

Hafði hægðir í húsagarði
Lögreglan á Suðurnesjum hafði 
afskipti af ölvuðum manni í Keflavík 
aðfaranótt laugardags sem hafði haft 
hægðir í húsagarði í bænum. 

LÖGREGLUFRÉTTIR

MAHMUD ABBAS

WASHINGTON, AP Barack Obama, 
forseti Bandaríkjanna, hvetur 
landa sína til að vera þolinmóða 
og gefa björgunaráætlun hans 
tíma til að virka. Obama segir að 
áætlun sín sé ekki ætluð til að ná 
hagkerfinu í fulla heilsu á skömm-
um tíma heldur eigi að stöðva það 
frjálsa fall sem hagkerfið er í um 
þessar mundir. „Til þessa hefur 
áætlunin gert það,“ segir Obama. 
„Frá upphafi var um tveggja ára 
áætlun að ræða sem mun með tím-
anum bjarga og skapa störf.“ 

Samkvæmt nýlegum könnunum 
virðist bandarískur almenningur 
reiðubúinn að gefa Obama tíma 
til að vinna úr þeirri krísu sem nú 

ríkir. Líklegt þykir að atvinnuleysi 
í Bandaríkjunum nái tíu prósent-
um á næstunni sem mun reyna á 
þolinmæði þjóðarinnar.

Repúblikanar hafa nýtt sér 
tækifærið og gagnrýnt áætlun 
Obama sem þeir telja of dýra og 
óhagkvæma. Telja þeir einnig að 
almenningur sé að missa trú á 
þeim aðgerðum sem ríkisstjórn 
Obama hefur gripið til. Áætlun 
forsetans gerir ráð fyrir 787 millj-
arða framlögum á næstu árum.

Obama segir að á þessum erfiðu 
tímum þegar reynt sé að bjarga 
hagkerfinu viji hann endurbyggja 
hagkerfið svo það verði betra en 
það var fyrir kreppu.  - bþa 

Barack Obama Bandaríkjaforseti segir björgunaráætlun taka tíma að virka:

Hvetur þjóðina til þolinmæði

BANDARÍKJAFORSETI Barack Obama 
segir björgunaráætlun sína eiga eftir 
að bjarga og skapa mikið af störfum á 
næstu mánuðum.  NORDICPHOTOS/AFP

SAMFÉLAGSMÁL „Við erum allir 
sammála um að ferðin hafi geng-
ið ótrúlega vel og verið sérdeil-
is skemmtileg,“ segir Jón Gunnar 
Benjamínsson. Hann lauk í gær 
fimm daga ferð yfir hálendi Íslands 
á fjórhjóli. Tilgangur ferðarinnar 
var að kanna aðgengi fatlaðra að 
skálum á hálendinu.

Jón Gunnar og ferðafélagar hans 
voru heppnir með veður. „Maður er 
eins og rassskelltur karfi í fram-
an,“ segir Jón, sem sólbrann aðeins 
í andliti.

Jón Gunnar, sem er lamaður fyrir 
neðan mitti, segir aðgengið misgott. 
Í sumum skálum hafi það verið gott, 
en í öðrum vanti mikið upp á.

„Þetta sýnir samt að menn eiga 
ekki að láta fötlunina stoppa sig, 
maður getur þetta auðvitað ekki 
einn, en ef menn fá góðan stuðning 
frá vinum og ættingjum eiga menn 
auðvitað að drífa sig af stað.“ - bj

Fór í fimm daga ferð yfir hálendið til að kanna aðgengi fatlaðra að fjallaskálum:

Eins og rassskelltur karfi í framan

FERÐALOK Jón Gunnar og samferðamenn hans ferðuðust samtals rúmlega 750 
kílómetra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÍNA, AP Kínversk stjórnvöld hafa 
gefið út nýjar tölur um fjölda 
særðra í átökunum um Urumqi-
borg í Xinjan-héraði í síðustu 
viku. Tala slasaðra er að sögn 
stjórnvalda nú 1.680 manns. 
Héraðsstjóri Xinjang telur hins 
vegar um 900 manns slasaða og 
um sjötíu er vart hugað líf eftir 
átökin. Um 180 manns hafa þegar 
látist í kjölfar óeirðanna. 
Átökin brutust út í kjölfar mót-
mæla Úígúra, þjóðflokks af tyrk-
neskum uppruna, en verið var að 
mótmæla morðum á tveimur Úíg-
úrum.  - sm

Tala særðra hækkar:

Mörgum vart 
hugað líf

HERMENN MARSERA Nú er talið að 
nærfellt 1.700 manns séu slasaðir eftir 
átökin í Xinjang. 

SVISS Svissneski pósturinn hefur 
tekkið upp þá þjónustu að skanna 
óopnuð bréf og senda þau í tölvu-
pósti til viðtakenda. Viðtakandi 
getur þá ákveðið hvort pósturinn 
opni bréfið og skanni það í heild 
sinni og geri það aðgengilegt á 
netinu.

Með þessu móti getur fólk 
stjórnað hvaða póst það fær auk 
þess sem allur póstur viðkomandi 
er aðgengilegur á netinu. Þjónust-
an er ekki ókeypis og kostar frá 
14 evrum á mánuði. - bþa

Nýstárleg póstþjónusta:

Færð bréfapóst 
í tölvupósti

Hótel við rætur Ármannsfells
Björn Bjarnason, fyrrverandi dóms-
málaráðherra og starfandi formaður 
Þingvallanefndar, segir á heimasíðu 
sinni að ef hótel eigi að vera á Þing-
völlum ætti það að vera við rætur 
Ármannsfells og slíkur rekstur eigi að 
vera í höndum einkaaðila. Jafnframt 
undrast Björn að ekki hafi verið kjörin 
ný Þingvallanefnd eftir alþingiskosn-
ingar.

ÞINGVELLIR

SPURNING DAGSINS
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DÓMSMÁL Hálfþrítugur maður 
hefur verið dæmdur í tveggja 
mánaða skilorðsbundið fang-
elsi fyrir að ráðast með ofbeldi 
á systur sína. Hann er jafnframt 
dæmdur til að greiða systurinni 
hundrað þúsund krónur í skaða-
bætur.

Maðurinn var ákærður fyrir 
að hafa slegið systur sína hnefa-
höggi í andlitið, hrint henni á 
glerborð svo það brotnaði, slegið 
höfði hennar við píanó, tvívegis 
tekið hana hálstaki svo hún missti 
meðvitund og þá sparkað ítrekað 
í hana, kastað í hana tölvuskjá og 
stungið hana með hníf í lærið. Þá 
var hann ákærður fyrir að hóta 

henni lífláti og eyðileggja far-
síma hennar og tölvuskjáinn sem 
hann kastaði í hana.

Maðurinn var fundinn sekur 
um flest fyrrgreint fyrir utan að 
hafa stungið systurina vísvitandi 
í lærið og að hafa hótað henni líf-
láti, enda hafi slíkar hótanir flog-
ið á báða bóga og dómnum þykir 
ljóst að hugur hafi þar ekki fylgt 
máli. 

Eins var ekki talið sannað að 
systirin hefði misst meðvitund 
þegar hún var tekin hálstaki.

Af barsmíðum bróður síns 
hlaut konan nokkra áverka, meðal 
annars rispur á augnlokum og 
rifbeinsbrot.

Dómurinn var kveðinn upp 30. 
júní síðastliðinn í Héraðsdómi 
Reykjaness.  - sh

Dæmdur á skilorð fyrir að ráðast á systur sína og kasta í hana tölvuskjá:

Sló höfði systur sinnar í píanó

PÍANÓ Maðurinn var meðal annars 
dæmdur fyrir að hafa slegið höfði systur 
sinnar utan í píanó og kastað henni á 
glerborð svo það brotnaði.
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... alla daga

ELDSVOÐI Eldurinn í Hótel Valhöll 
kom upp í matsal hótelsins, á eina 
staðnum þar sem ekki var úðara-
kerfi, að sögn Úlfars Þórðarsonar, 
hótelstjóra á Hótel Valhöll.

„Ég var búinn að láta fylla á öll 
slökkvitæki og bæta brunakerfið. 
Mér fannst mikilvægt að hafa öll 
öryggisatriði í lagi,“ segir Úlfar. 
Í skýrslu frá 2006, sem unnin var 
fyrir forsætisráðuneytið, var nið-
urstaðan að rífa þyrfti húsið, meðal 
annars af þeirri ástæðu að öryggis-
atriði væru ekki í lagi.

„Húsið var komið í þokkalegt lag 
að mínu mati. Það var komið úðara-
kerfi sem var yfirfarið vikulega af 
eftirlitsaðilum,“ segir Úlfar.

Öll 29 herbergin voru bókuð fyrir 
föstudagskvöldið vegna grillveislu 
og tónleikahalds. Þegar var búið að 
innrita fólk í sjö herbergi þegar eld-
urinn kom upp. Íslendingarnir sem 
voru á hótelinu fóru til síns heima 
eftir brunann. Einn Þjóðverji var á 
hótelinu en honum var útvegað hót-
elherbergi í Reykjavík, að sögn Úlf-
ars. Erlent par með tvö börn var að 
innrita sig þegar eldurinn kom upp 
og ætlaði fjölskyldan að bjarga sér 
sjálf, að sögn Úlfars.

„Það varð tjón á munum hjá 
tveimur íslenskum pörum. Ég er 
búinn að vera í sambandi við þau 
og allt tjón þeirra verður bætt með 
þeirra heimilistryggingu,“ segir 
Úlfar. Sjálfur segist hann ekki vera 
búinn að reikna út sitt eigið fjár-
hagslega  tjón en hann hafi verið 
tryggður fyrir flestu.

„Auðvitað fær maður aldrei allt 
bætt en nú er þetta aðallega til-
finningalegt tjón fyrir mig. Þegar 
maður lendir í svona er fjárhags-

legt tjón einskis virði,“ segir Úlfar 
en hann hafði tekið við rekstri Val-
hallar í maí. „Maður var búinn að 
byggja þetta upp til framtíðar og 
það er það tjón sem ég finn mest 
fyrir núna.“

Búið er að girða brunarústirn-
ar af, að sögn lögreglunnar á Sel-
fossi, svo fólk sé ekki að athafna sig 
nálægt brakinu. Einnig eru vakt-
menn sem fylgjast með mannaferð-
um í kringum hótelrústirnar. Búið 
er að taka nánast allar brunarúst-
irnar, fyrir utan eldhúsið þaðan sem 
eldsupptök eru talin vera. 

Ekki þótti ástæða til að kalla til 
áfallateymi fyrir gesti eða starfs-
menn eftir brunann, samkvæmt 
upplýsingum frá lögreglunni. Tekn-
ar hafa verið skýrslur af starfs-
mönnum og gestum.

 vidirp@frettabladid.is

Engir úðarar þar sem 
eldurinn kviknaði
Eldurinn í Hótel Valhöll kom upp á eina staðnum þar sem ekki var úðarakerfi. 
Þetta er aðallega tilfinningalegt tjón fyrir mig, segir hótelstjóri Valhallar. Búið 
er að girða rústirnar af. Ekki var kallað til áfallateymi í kjölfar brunans.

Fyrsta tilfellið
Sýni voru tekin úr börnum og starfs-
fólki leikskóla í bænum Hoyvík í Fær-
eyjum, en faðir eins barnsins hafði 
greinst með svínaflensu. Þetta er 
fyrsta tilfelli svínaflensu í Færeyjum. 

FÆREYJAR

STJÓRNMÁL Ásmundur Einar 
Daðason, þingmaður VG, er kom-
inn í bæinn eftir heyskap helgar-
innar. Hyggst hann mæta í þingið 
í dag og ræða ESB-tillögu ríkis-
stjórnarinnar.

Það vakti óneitanlega athygli 
þegar hann sagði fyrir helgi 
að honum hefði verið hótað 
stjórnarslitum ef hann kysi gegn 
stjórnartillögu um ESB. 

„Þetta er sjónarmið grasrót-
arinnar. VG er á móti inngöngu 
í ESB. Það er skýr krafa minna 
kjósenda að þessi tillaga verði 
felld,“ segir Ásmundur.  - vsp

Ásmundur Einar Daðason:

Úr heyskapnum 
og til í slaginn

LÖGREGLUMÁL Kona á þrítugsaldri 
gekk berserksgang á tjaldstæð-
inu í Húsafelli aðfaranótt laugar-
dags. Veittist hún að starfsfólki 
sem reyndi að róa hana. Hún var 
flutt til Reykjavíkur og vistuð 
þar. Mikill erill var hjá lögregl-
unni í Borgarnesi um helgina. 
Töluvert var um ölvun á tjald-
stæðum og á sumarbústaðasvæð-
um. Þó slapp þetta stóráfalla-
laust, án meiðsla og slysa. 

Þrír voru teknir fyrir ölvunar-
akstur og tveir fyrir fíkniefna-
akstur um helgina. Þá voru menn 
teknir fyrir að keyra of hratt og 
var sá sem hraðast ók á 124 kíló-
metra hraða á klukkustund. - vsp

Erill hjá lögreglu í Borgarnesi:

Kona gekk 
berserksgang
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HLÝINDI Í RÉNUN  
Í gær fór hitinn í 
Reykjavík í 22,6°C við 
Korpu en fjölmargir 
hringdu í mig eða 
sendu tölvupóst um 
hærri hitatölur. Þannig 
sýndi nákvæmur 
tölvumælir 26,0°C í 
Mosfellsbæ og annar í 
Kópavogi 25,2°C.  Nú 
eru mestu hlýindin 
í rénun en áfram 
verður ágætlega 
hlýtt suðvestanlands 
eða 15-17 stig, en á 
austanverðu landinu 
verður einna svalast 
eða um 6-7 stig.   

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

SPÁNN, AP  Ungur karl lét lífið í 
nautahlaupinu í borginni Pamp-
lona á Spáni í gær. Nautið veitti 
manninum lífshættuleg stungu-
sár í háls, hjarta og lungu. 

Þetta er í fyrsta sinn frá árinu 
1995 sem þátttakandi í hlaup-
inu lætur lífið. Auk þess hafa 
fjórir karlar slasast lífshættulega 
í hlaupinu nú og sex aðrir eru 
minna meiddir. 

Nautahlaupið er hluti af San 
Fermin-hátíðinni sem mikill 
fjöldi ferðamanna sækir ár hvert. 
Nautin elta hvítklædda þátttak-
endur og verða oftar en ekki 
ringluð og illvíg vegna allra lát-
anna sem fylgja hlaupinu. - sm 

Illvígir nautgripir í Pamplóna:

Einn beið bana 
í nautahlaupi

HÆTTULEG SKEMMTUN Þátttakendur í 
nautahlaupinu í Pamplona eiga fótum 
sínum sannarlega fjör að launa.

LÖGREGLUMÁL  Rauðri málningu 
var slett á norðurgafl húss Stein-
gríms Wernerssonar að Árlandi 
1 í gærnótt. Enginn var heima í 
húsinu þegar málningunnni var 
slett og höfðu gerendurnir ekki 
náðst í gær. Þetta er í fimmta 
sinn sem eignaspjöll eru unnin 
á húsum auðmanna eftir hrunið 
síðasta haust. 

Steingrímur á Milestone ásamt 
Karli Wernerssyni, bróður sínum. 
Nýlega var gerð húsleit hjá Mile-
stone vegna fjárfestinga dótt-
urfélags þess, Sjóvár. Sjálfur 
hefur Steingrímur verið erlendis 
undanfarið - vsp

Málning á hús útrásarvíkings:

Slett á hús 
Wernerssonar

RAUÐAR SLETTUR Enginn var heima 
þegar málningunni var slett.  MYND/STÖÐ 2

Slökkviliðið gabbað
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var 
gabbað á vettvang í gærmorgun. Til-
kynnt hafði verið um eld í Bónusvíd-
eói í Mosfellsbæ. Þegar komið var á 
vettvang reyndist enginn eldur vera.

LÖGREGLUFRÉTTIR

RÚSTIR EINAR Valhöll brann til grunna á föstudag og þetta er það sem eftir er. Búið 
er að girða rústasvæðið af og er það nú vaktað. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRAK Mikil eyðilegging verðmæta varð 
á föstudaginn. Hótelstjóri hefur ekki 
reiknað út tjón sitt en segir tilfinninga-
tjón sitt mikið.

GENGIÐ 10.07.2009

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 232,9003
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

129,08  129,7

 209,27  210,29

 179,39  180,39

 24,087  24,227

 19,755  19,871

 118,29  118,95

 1,3912  1,3994

 199,56  200,74

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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HOLLAND, AP Charles Taylor, fyrr-
verandi einræðisherra í Líberíu, 
kemur fyrir stríðsglæpadómstól í 
Hollandi í dag og sest í vitnastól-
inn á morgun. Hann er sakaður um 
að hafa fjármagnað og stjórnað 
skæruliðasveitum í Síerra Leóne, 
sem frömdu þar ýmis voðaverk.

Brenda Hollis saksóknari sagði 
í síðustu viku að hugsanlega verði 
256 vitni kölluð fyrir réttinn, en 
ekki er víst að þau verði öll kölluð 
til. Courtenay Griffiths, aðalverj-
andi Taylors, sagðist í það minnsta 
ekki hafa áhuga á að sitja undir 
vitnaleiðslum næstu fjögur árin.

Taylor var forseti Líberíu á árun-
um 1997 til 2003, en þá hrökklaðist 
hann í útlegð, fyrst til Nígeríu en 
var framseldur þaðan til dómstóls-
ins árið 2005 vegna þrýstings frá 
Bandaríkjastjórn.

Ákærurnar á hendur honum 
eru í ellefu liðum og snúast um 
ódæðisverk skæruliðasveita í 
Síerra Leóne, sem hann er sagður 
hafa fjármagnað og stjórnað frá 
Líberíu. Skæruliðarnir eru sagð-
ir hafa notað sveðjur til að lim-
lesta þúsundir manna, höggva af 
þeim hendur, fætur, varir, eyru og 
brjóst.

Grimmileg borgarastyrjöld ríkti 
í Síerra Leóne frá 1991 til 2002, og 
snerist hún að verulegu leyti um 
ólögleg demantaviðskipti. Þau átök 
kostuðu hundruð þúsunda manna 
lífið.

Réttarhöldin yfir Taylor hófust 
fyrst í júní árið 2007, en þeim var 
frestað þegar hann rak fyrsta verj-
anda sinn og hætti að mæta í vitna-
leiðslur.

Þegar saksóknarar höfðu lokið 
málflutningi sínum fóru verjendur 
Taylors fram á að hann yrði sýkn-
aður. 

Dómarar neituðu að verða við 

því, sögðu málflutninginn benda 
til þess að Taylor hefði útvegað 
skæruliðunum bæði vopn, skot-
færi, mannafla og fjármagn, ásamt 
því að hvetja þá til verka og bjóða 
þeim hæli í Líberíu. Þá er hann 
sagður hafa selt demanta í skipt-
um fyrir vopn.

Meðal annars er vonast til þess 
að við réttarhöldin fáist skýr-
ingar á því hvernig Taylor tókst 
að sleppa úr fangelsi í Plymouth 
County í Bandaríkjunum árið 1985, 
en um þennan flótta hefur margt 
verið óljóst.

 gudsteinn@frettabladid.is

Charles Taylor ber 
vitni í fyrsta sinn
Réttarhöldin yfir Charles Taylor, fyrrverandi einræðisherra, Líberíu hefjast á ný 
í dag eftir hálfs árs hlé. Á morgun stígur Taylor í fyrsta sinn í vitnastúkuna til 
að svara fyrir ellefu ákærur um stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni.

CHARLES TAYLOR Réttarhöldin yfir honum hófust í júní 2007, en var frestað í hálft ár 
eftir að hann hætti að mæta og rak lögfræðing sinn. NORDICPHOTOS/AFP

Er eftirsjá að Hótel Valhöll á 
Þingvöllum?
Já 68,9%
Nei 31,1%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að endurbyggja Hótel Valhöll 
á Þingvöllum?

Segðu þína skoðun á visir.is.

Þjóðin: Um 3,5 milljónir manna. 
Stærð: 111 þúsund ferkíló-
metrar.
Höfuðborg landsins: 
Monróvía. 
Opinbert tungumál: 
Enska.
Þjóðhöfðingi: Forseti 
Líberíu er Ellen Johnson-Sirleaf.

Saga landsins er 
athyglisverð fyrir 
margra hluta sakir 
og sérstaklega 
mikil tengsl við 

Bandaríkin. Líbería 
var sköpuð af bandarískum 

þrælum sem höfðu verið frelsaðir 
um miðja nítjándu öld. 

LAND FYRRUM ÞRÆLA

ATVINNA „Það er fagnaðarefni að 
það er komin lausn á þetta mál. Við 
borgum launin um leið og heimild 
liggur fyrir, að sjálfsögðu,“ segir 
Hlynur Jónsson, formaður slita-
stjórnar SPRON, um frumvarp 
viðskiptanefndar sem lagt var 
fram á laugardag. 

Frumvarpið var lagt fram til 
þess að veita slitastjórn SPRON þá 
heimild sem þeim fannst vanta til 
að greiða rúmlega 100 starfsmönn-
um sínum laun.

„Við lögðum þetta fram til að 
treysta þær heimildir sem við telj-
um að slitastjórnin hafi. Ég vona 
að hún treysti sér til að greiða 
launin núna,“ segir Álfheiður 

Ingadóttir, formaður viðskipta-
nefndar Alþingis. Hún segir að 
þegar nefndir flytji mál á Alþingi 
sé alltaf um flýtimeðferð að ræða 
þar sem ekki þarf að skjóta málinu 
í nefnd á milli umræðna.

Lagt er til í frumvarpinu að 
slitastjórnum fjármálafyrirtækja 
verði leyfilegt að greiða laun í 
uppsagnarfresti. Heimildin er 
tímabundin til 31. desember, en þá 
telur viðskiptanefnd að búið verði 
að ganga frá búi SPRON. 

Slitastjórninni hefur ekki talið 
sér heimilt að greiða laun þar sem 
lög heimili eingöngu fjármála-
fyrirtækjum í greiðslustöðvun að 
greiða laun. SPRON var hins vegar 
tekið til slitameðferðar án þess að 
fara í greiðslustöðvun. Mikið karp 
hefur verið vegna þessa þar sem 
að réttarfarsnefnd og aðrir höfðu 
talið að slitastjórninni væri heim-
ilt að greiða launin.  - vsp

Frumvarp hefur verið lagt fram til þess að slitastjórn SPRON geti greitt laun:

Slitastjórnin mun borga launin

ÁLFHEIÐUR 
INGADÓTTIR

HLYNUR 
JÓNSSON

DÓMSMÁL Karlmaður á fimmtugs-
aldri, Guðmundur Jakob Jónsson, 
hefur verið dæmdur í tveggja og 
hálfs árs fangelsi fyrir ítrekuð 
afbrot, meðal annars fyrir að 
ræna tæplega sjötugan karlmann 
við Laugaveg og ganga í skrokk 
á honum.

Guðmundur Jakob var fundinn 
sekur um rán, líkamsárás, tíu 
þjófnaðarbrot, fimm hylmingar-
brot, eitt fjársvikabrot, eina til-
raun til fjársvika, ólögmæta 
meðferð fundins fjár og vörslu 
fíkniefna í tvígang auk þess að 
hafa í fimm skipti ekið bíl undir 
áhrifum.

Ránið var alvarlegasta brotið. 
Þá réðst hann á eldri mann sem 
hafði verið lokkaður inn í húsa-

sund með loforði um kynmök, 
barði hann og rændi.

Guðmundur á að baki langan 
sakaferil sem nær aftur til árs-
ins 1990. Hann hefur á þeim tíma 
hlotið þrettán dóma.

Annar maður var dæmdur í tíu 

mánaða fangelsi með Guðmundi 
fyrir sjö auðgunarbrot, vörslu 
fíkniefna í tvígang og akstur 
undir áhrifum. Hann á einnig 
umtalsverðan sakaferil að baki, 
var dæmdur níu sinnum frá 1993 
til 2004. - sh

Síbrotamaður sem réðst á eldri mann og rændi hann í húsasundi:

Dæmdur í fangelsi í tvö og hálft ár

Mennirnir tveir voru alls sakfelldir fyrir 24 auðgunarbrot. Meðal þýfisins 
kennir ýmissa grasa. Meðal þess sem mennirnir stálu eða höfðu í fórum 
sínum var eftirfarandi: Gjafakort í Kringluna, Ray Ban-sólgleraugu, 26 arm-
bönd úr verslun Franks Michelsen að andvirði tæprar milljónar, sparibaukur, 
ósamsett grill, lambalæri, loftnetsmælir að andvirði 650 þúsund, erma-
hnappar, nautahakk, grísakótilettur, krónhjartarkjöt, rjúpukjöt og hreindýra-
fille, dragloka og línuskautar.

KENNDI ÝMISSA GRASA

INNLENT Öryrkjum hefur fjölg-
að um rúmlega átta þúsund á 
síðast-liðnum tíu árum. Þetta 
kemur fram í svari Árna Páls 
Árnasonar, félags- og trygginga-
málaráðherra, við fyrirspurn 
þingmanns Sjálfstæðisflokks. 
Um 17.600 manns voru skráðir 
með 75 prósenta örorku- eða end-
urhæfingarmat í ár en árið 1999 
var fjöldi þeirra 9.725. Athygli 
vekur að mun fleiri konur en 
karlar eru í hópi öryrkja með 75 
prósenta örorku. Þann 1. júlí síð-
astliðinn voru 9.934 konur skráð-
ar með 75 prósenta örorku en 
6.652 karlar. 
  - sm

Öryrkjum fjölgar:

Konur mun 
fleiri en karlar

KJÖRKASSINN
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FJÖLSTILLANLEG HÁGÆÐA
AMERÍSK HEILSURÚM Á
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S-CAPE
Fjölstillanlegt amerískt 
heilsurúm með hágæða 
heilsudýnu (2x97x203)

Verð frá 821.114 kr.

Verð nú frá
574.480 kr.

WALLHUGGER
Fjölstillanlegt amerískt 
heilsurúm með hágæða 
heilsudýnu (2x97x203)

Verð frá 676.114 kr.

Verð nú frá
473.279 kr.

ÞRÝSTIJÖFNUNAR-SVAMPSRÚM
(Queen size 153x203)
Verð frá 165.500 kr.

Verð nú frá
115.850 kr.
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Án hvíts sykurs
Án sætuefna
Með agavesafa

KE A skyrdrykkur
– fyrir heilbrig ðan lífsstíl

Nýjung með
bláberjum

Stilling hf. • Sími 520 8000 • www.stilling.is • stilling@stilling.is

Bílavarahlutir

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisstarfs-
menn á Íslandi eru bundnir mjög 
strangri þagnarskyldu miðað við 
það sem gengur og gerist erlendis. 
Það kemur fram í lokaritgerð Þor-
bjargar Ingu Þorsteinsdóttur hjúkr-
unarfræðings, sem lauk meistara-
námi í lögfræði nú í vor. Ritgerðin 
fjallar um mörk trúnaðar- og þagn-
arskyldu heilbrigðisstarfsmanna. 

Þorbjörg leitaðist við að svara 
því hvort réttlætanlegt sé að rjúfa 
þagnarskyldu ef starfsmaður fær 
vitneskju um ólöglegt athæfi sjúk-
lings. Einu skiptin sem skýrt er 
kveðið á um að þagnarskylda skuli 
víkja fyrir tilkynningarskyldu er 
þegar börn eiga í hlut og barna-
verndarlög kveða þannig á um að 
heilbrigðisstarfsmönnum sé skylt 
að tilkynna til lögreglu ef grunur 
leikur á ofbeldi eða öðrum laga-
brotum. 

Einnig er mælt fyrir um tilkynn-
ingaskyldu í sóttvarnarlögum, það 
er ef einstaklingur smitast af til-
kynningaskyldum smitsjúkdómi, en 
þá ber að tilkynna það til sóttvarn-
arlæknis. Að öðru leyti er aðeins 
kveðið á um þagnar-skylduna, en 
ekki heimild til að rjúfa hana. Ekki 
er heimilt að tilkynna um brot og 

ólöglegt athæfi, til dæmis fíkni-
efnabrot. 

Við gerð ritgerðarinnar skoðaði 
Þorbjörg dómsúrskurði, sem gefa 
til kynna að þagnarskylda verði 
ekki rofin nema fyrir því liggi skýr 
lagaheimild. 

„Það er að mínu mati mikil þörf 
fyrir skýrari lagareglur sem heim-
ila afhjúpun upplýsinga eða mæla 
fyrir um tilkynningaskyldu verði 
heilbrigðisstarfsmaður vitni að lög-
broti í starfi sínu,“ segir Þorbjörg. 
„Þá yrðu heilbrigðisstarfsmenn 
ekki að taka matskenndar ákvarð-
anir um hvenær er réttlætanlegt að 
víkja ákvæðum þagnarskyldunnar 
til hliðar.“ Slík lagaheimild væri til 
að vernda hagsmuni samfélagsins. 
Varlega þyrfti þó að fara í setningu 
slíkra ákvæða. „Þá þarf að taka mið 
af stærð og umfangi þess brots sem 
um ræðir.“ 

Það kann að vera varhugavert 
að fela heilbrigðisstarfsmanni þá 
ábyrgð að meta stærð brots og hvort 
réttlæta megi rof á þagnarskyldu. 
Þá veltir Þorbjörg upp þeirri spurn-
ingu hvort ekki sé þörf á frekari 
lagakennslu fyrir heilbrigðisstétt-
ir, ekki síst þegar kemur að réttind-
um sjúklinga.   thorunn@frettabladid.is

Þarf skýrari 
reglur um 
þagnarskyldu
Heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi eru bundnir mjög 
strangri þagnarskyldu. Aðeins er lagaheimild til 
að rjúfa skylduna þegar um börn eða tilkynninga-
skylda smitsjúkdóma er að ræða. 

ÞORBJÖRG INGA Segir þörf á skýrari reglum um þagnarskyldu heilbrigðisstarfsmanna 
til að taka megi af öll tvímæli um hvenær megi víkja henni til hliðar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Nokkur munur er á heilbrigðislögum milli ríkja þó að megináherslur séu 
þær sömu. Í flestum nágrannaríkjum okkar er meginreglan sú að vernda 
beri þagnarskyldu og gæta trúnaðar við sjúkling. Á því eru þó undantekn-
ingar. Skýr lagaákvæði eru til dæmis í Noregi um það hvenær þagnarskyldu 
má víkja til hliðar. Þar eru ákvæði sem leggja skyldur á meðferðaraðila til að 
tilkynna um það ef þeir hafa vitneskju um að sjúklingur fullnægi ekki heilsu-
farslegum skilyrðum til að geta stjórnað farartæki - þrátt fyrir að hafa til þess 
réttindi. Á Íslandi er ekkert sem mælir fyrir um þessa skyldu. 

MUNUR Á HEILBRIGÐISLÖGUM 

WASHINGTON Bandaríska trygg-
ingafyrirtækið AIG á nú í við-
ræðum við bandarísk yfirvöld um 
greiðslu bónusa að fjárhæð 250 
milljónir dala á næstu níu mánuð-
um. Samkvæmt Washington Post 
þá stendur til að greiða hluta fjár-
hæðarinnar til stjórnenda AIG á 
næstu dögum. 

Fyrr á árinu braust út mikil 
óánægja meðal almennings þegar 
fréttist að til stæði að greiða 165 
milljónir dala til stjórnenda. AIG 
var tekið yfir af ríkinu á haust-
mánuðum og hefur varið 180 
milljörðum í endurskipulagningu. 
 - bþa

Viðræður við yfirvöld:

Yfirmenn AIG 
fá fleiri bónusa

Skotárás á lögreglumenn
Fimm lögreglumenn létu lífið og níu 
særðust í Mexíkó þegar byssumenn 
réðust inn á lögreglustöðvar í Michoa-
can-héraði. Byssumennirnir eru taldir 
tengjast fíkniefnahring.

MEXÍKÓ

LITHÁEN, AP Dalia Grybauskaite tók 
við embætti forseta Litháens í gær. 
Er þetta í fyrsta skipti sem kona er 
forseti landsins. Grybauskaite var 
áður fjármálaráðherra landsins 
auk þess sem hún var fjárlagastjóri 
Evrópusambandsins.

Grybauskaite sagði í ræðu í gær 
þegar hún tók við embætti að hún 
ætlaði sér að nota sér þá reynslu 
sem hún hefði af stjórnun fjár-
mála til að hjálpa landinu úr þeim 
vandræðum sem það er í um þess-
ar mundir. 

Hún hefur jafnframt hvatt Lit-
háa til að horfa til lengri tíma þar 
sem nauðsynlegt sé að grípa til 
viðamikilla aðgerða. „Við heyrum 

á hverjum degi talað um krísu en 
við erum að fást við að slökkva elda 
í dag,“ segir hún. Áætlað er að hag-
kerfi Litháens muni dragast saman 
um nærri tíu prósent á þessu ári 
en hagvöxtur í landinu hefur verið 
ákaflega mikill síðan landið gekk í 
Evrópusambandið árið 2004. 

 Helstu breytingar sem Grybau-
skaite hefur boðað eru að hjálpa 
smærri fyrirtækjum auk þess 
að endurskipuleggja réttarkerfi 
landsins. Hún tekur við embætti 
af hinum 82 ára Valdus Adamkus 
sem var elsti forseti innan Evrópu-
sambandsins. Grybauskaite er hins 
vegar einn sá yngsti innan banda-
lagsins, 53 ára.  - bþa

Dalia Grybauskaite, nýkjörinn forseti Litháens, boðar endurreisn réttarkerfisins:

Litháar kjósa konu í embætti forseta

NÝR FORSETI LITHÁENS Dalia Grybau-
skaite tók við forsetaembættinu í 
Litháen í gær fyrst kvenna. Grybauskaite 
tekur við embætti af hinum 82 ára 
Valdus Adamkus.  NORDICPHOTOS/AFP
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• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi. www.or.is

Þriðjudaginn 14. júlí mun Ólafur E. 
Jóhannsson leiða fræðslugöngu 
Orkuveitunnar í Elliðaárdal, en 

Elliðaárnar sjálfar 
verða umfjöllunarefnið 
að þessu sinni. Fjallað 
verður um laxveiðar í 
Elliðaánum fyrr og nú 

og sagðar sögur sem tengjast laxveiðum í ánni. 
Þá verður sagt frá nokkrum helstu veiðistöðum 
í ánni, veiðiaðferðum og fleiru sem við kemur 
stangaveiði. Lagt verður af stað frá Minjasafni 
Orkuveitunnar í Elliðaárdal kl. 19:30. 

SLÖKKT Í KJARRELDUM Vatni var varp-
að úr þyrlum við Los Angeles í gær 
til að slökkva kjarrelda, sem þar hafa 
geisað. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SAMGÖNGUMÁL Bráðabirgðaundir-
göng hafa verið gerð undir Vestur-
landsveg við Kjalarnes. Einnig er 
hafinn undirbúningur að gerð var-
anlegra ganga undir veginn. „Það 
eru allir ánægðir með þetta, það er 
loksins eitthvað að gerast,“ segir 
Hólmar Þór Stefánsson, varafor-
maður íbúasamtaka Kjalarness. 
Íbúar á Kjalarnesi hafa lengi bar-
ist fyrir því að umferðaröryggi 
verði bætt með ýmsum hætti. 
Byggð er beggja vegna vegarins, 
þar sem hámarkshraði er 70 kíló-
metrar. Annars staðar á Vestur-
landsvegi er hámarkshraði 90 kíló-
metrar á klukkustund. Börn sem 
búa fyrir ofan veginn hafa hingað 

til þurft að ganga yfir veginn til 
að komast í skóla og tómstundir. Í 
byrjun júní munaði litlu að tveir 
drengir yrðu fyrir flutningabíl á 
veginum. Í kjölfar þess var hald-
inn íbúafundur og úrbóta krafist 
enn á ný. 

Búist er við að varanleg undir-
göng verði komin í gagnið í haust, 
að sögn Hólmars. Tillögur hafa 
verið teiknaðar upp og búið er að 
panta rör sem verður notað í undir-
göngin. 

Þá hefur Reykjavíkurborg hafist 
handa við gerð girðingar frá Klé-
bergsskóla að Brautarholtsvegi og 
er búist við að þeirri vinnu ljúki nú 
í júlí.  - þeb

Íbúar á Kjalarnesi ánægðir með samgöngubætur á svæðinu: 

Undirgöng tilbúin í haust

KJALARNES Byggð er báðum megin við 
Vesturlandsveg og þurfti fólk að ganga 
yfir veginn, þar sem hámarkshraði er 
70 kílómetrar, áður en göngin komust í 
gagnið.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI Allir flokkar verða að 
bjóða fram óraðaða lista í bæði 
alþingis- og sveitarstjórnarkosn-
ingum, nái frumvörp dómsmála-
ráðherra um persónukjör fram 
að ganga. Frumvörpin voru lögð 
fram á Alþingi í gær.

Stefnt er að því að persónu-
kjör verði fyrst viðhaft í sveitar-
stjórnarkosningum sem haldnar 
verða næsta vor. 

Ekki verða öll sæti á listum 
flokka óröðuð, því til stendur að 
neðstu sætin verði röðuð, til að 
gera val kjósenda viðráðanlegra 
og viðhalda svokölluðum heiðurs-
sætum. 

 - bj

Frumvörp um persónukjör:

Allir bjóði fram 
óraðaða lista

FÉLAGSMÁL Rauðakrosshúsið mun 
starfa að minnsta kosti fram 
á næsta vor. Þetta var ákveð-
ið af stjórn Rauða kross Íslands 
nýlega. Verkefnið hófst í mars og 
var Rauðakrosshúsið hugsað sem 
miðstöð fyrir sálrænan og félags-
legan stuðning í kjölfar efnahags-
hrunsins. Húsið er þjónustumið-
stöð fyrir alla landsmenn þar sem 
einstaklingar og fjölskyldur geta, 
án endurgjalds, leitað stuðnings 
við að takast á við breyttar aðstæð-
ur og nýta krafta sína öðrum til 
gagns. „Starfsemin hefur geng-
ið mjög vel og vel er sótt,“ segir 
Silja Ingólfsdóttir, starfsmaður 
Rauðakrosshússins. Gestirnir eru 
úr öllum stigum samfélagsins, að 
sögn Silju. Bankamenn, bifvéla-
virkjar, bakarar og verslunarfólk. 
„Það er alls konar fólk sem sækir 
þetta, öll flóran,“ segir Silja. Boðið 
er upp á skemmtilega dagskrá á 
hverjum degi í húsinu.

„Til dæmis var mjólkurfræð-
ingur sem hélt ísgerðarnámskeið 
í gær og svo fórum við í bingó. Á 
föstudögum er síðan vikan allt-
af kláruð með hláturjóga,“ segir 
Silja.

Gestirnir eru ekki aðeins úr 
öllum stigum samfélagsins held-
ur eru þeir á öllum aldri og báðum 
kynjum, að sögn Silju. Stundum 
komi börnin með og taki þátt.  

„Það er ekkert alltaf skemmti-
legt fyrir börnin að hanga bara 
heima. Þau þurfa líka að stytta sér 
stundir,“ segir Silja sem áætlar að 
allt upp í 50 til 60 manns komi á 
hverjum degi og að um 35 sjálf-
boðaliðar starfi við verkefnið. 

Opið er frá 12 til 17 alla virka 
daga og er Rauðakrosshúsið til 
húsa við Borgartún 25. Þar er 

aðstaða fyrir börn, kaffihorn þar 
sem lesa má blöð og bækur, tölvu-
ver og margt fleira. Sjálfboðaliðar 
veita ráðgjöf um ýmis úrræði sem 
bjóðast í samfélaginu. „Við höldum 
ýmis námskeið, svo eru nettengdar 
tölvur og alltaf heitt á könnunni,“ 
segir Silja sem tekur fram að allir 
séu velkomnir.

 vidirp@frettabladid.is

Húsið alltaf vel sótt
Tugir manna sækja sálrænan og félagslegan stuðning í Rauðakrosshúsið á 
hverjum degi. Sjálfboðaliðar veita ráðgjöf og það er alltaf heitt á könnunni.

HLÁTURJÓGA Á FÖSTUDÖGUM Vikan er kláruð með hláturjóga í Rauðakrosshúsinu. 
Allir eru þar velkomnir, á öllum aldri og úr öllum stigum samfélagsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Með úrskurði héraðsdóms Reykjavíkur, uppkveðnum þann 24. nóvember 2008, var Kaupþingi 
banka hf., kt. 560882-0419, til heimilis að Borgartúni 19, Reykjavík, veitt heimild til greiðslu-
stöðvunar til 13. febrúar 2009. Sú heimild var framlengd þann 19. febrúar með úrskurði til 
föstudagsins 13. nóvember 2009. Samkvæmt ákvæði til bráðabirgða II í lögum nr. 44/2009 um 
breytingu á lögum nr. 161/2002 skipaði héraðsdómur Reykjavíkur bankanum slitastjórn þann 
25. maí 2009 og hefur hún meðal annars með höndum meðferð krafna á hendur bankanum 
meðan á greiðslustöðvun stendur og eftir að slitameðferð hefst að lokinni greiðslustöðvun.

Bankinn hefur rekið með ótakmarkaðri ábyrgð eftirtalin útibú og firmu:

Útibú í Færeyjum: Kaupthing Bank hf. - Filialur av Kaupthing Island, Bókbindaragöta 8, 
P.O. Box 3090 FO-110 Tórshavn. Faroe Islands, kt. 510107-9930.

Útibú í Noregi: Kaupthing Bank hf. - NUF, Olav V’s gt 5, Postboks 1914 Vika, 0161 Oslo,
Norway, kt. 611207-9990.

Útibú í Finnlandi: Kaupthing Bank hf. - Finnish Branch, Pohjoisesplanadi 37, FIN-00100,
6th floor. kt. 470807-9970.

Útibú í Bretlandi: Kaupthing Bank hf. - UK Branch, One Hanover Street, London W1S 1AX
England, kt. 680308-9930.

Útibú í Svíþjóð: Kaupthing Bank hf. - Filial Sverige, Stureplan 19, 107 81 Stockholm.
Sweden, kt. 650308-9800.

Útibú í Þýskalandi: Kaupthing Bank hf. - Niederlassung Deutschland, Auf der Körnerwiese
17-19, D-60322 Frankfurt, Germany, kt. 490908-9510.

Útibú í Dubai: Kaupthing Bank hf. - DIFC Branch, Office 304, Park Place Building,
Sheikh Zayed Road, P.O Box 506748, Dubai , UAE, kt. 680907-9860.

Útibú í Qatar: Kaupthing Bank hf. - QFC Branch, QFC Tower 1, Level 8, Doha, Qatar
kt. 680907-9940.

Útibú í Austurríki: Kaupthing Bank hf. - Zweigniederlassung Österreich, Niederlassung,
Österreich, Wollzeile 16/6 A 1010 Wien, kt. 490908-9510.

Útibú í Hollandi: Kaupthing Bank hf. - kantoor Amsterdam, Schiphol, Airport Rlik, Het
Poortgebouw - Beech Avenue 54 - 80, Netherlands, kt. 520908-9510.

Útibú á Spáni: Kaupthing bank hf. - Succursal en Espana, Paseo de la Castellana 135 -
Planta 8a Madrid - 28 – Madrid, kt.  490908-9860.

Útibú í Frakklandi: Kaupthing Bank hf. - Succursale en France, 19 Boulevard Malsherbes,
75008 Paris, kt. 490908-9780.

Útibú á Ítalíu: Kaupthing Bank hf. - Filiale Italiana, Conca del Naviglio 18, Milano, Italy
kt. 590908-9320.

Útibú á Írlandi: Kaupthing Bank hf.  - Branch in Ireland, Upper Pembroke Street 28-32,
Dublin 2, Ireland.

Frestdagur er 15. nóvember 2008, sbr. ákvæði III til bráðabirgða í lögum nr. 44/2009 um 
breytingu á lögum nr. 161/2002. Upphafsdagur kröfumeðferðar miðast við gildistöku laga nr. 
44/2009 og er 22. apríl 2009, sbr. 2. tölulið ákvæðis II til bráðabirgða þeirra laga.

Hér með er skorað á alla þá, sem telja til hvers kyns skulda eða annarra réttinda á hendur Kaupþingi 
banka hf. eða eigna í umráðum bankans, að lýsa kröfum sínum skriflega fyrir slitastjórn bankans 
innan sex mánaða frá fyrri birtingu innköllunar þessarar í Lögbirtingarblaðinu þann 30. júní 2009. 
Kröfulýsingar skulu hafa borist slitastjórn í síðasta lagi 30. desember 2009 og skal efni þeirra vera í 
samræmi við fyrirmæli 2. og 3. mgr. 117. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991.

Kröfulýsingar skulu sendar til: Slitastjórn Kaupþings banka hf.
Borgartúni 19
105 Reykjavík

Vegna áðurnefndra lagaákvæða er því beint til kröfuhafa að í kröfulýsingu komi fram sund-
urliðuð fjárhæð kröfu þann 22. apríl 2009.

Kröfum í erlendri mynt skal lýst í viðkomandi mynt. Kröfuhöfum frá aðildarlöndum Evrópska 
efnahagssvæðisins eða Fríverslunarsamtaka Evrópu er heimilt að lýsa kröfum á tungumáli 
heimalands síns. Slíkum kröfulýsingum skal fylgja íslensk þýðing en þó er heimilt að lýsa kröfu 
á ensku án þess að þýðing fylgi. Aðrir kröfuhafar geta lýst kröfum sínum a íslensku eða ensku.

Sé kröfum ekki lýst innan framgreinds frests gilda um það sömu réttaráhrif og um vanlýsingu 
kröfu skv. 118. gr. laga um gjaldþrotaskipti o.fl. nr. 21/1991 og telst hún því fallin niður gagn-
vart Kaupþingi banka hf. nema undantekningar í 1.-6. tölulið lagaákvæðisins eigi við.

Sérstaklega er áréttað að með því að lýsa kröfu sinni telst kröfuhafi hafa fallist á brottfall þagn-
arskyldu (bankaleyndar) að því er varðar viðkomandi kröfu.

Hér með er boðað til kröfuhafafundar og verður hann haldinn föstudaginn 29. janúar 2010 kl. 
10.00, að Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík. Rétt til setu á fundinum eiga þeir 
sem lýst hafa kröfu á hendur bankanum. Á fundinum verður fjallað um skrá yfir lýstar kröfur og 
afstöðu slitastjórnar að því leyti sem hún liggur fyrir. Skrá yfir lýstar kröfur verður aðgengileg 
þeim sem lýst hafa kröfum á hendur bankanum að minnsta kosti viku fyrir framangreindan fund.

Nánari upplýsingar um kröfulýsingar og meðferð krafna munu gerðar aðgengilegar á heima-
síðu bankans, www.kaupthing.com. Slitastjórn beinir eftirtöldum tilmælum til kröfuhafa:

a) að upplýsa um tölvupóstfang sitt eða umboðsmanns síns í kröfulýsingu til að auðvelda 
miðlun upplýsinga,

b) að tilgreina bankareikning til að auðvelda útgreiðslu, þegar og ef til hennar kemur.

Kröfuhafar eru hvattir til að lýsa kröfu sem fyrst þar sem líkur eru á því að fjöldi kröfulýsinga 
verði umtalsverður.

Reykjavík, 6. júlí 2009.

Slitastjórn Kaupþings banka hf.

Davíð B. Gíslason hdl.
Feldís L. Óskarsdóttir hdl.
Ólafur Garðarsson hrl.

INNKÖLLUN
KAUPÞING BANKI HF.

Landfestar ehf. fasteignafélag óskar eftir tilboðum í 
2. hæð hússins Suðurlandsbraut 22. Hæðin ásamt 
bakhúsi er um 650 fermetrar og er skrifstofurými 
með vönduðum innréttingum. Tilboðum skal skila 

fyrir kl. 16:00 þann 17. Júlí n.k. á skrifstofu félagsins, 
Suðurlandsbraut 22, 3. hæð. Landfestar ehf. áskilja sér 
rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.  

Nánari upplýsingar er veittar í símum 
8561414 og 8561404.

Landfestar ehf. eru fasteignafélag í eigu Nýja Kaupþings banka. Markmið 
félagsins er að þróa öfl ugt fyrirtæki á fasteignamarkaði. Félagið hefur til 

umráða um sextíuþúsund fermetra af góðu húsnæði. Stærsti hluti þess er 
skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Meðal helstu leigutaka félagsins 

eru bæði ríkisstofnanir og nokkur af stærri fyrirtækjum landsins

TIL SÖLU - SUÐURLANDSBRAUT 22 - 2. HÆÐ

BANDARÍKIN, AP LaToya Jackson, 
systir tónlistarmannsins Michaels 
Jackson, er sannfærð um að bróðir 
hennar hafi verið myrtur. Í viðtali 
við bresku tímaritin News of The 
World og The Mail on Sunday segist 
hún vera sannfærð um að viðskipta-
félagar Jacksons hafi myrt hann í 
von um auðfenginn gróða. „Ég held 
að peningar hafi verið ástæðan 
fyrir ótímabærum dauða bróður 
míns. Michael var metinn á meira 
en milljarð dollara og einhver myrti 
hann til að koma höndum yfir það 
fé. Hann var meira virði látinn en á 
lífi,“ var haft eftir LaToyu. 

Hún telur jafnframt að þeir sem 
beri ábyrgð á dauða Jacksons hafi 
gefið honum verkjalyf til að kæfa 
sjálfstæða hugsun svo auðveld-
ara væri að stjórna honum. Í við-
talinu segir LaToya einnig að skart 
og peningar hafi horfið af heimili 
söngvarans og að hann hafi verið 
þvingaður í tónleikahald, en fyrstu 

tónleikarnir af fimmtíu áttu að 
fara fram í gær á O2-íþróttaleik-
vanginum í London.

Yfirvöld í Bandaríkjunum bíða nú 
útkomu lyfjarannsókna til að geta 
úrskurðað um dánarorsök.   - sm

LaToya Jackson segir skart og peninga hafa horfið:

Telur að Jackson 
hafi verið myrtur

POPPGOÐIÐ MYRT? Systir Michaels Jack-
son trúir því að hann hafi verið myrtur 
af óheiðarlegum viðskiptafélögum sem 
vildu komast yfir fé söngvarans. 

AFGANISTAN Mikið mannfall hefur 
orðið í Afganistan undanfarna 
daga. Ráðamenn í Bretlandi og 
Bandaríkjunum hafa áhyggjur af 
þróun mála á sama tíma og þús-
undir nýrra hermanna streyma til 
landsins. Þetta kemur fram í frétt 
Wall Street Journal um málið.

Bandaríkin og Bretland hófu 
sókn gegn talibönum í Afganist-
an í upphafi mánaðarins. Ráðist 
var í þá sókn til að tryggja öryggi 
í landinu fyrir þingkosningar sem 
halda á í landinu um miðjan næsta 

mánuð. Helgin var ein sú blóðug-
asta í landinu frá því að innrásin 
var gerð árið 2001. Síðast í gær 
létust fjórir hermenn þegar tvær 
vegsprengjur sprungu í Helmand-
héraði í Afganistan.

Frá byrjun júlí hafa um 3,5 her-
menn látið lífið á dag að meðaltali 
sem er viðlíka og var í Írak þegar 
verst lét. Á þessu ári hafa 192 
erlendir hermenn látist í Afganist-
an sem er 40 prósenta aukning frá 
sama tíma á síðasta ári og 75 pró-
senta aukning frá árinu 2007.  - bþa

Alls hafa 192 hermenn látist í Afganistan á þessu ári:

Helgin sú mann-
skæðasta frá innrás
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Umræða um lögleiðingu kanna-
bis hefur komið upp öðru 

hverju í Fréttablaðinu að undan-
förnu, síðast með viðtali við dóms-
málaráðherra 9. júlí. Undirritaður 
hefur dregist inn í umræðuna 
vegna viðtals sem birtist í blaðinu 
við mig þann 4. apríl síðastliðinn. 
Finnst mér því eðlilegt að árétta 
nokkur sjónarmið sem þar komu 
fram til að forðast allan misskiln-
ing um aðkomu mína að þessu 
máli.

Endurskoðun í Evrópu
Þótt umræða um lögleiðingu 
fíkniefna hafi aukist á síðustu 
árum þekkist stefna af því tagi 
hvergi í framkvæmd á Vestur-
löndum.  Holland er stundum 
nefnt sem dæmi um land þar 
sem fíkniefni eru frjáls en svo 
er alls ekki. Þar er hins vegar 
gerður skýr greinarmunur á 
veikari og sterkari fíkniefnum 
og hvort varsla á þeim sé til 
eigin neyslu eða til sölu í hagn-
aðarskyni. 

Víða hefur átt sér stað endur-
skoðun á fíkniefnalöggjöfinni, 
ekki síst í Suður-Evrópu. Skil-
greiningum og viðurlögum á 
meðferð ýmissa fíkniefna hefur 
sums staðar verið breytt, sér í 
lagi hvað varðar vörslu fíkni-
efna til eigin nota. Portúgal 
hefur gengið lengst en frá 2001 
hefur neysla allra fíkniefna til 
eigin nota verið afglæpuð. Ýmist 
eru gefnar einfaldar aðvaran-
ir eða krafist sektargreiðslna 
vegna mála er tengjast eigin 
neyslu. Málin leiða ekki til hand-
töku, varðhalds, ákæru eða hafa 
áhrif á sakaskrá viðkomandi. 
Ef merki sjást um misnotkun 
gildir sú regla að viðkomandi er 
sendur í ráðgjöf eða meðferð á 
heilbrigðisstofnun. Nýlega birtu 

portúgölsk stjórnvöld skýrslu 
sem lýsti jákvæðri reynslu af 
þessum lögum.  

Hvers vegna hefur endurskoðun 
af þessi tagi átt sér stað? Fram-
kvæmd fyrri löggjafar þótti fela 
í sér of mikinn kostnað og tíma 
frá löggæsluaðilum. Stór hópur 
ungmenna sem að öðru leyti er 
löghlýðinn var gerður að glæpa-
mönnum með öllum þeim nei-
kvæðu afleiðingum sem það 
getur haft á framtíð þeirra. Langt 
leiddum fíklum er gert kleift að 
stíga óhræddir fram til að leita 
sér aðstoðar í stað þess að óttast 
handtöku og brennimerkingu 
samfélagsins. Byggja þyrfti brú 
til fíklanna í stað þess að lýsa yfir 
stríði á hendur þeim.

Dreifing sterkari efna    
Þrátt fyrir ýmis teikn til afglæp-
unar á vörslu fíkniefna til eigin 
nota er víðast hvar lögð rík 
áhersla á að dreifing og sala sterk-
ari fíkniefna á borð við kókaín 
og heróín feli í sér þung viðurlög. 
Lögreglan eigi að draga úr úr við-
leitni sinni til að uppræta neyslu 
vægari fíkniefna en beina kröft-
um sínum að innflutningi og dreif-
ingu harðari efna. Þróun í þessa 
átt felur í sér að litið er á mis-
notkun fíkniefna sem félags- og 
heilbrigðisvanda í stað sakamáls 

og áfram litið á sölu og dreifingu 
sterkari efna í hagnaðarskyni sem 
refsiverða.     

Felur endurskoðun í átt til 
afglæpunar á neyslu fíkniefna í 
sér uppgjöf í baráttunni við fíkni-
efni? Má vera en einnig má líkja 
viðbrögðunum við raunsæi. Ólög-
leg fíkniefni hafa hvarvetna fest 
sig í sessi og stjórnvöldum hefur 
ekki enn tekist að koma í veg fyrir 
útbreiðslu þeirra þrátt fyrir dýrar 
og umfangsmiklar aðgerðir. Jafn-
framt sýna rannsóknir bæði hér 
á landi og erlendis að þrátt fyrir 
bann geti þeir sem áhuga hafa 
nálgast þessi efni án mikilla vand-
kvæða. 

Stefnumótun stjórnvalda
Ljóst er að engin töfralausn 
finnst á fíkniefnavandanum. 
Almennt verða stjórnvöld að setja 
sér raunhæf markmið og leit-
ast eftir mætti við að draga úr 
þeim skaða sem ávana- og fíkni-
efni valda; án þess þó að valda 
neytendum þeirra meira tjóni 
en skaðsemi efnanna gefur til-
efni til. Ekki má gleyma að heil-
brigðisvandi sem fylgir ólögleg-
um fíkniefnum eins og kannabis, 
kókaíni eða heróíni er lítill í 
samanburði við þann vanda sem 
lögleg fíkniefni eins og áfengi 
og tóbak valda í Vestur-Evrópu. 
Stjórnvöld verða að byggja stefnu 
sína á víðtækum rannsóknum á 
ólíkum áhrifaþáttum neyslunnar 
og þeirri reynslu sem fengist 
hefur af ríkjandi refsipólitík. 
Mikilvægt er að Ísland sé í nánu 
samstarfi við aðrar þjóðir í bar-
áttunni við vímuefnin og fari 
varlega í breytingar á löggjöf-
inni. Brýnast er að efla ábyrgðar-
kennd borgaranna fyrir lífi sínu 
og heilsu í samræmi við aðrar 
samfélagshugsjónir okkar.

UMRÆÐAN
Sigurður Líndal skrifar um grein Jóns 
Baldvins Hannibalssonar um Icesave. 

Í Morgunblaðinu 7. júlí gerir Jón Baldvin 
Hannibalsson athugasemdir við ummæli 

Davíðs Oddssonar í Morgunblaðinu 5. júlí. 
Eftir útlistan á undanbrögðum við röksemda-
færslu sem hann kennir við smjörklípu og 
nokkur vel valin ummæli um stjórnendur 
Landsbankans falla orð á þennan veg:

„Evróputilskipunin sem leidd var í lög 1999, í for-
sætisráðherratíð Davíðs, kveður á um tvennt: Að 
útibú banka, hvar sem er á evrópska efnahagssvæð-
inu, starfi á ábyrgð heimalandsins. Það á við um 
bankaleyfi, eftirlit og lágmarkstryggingu á spari-
fjárinnistæðum. Þessi lágmarksinnistæðutrygging 
skal nema 20.887 evrum.“

Hér er væntanlega átt við lög nr. 98/1999 um inn-
stæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 
en lögin voru sett á grundvelli tilskipana (direktiv 
sem reyndar ætti að kalla forsagnir) 94/19 EB og 
97/9EB og fullyrt að heimalandið, í þessu tilfelli 
íslenzka ríkið, beri ábyrgð á lágmarksinnistæðu-
tryggingu sparifjár sem nemi 20.887 evrum.

Að svo stöddu ætla ég ekki að leggja neinn dóm 
á framangreinda fullyrðingu, en það myndi bæta 
umræðuna ef Jón Baldvin vildi vísa nákvæmlega í 

ákvæði laganna fullyrðingu sinni til stuðn-
ings.

Síðan heldur hann áfram: „Sá galli er á 
heimatilbúinni (eftirá) lögskýringu nokk-
urra íslenskra lögfræðinga, nefnilega að 
sparifjártryggingin takmarkist við tóman 
tryggingarsjóð, að sá lögfræðingur fyrir-
finnst ekki utan landsteinanna, sem tekur 
mark á lögskýringunni.“

Hér er enn ástæða til að spyrja: Hver eru 
rök þessara lögfræðinga utan landstein-
anna? Og þeirri spurningu má bæta við: Úr 

því að lögfræðingar utan landsteinanna eru svona 
sigurvissir – hvers vegna hafna Bretar og Hollend-
ingar hlutlausum gerðardómi skipuðum valinkunn-
um lögfræðingum?

Gott væri að fá undanbragðalaust svar Jóns Bald-
vins við þessum spurningum.

Hér má minna á að meðal viðurkenndra réttar-
heimilda þjóðaréttar eru almennar grundvallar-
reglur laga sem siðaðar þjóðir viðurkenna, sbr. 38. 
gr. samþykkta Milliríkjadómstólsins í Haag. – Eiga 
ekki ríki og þjóðir jafnt sem einstaklingar rétt til 
réttlátrar málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum óvil-
höllum dómstóli, svo að vitnað sé til þeirrar megin-
reglu sem býr að baki 6. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu?

Höfundur er lagaprófessor.

Smjörklípur og röksemdafærslur

Lögleiðing fíkniefna?
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HjólafestingarHjólafestingar

Þ
að er segin saga að alltaf verða einhverjir til að nýta sér 
ástandið, hvert sem ástandið er á hverjum tíma. Menn 
finna sér glufur á „kerfinu“, skilja reglur eins og þeim 
hentar best og réttlæta það að fara fjallabaksleið til að 
afla sér ávinnings. Ekki er útilokað að hugsanagangur 

þeirra sem knúðu íslenska efnahagsundrið hafi verið í takt við 
þetta og hafa þeir verið fordæmdir fyrir.

En hvernig skyldi standa á því að á meðan íslensk þjóð stendur 
agndofa yfir því að fjármálamennirnir skuli hafa verið svo ófor-
skammaðir, þarf að grípa til sérstakra aðgerða gegn fólki sem 
telur sér bæði rétt og skylt að stela úr sjóðum almennings, sem 
sérstaklega er ætlað að grípa í fallinu þá sem á þurfa að halda 
vegna atvinnumissis? Fólki, sem finnur glufur á „kerfinu“, skilur 
reglur eins og því hentar best og réttlætir það að fara fjallabaks-
leið til að afla sér ávinnings?

Tugir ábendinga hafa borist Vinnumálastofnun um bótasvik í 
viku hverri síðan opnað var fyrir nafnlausar ábendingar á vef 
stofnunarinnar og jafnvel hafa komið upp dæmi, þar sem ljóst 
þykir að atvinnurekendur misnoti markvisst og af ásetningi 
atvinnuleysistryggingakerfið. Þannig reyndi atvinnurekandi 
í vetur að fá Vinnumálastofnun til að greiða 40 prósent launa 
starfsmanns síns, þrátt fyrir að sá væri í 100 prósenta starfi og 
einnig kom í ljós við eftirlit að 15 verkamenn í fullri vinnu við 
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík voru á atvinnuleysis-
bótum, svo dæmi séu tekin. Ýmis merki eru um að svört starf-
semi aukist; að atvinnuleysisbótaþegar ákveði jafnvel að klippa 
hár, gera við bíla og sinna ýmsum verkum nótulaust í bílskúrum 
landsins og grafa þannig úr tveimur áttum undan stoðum vel-
ferðarkerfisins.  

Þótt fæstir vilji búa í samfélagi þar sem vökult auga yfirvalds-
ins fylgir þeim hvert fótmál, er aukið eftirlit á þessum sviðum 
nauðsynlegt. Í síðustu viku var enda tilkynnt að ákveðið hefði 
verið að auka verulega samstarf ríkisskattstjóra og Vinnumála-
stofnunar til þess að sporna gegn svikum á atvinnuleysisbótum og 
svartri vinnu. Er aðgerðum stofnananna ætlað að skapa almennt 
aðhald á vinnumarkaði, hafa áhrif til varnaðar á fólk og fyrirtæki 
ásamt því að finna þá sem brotið hafa af sér. 

Þeir, sem ákveða að stela á þennan hátt úr sjóðum almennings, 
sýna af sér ótrúlega frekju og virðingarleysi gagnvart öðru fólki. 
Fólki sem greiðir samviskusamlega skatta sína og skyldur til að 
geta haldið uppi því velferðarkerfi sem Íslendingar hafa verið 
stoltir af og er árangur þrotlausrar baráttu, ekki síst verkalýðs-
hreyfingarinnar á síðustu öld. Bótaþjófarnir þrengja að réttind-
um þeirra sem virkilega þurfa á aðstoðinni að halda. Þeirra sem 
líta á atvinnuleysisbæturnar sem öryggisnet sitt, þegar annað 
brestur, en ekki vænlega sjóði til að drýgja tekjurnar meðan 
krókurinn er makaður, svartur og skattlaus í velferðarskjóli 
hinna heiðarlegu.

Vegið að velferðarþjóðfélaginu:

Stolið úr sjóðum 
almennings

SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR SKRIFAR

HELGI GUNNLAUGSSON

Í DAG | fíkniefnalöggjöfin

SIGURÐUR LÍNDAL

Var ekki að hlusta
Mörgum þótti sem Steingrímur J. Sig-
fússon hefði lokað dyrunum fyrir fullt 
og allt á samstarf við Samfylkinguna 
þegar hann í aðdraganda kosninga 
sagði ekki koma til greina að samþykkt 
yrði að fara í aðildarviðræður við ESB 
í sumar. Við yrðum að fara í tvöfalda 
atkvæðagreiðslu.
Ein þeirra sem ekki hefur deilt þessum 
áhyggjum er Birgitta Jónsdóttir. Hún 
virðist hafa haldið, þó hún væri í 
sumum þeirra umræðuþátta sem 
málið kom upp í, að viðræð-
urnar sem Samfylkingin vildi 
fara sem fyrst í snerust ekkert 
um aðild. Væru meira svona, 
hvernig-hafið þið-það-ætli-
ég-gæti-hugsað-mér-að-
vera-memm- viðræður.

Sagt hefur verið að pólitík veki æ 
minni áhuga og æ færri nenni að setja 
sig inn í málin fyrir kosningar. Einhvern 
veginn hélt maður þó að það ætti ekki 
við um sjálfa frambjóðendurna.

Ég er ósammála mér
Þau tíðkast nú breiðu spjótin á blogg-
síðum landsins og enginn er maður 
með mönnum nema hann tjái sig 
með hástöfum og sjö upphrópunar-
merkjum. Athugasemdir á síðum eins 

og Eyjunni fylla marga tugi ef ekki 
hundruð. Þó hefur heyrst að séu 
IP-tölur skoðaðar sjáist að 
margir eigi sér tugi 
dulnefna og brúki 
þau jafnhendis til 

að rífast við 
sjálfa sig.

Lokað vegna morðs
Þegar Andri, vinur Karls Blómkvist, 
lokaði skóarastofu föður síns til að 
rannsaka morðið á Grími gamla, setti 
hann miða í gluggann á hverjum 
stóð: Lokað vegna morðs. Karli þótti 
þetta óhentug skilaboð og því var 
skilaboðunum breytt í að lokað væri 
vegna fádæma góðs veðurs.

Alþingismenn hafa ekki enn lokað 
þinginu vegna morðs, en sú hugsun 
hvarflar að manni að þeir ættu að 
setja miða á hurðina um lokun 
vegna veðurs þessa dagana. Mæt-

ingin bendir ekki til þess að þar 
sé verið að ræða eitthvað 

sem skiptir máli. Bara 
Icesave og ESB.

 kolbeinn@frettabladid.is



Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

„Minn uppáhaldsstaður á heim-
ilinu er við eldhúsborðið. Þar 
byrja ég daginn með kaffibolla 
og blöðin og nýt útsýnisins sem 
er út um eldhúsgluggann. Þetta er 
mjög notaleg stund sem ég kann 
æ betur að meta með aldrinum,“ 
segir Guðný Hafsteinsdóttir leir-
listakona en á veturna sinnir hún 
einnig kennslu og þykir því gott 
að eiga helga stund fyrir sjálfa 
sig þegar miklar annir eru. 

„Ég er nýbúin að mála vegg í 
eldhúsinu í frískandi, gulgræn-
um lit og fékk ég alls konar efnis-
prufur sem ég nýtti sem hillur á 
vegginn. Þær eru úr mismun-
andi viðartegundum og gleri,“ 

segir Guðný ánægð. „Á borðinu 
er ég með litla vasa eftir sjálfa 
mig sem eru ekki hvað síst hugs-
aðir fyrir íslenskar jurtir sem 
hægt er að tína úti í garði. Þess 
vegna eru vasarnir litlir en þessi 
stærð hentar vel fyrir þann gróð-
ur sem hér vex,“ útskýrir hún en 
á myndinni er hvítsmári í vösun-
um. Kaffikrúsin og mjólkurkann-
an eru einnig hennar smíð. „Ég 
tók afsteypu af norðlensku rjóma-
flöskunni og nota sem mjólkur-
könnu,“ segir Guðný en síðastlið-
inn laugardag opnaði hún sýningu 
á Norðurlandi með nokkrum 
öðrum.

„Við erum hópur sem rak 

saman Listhús 39 í Hafnarfirði á 
sínum tíma og við erum að koma 
saman aftur og sýnum í Ketilhús-
inu. Sýningin heitir 39 Norður og 
er opnunarsýning á Listasumri 
á Akureyri og stendur í þrjár 
vikur,“ segir Guðný en auk þess 
að vera leirlistakona safnar hún 
keramíkverkum eftir aðra. „Ég 
hef til dæmis gaman af að safna 
gömlu íslensku keramíki. Síðan er 
ég gefin fyrir liti þannig að ég er 
svolítið með liti heima hjá mér en 
annars er mitt heimili frekar stíl-
hreint. Þar sem ég hef rekið gall-
erí þá á ég mikið af verkum eftir 
vini og samstarfsmenn sem prýða 
heimilið.“  hrefna@frettabladid.is

Morgnarnir besti tíminn
Eftir því sem árin færast yfir kann Guðný Hafsteinsdóttir leirlistakona æ betur að meta morgnana. Henn-
ar uppáhaldsstaður er eldhúsborðið en þar situr hún með morgunkaffið og nýtur útsýnisins.

Guðný rekur vinnustofuna Skruggustein með fimm öðrum og má finna fallega muni á hennar heimili. Hér er hún á sínum uppá-
haldsstað, með morgunkaffið við eldhúsborðið, og eru keramíkmunirnir eftir hana sjálfa en pastelmyndin á veggnum er eftir 
Guðbjörgu Hákonardóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚTSÖLUR  standa yfir í mörgum húsgagna- og búsáhaldaverslunum. 

Útsala er í The Pier, útsalan í Ikea hófst 9. júlí og stendur til 1. ágúst. 

Útsalan í Ilvu stendur til 19. júlí. Ekki er útsala í Húsgagnahöllinni en þar 

eru ýmis sumartilboð í gangi.

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2,  Akureyri, 461 1150 • Opið virka daga kl. 12:00-18:00 – laugardaga kl. 12:00-16:00

www.svefn.is

Stillanleg rúm á sumartilboði

Ein besta heilsudýna í heimi
Gerið samanburð

Auglýsingasími

– Mest lesið



„Það líður ekki sá dagur að við seljum 
ekki saumavél. Við höfum selt tvöfalt 
fleiri overlock-vélar á fyrri helm-
ingi þessa árs en allt árið í fyrra,“ 
segir Selma. Hún rekur ástæðuna 
til vinsælda jersey-efna og einnig 
þess að margar konur sauma sölu-
vörur úr ullarvoð en með overlock-
vélunum tryggja þær vandaðan frá-
gang því að vélarnar klippa 
meðfram saumnum og varpa 
yfir hann jafnóðum. „Allt 
handverk er líka orðið svo vin-
sælt og heimasaumur er angi 
af því,“ bendir Selma á. „Það 
er fullt á saumanámskeiðin og 
í efnabúðunum hefur afgreiðslu-
fólk varla undan að klippa niður 
strangana. Stelpur eru farnar að 
sauma fötin sín og breyta þeim 
gömlu enda var mikið um að saumavélar væru keyptar til fermingar- og 
útskriftargjafa í vor. Þess vegna hefur verið mun meiri sala á saumavél-
um á síðustu mánuðum en við höfum dæmi um frá síðustu árum,“ segir 
hún og telur aukninguna vera um 80 prósent.  

Á verkstæðinu hjá Pfaff hefur einnig verið annríki að sögn Selmu. „Það 
þýðir ekkert að ætla að nota vél sem hefur verið í geymslu í áraraðir öðru-
vísi en að yfirfara hana og liðka til,“ bendir hún á.

Verð á saumavélunum í versluninni er mjög mismunandi að sögn Selmu. 
„Mesta salan er á vél sem kostar um 60 þúsund sem er í lægri kantinum. 
Svo er mikill áhugi á bútasaumi og á síðustu tveimur árum hafa komið 
nýjar og hentugri vélar fyrir hann. Þær kosta frá 140 upp í 200 þúsund 

en við erum með vélar sem 
kosta allt upp í 700 þús-
und og þær seljast líka.“ 
Þegar blaðamaður hváir 
er Selma fljót til svars. 
„Það þykir ekki tiltöku-
mál þó karlarnir fái sér 
snjósleða fyrir milljón. 
Samt notast saumavél allt 
árið en ekki bara þegar 
snjór er.“

    gun@frettabladid.is

Saumavélarnar 
seljast vel
Vinsældir heimasaums virðast ótvírætt fara vaxandi í landinu. Að 
minnsta kosti hefur sala á saumavélum stóraukist á síðustu mánuð-
um eftir því sem Selma Gísladóttir, sölumaður hjá Pfaff, upplýsir. 

Sapphire bútasaumsvél frá 
Husqvarna sem kostar 174.900.

Kröftug Pfaff-vél sem 
hentar vel. Kostar 89.900.

„Stelpur eru farnar að sauma sér föt og breyta þeim gömlu,“ segir Selma.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRÚÐKAUP  eru tíð á sumrin. Höfuðverkur margra er að 

finna viðeigandi gjöf. Gott er þá að athuga hvort brúðhjónin 

hafi skráð sig á gjafalista hjá einhverri verslun. Það auðveldar leik-

inn og eykur líkurnar á að brúðhjónin verði ánægð með gjöfina.

Einu sinni áttu ömmur alltaf nammiskálar 
sem þær buðu barnabörnum sínum að 

fá sér úr. Þessar skálar voru stundum 
úr einhvers konar skornu gleri sem 
minnti á kristal. Fæstar ömmur hafa 
þó líklega átt jafn flottar nammiskál-
ar og hönnuðurinn Jaime Hayon 
hefur hannað fyrir Baccarat. Þær eru 
listilega smíðaðar, skornar og skreytt-
ar. 
Hayon hafði til hliðsjónar útlit suð-
rænna ávaxta og notaði fyrir utan kristal 
einnig önnur efni á borð við leir.

Sætindi úr fagurri skál
LISTILEGA SMÍÐAÐAR KRISTALNAMMISKÁLAR EFTIR JAIME HAYON.

Nei, þeir eru ekki þægilegir en þeir eru svo-
lítið frumlegir og töff. Á vefsíðunni www.
etsty.com er að finna hönnun eftir Daniel Robb. 
Það eru vasar sem líta út eins og púðar. Þeir eru 
búnir til úr plastefni sem mótað er á skemmtilegan 
máta. Engir tveir vasar eru eins og hægt er að fá þá 
í ýmsum litum.

Blóm í púða
VASAR SEM LÍTA ÚT EINS OG PÚÐAR

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir

Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is | www.raudakrosshusid.is | Opið virka daga kl. 12-17

Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagurinn 13. júlí

Þriðjudagurinn 14. júlí

Miðvikudagurinn 15. júlí

Fimmtudagurinn 16. júlí

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra 
atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar 
slíkra atburða. Tími: 13.00-14.30.

Prjónahópur - Við ætlum að koma saman, prjóna, hekla, 
fá okkur kaffi. Allir velkomnir. Tími: 13.00-15.00.

Facebook fyrir byrjendur - Langar þig að skilja hvað 
allir eru að tala um? Hér verður gestum gefinn kostur á að 
kynnast samskiptavefnum „Facebook” og fá aðstoð við að 
opna eigin síðu. Tími: 15.00-16.00.

Qi – Gong - Viðar H. Eiríksson leiðir æfingar sem hjálpa 
fólki að afla, varðveita og dreifa orku um líkamann. 
Tími: 12.00-13.00.

Einkatímar í söng - Fullt! Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir, 
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

Sparakstur - Hagkvæmar og góðar aðferðir kenndar sem 
spara þér heilmikla peninga. Tími: 13.15-14.15.

Varnir gegn innbrotum - Lærðu að varast innbrots- og
vasaþjófa og gera heimili þitt öruggara. Farið verður í 
nokkur atriði sem gætu skipt sköpum þegar forðast á 
óvelkomna gesti. Tími: 14.30-15.30.

Föndur, skrapp myndaalbúm - Lærðu að búa til 
skrautleg og skemmtileg albúm fyrir uppáhalds 
myndirnar þínar. Tími: 13.00-15.00.

Geðheilbrigði og Geðorðin 10 - Fjallað verður um 
geðheilsu og líðan. Þátttakendum verður svo boðið upp á 
stutt geðræktarferðalag þar sem ferðafélagarnir eru Geð-
orðin 10 og Geðræktarkassinn. Tími: 13.30-14.30.

Jóga -  Viltu prófa jóga? Tími: 15.00-16.00.

Einkatímar í söng - Fullt! Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir, 
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

Götubörn í Windhoek í Namibíu- Fjallað verður um 
niðurstöður rannsóknar um bjargir og sjálfsbjargarviðleitni 
götubarna í Windhoek, höfuðborgar Namibíu. Sýndar verða 
myndir undir ljúfum tónum á meðan gestum gefst kostur á 
að bragða á afrískum rétti. Tími: 13.00-15.00.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri 
og gleði? Tími: 15.30-16.30.

Tölvuaðstoð - Tími: 13.30-14.30.

Bókaklúbbur -  Spjallað verður um bókina Karítas - án 
titils eftir Kristínu Marju Baldursdóttur. Tími: 14.00-15.00.

Grill - Lærðu að grilla rétt og fáðu góð ráð og smakk hjá 
matreiðslumeistaranum Jóhanni Jakobssyni frá Gallerý Kjöt, 
Grensásvegi.  Fólk er hvatt til að marinera matinn sinn og 
koma með hann til að grilla í Rauðakrosshúsinu.
Tími: 15.00-16.30.

Föstudagurinn 17. júlí

10 bestu ráðin til að hætta að reykja - Rætt verður 
um heilsufarslegan ávinning af því að hætta að reykja og 
kynntar helstu stuðningsleiðir sem eru í boði.
Tími: 13.30-14.30.



fasteignir 
13. JÚLÍ 2009

Fasteignasalan Miklaborg hefur til sölu 346,4 
fermetra eign við Freyjugötu 43. 

H ér er á ferðinni fyrsta húsið sem Einar 
Sveinsson, arkitekt og húsasmíðameistari 
Reykjavíkur til margra ára, teiknaði að loknu 

námi. Húsið var einbýlishús Sigurðar Jóhannssonar, 
sem kenndur var við Geysi, og byggt eftir formúlu 
fúnksjónalismans, sem hafði mikil áhrif á útlit borg-
arinnar, byggingar og skipulag.

Eignin er samtals 346,4 fermetrar, þar af er húsið 
sjálft 282,4 fermetrar og bílskúr og vinnuaðstaða 
samanlagt 64 fermetrar. Húsið er á þremur hæðum 
og skiptist í: forstofu, hol, setustofu, eldhús, stofu og 
borðstofu á miðhæð. Á efri hæð eru nú þrjú herbergi, 
eldhús, snyrting og baðherbergi. Svalir eru út af einu 
herbergjanna.

Lofthæð er tveir metrar í kjallara og er innangengt 
af miðhæð en einnig er sérinngangur á hlið hússins. 
Kjallari skiptist í þrjú herbergi, geymslur, þvottahús, 
kyndiklefa, snyrtingu og baðherbergi. 

Bergflétta er utan á húsinu sem gefur því skemmti-
legan blæ. Timburverönd er við sunnanvert húsið. 
Fyrrnefnd vinnustofa er 40 fermetrar og getur nýst 
sem bílskúr eða stúdíóíbúð.

Aðkoma að húsinu er góð. Mikill fjöldi bílastæða í 
næsta nágrenni.

Hús með sögu og sál

Freyjugata 43 er eitt sögufrægasta hús íslenskrar byggingar-
listar. MYND/ÚR EINKASAFNI

Opið hús verður í fullbúinni sýningaríbúð við Laxatungu 90 í dag, mánudag á milli kl. 17:30 og 18:00.
Nýtt í sölu 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með bílskúr.  3 svefnherbergi, bað-
herbergi m/kari og sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér þvottahús og geymsla. 
Húsin verða afhent fullbúin, án innréttinga, gólfefna og innihurða, en rafmagn er 
fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni og baðherbergi eru fl ísalögð og gestasalerni er 
fullfrágengið með innréttingu. Falleg hús á verði sem ekki hefur sést í langan tíma.  
Áhv. eru ca. 20 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á minni eign skoðuð!  Verð kr. 35,5 m.  4527
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Mosfellsbæ Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

    Laxatunga - Ný raðhús

Stóriteigur - Raðhús 146,6 fm raðhús 
með bílskúr ÁSAMT 60 fm ósamþykktum 
kjallara við Stórateig 19 í Mosfellsbæ. 
Húsið stendur í lokuðum botnlanga í 
grónu hverfi , stutt er í alla þjónustu og 
skóla. Húsið getur verið til afhendingar við 
kaupsamning. V. 35,7 m. 4624 

Súluhöfði - Parhús Mjög fallegt 167,7 m2 
parhús m/bílskúr innst í litlum botnlanga 
við Súluhöfða í Mosfellsbæ.  Íbúðin skipt-
ist í 3 rúmgóð svefnherb., stofu, 
sjónvarpshol, stórt eldhús, baðherb. 
m/sturtu og hornbaðkari, sér þvottahús 
og góða geymslu/vinnuherb.  Rúmgóður 
29,3 m2 bílskúr með millilofti.  Steypt 
(Bomonite) bílaplan með snjóbræðslu 
og stór hornlóð. V. 44,9 m. 4600 

Brekkutangi - Raðhús 254,0 m2 raðhús 
á þremur hæðum og bílskúr við Brekku-
tanga í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 5 svefn-
herbergi. Fallegur garður í suðvestur.
 V. 39,7 m. 4588

Tröllateigur - 3ja herbergja Falleg 121,9 
fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 
bílastæði í bílakjallara í glæsilegu fjölbýli 
við Tröllateig í Mosfellsbæ. Vönduð og 
fallega innréttuð íbúð með fallegu útsýni 
til suðvesturs. Eikar parket og ljósar fl ísar 
eru á gólfum, innihurðar og innréttingar 
eru spónlagðar með eik. V. 26,9 m. 4517 

Klapparhlíð - 3ja herbergja 3ja 
herbergja, 81,9 fm íbúð á efstu hæð 
með sérinngangi í 3ja hæða fjölbýli við 
Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Rétt hjá húsinu 
er leikskólinn Hulduberg, grunnskólinn 
Lágafellskóli, glæsileg sundlaug og World 
Class. LÆKKAÐ VERÐ! V. 19,9 m 4396 

Skeljatangi - 3ja herbergja 3ja herbergja 
84,2 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
og sérgarði við Skeljatanga í Mosfells-
bæ. Íbúðin skiptist í forstofu, gang, tvö 
herbergi, geymslu, baðherbergi, eldhús, 
stofu og kalda útigeymslu. Sameiginlegur 
garður er snyrtilegur, afgirtur og gönguleið 
að húsi er hellulögð. Lækkað verð! V. 20,9 
m. 3742 

   Reykjavík

Fannafold - 3ja herbergja  Mjög falleg 100,3 fm 
3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi 
og sérlóð. Tvö rúmgóð svefnherbergi og góð 
geymsla með glugga(möguleiki að nota sem her-
bergi eða vinnuaðstöðu) Björt stofa. Nýleg timb-
urverönd og fallegt útsýni til suðvesturs.  Íbúðinni 
fylgir bílskúrsréttur - plata komin. V. 24,9 m.

Þórðarsveigur - 4ra herbergja 4ra herbergja 
119,2 fm endaíbúð á efstu hæð í þriggja hæða 
fjölbýlishúsi við Þórðarsveig í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherbergi m/baðkari og sér 
þvottahús. Auk þess fylgir íbúðinni sér geymsla í 
kjallara og bílastæði í bílageymslu. 
V. 30,8 m. 4613 

Hvassaleiti - 5-6 herbergja 169,7 m2 5-6 her-
bergja íbúð á efstu hæð í fjögura hæða fjölbýli 
með bílskúr við Hvassaleiti 30 í Reykjavík. Íbúðin 
sjálf, sem er 128 m2, skiptist í forstofu, eldhús, 
stóra stofu, svefnherbergisgang, fjögur svefnher-
bergi og baðherbergi.  Íbúðinni fylgir 13,6 m2 
herbergi í kjallara og 7,4 m2 geymsla í kjallara, 
auk 22,2 m2 bílskúrs. V. 29,7 m. 4566 

Hjallavegur - 104 Reykjavík 71,2 fm, 3ja 
herbergja íbúð á 1. hæð ásamt 19,4 fm bílskúr 
í 3ja hæða fjölbýli við Hjallaveg 6 í Reykjavík. V. 
19,9 m. 4578

   Kópavogur

Hörðukór 1 - 3ja herbergja m/útsýni 
Einstaklega vönduð 3ja herbergja 97,7 fm 
íbúð á 9. hæð við Hörðukór 1 í Kópavogi 
með glæsilegu útsýni. Stæði í bílakjallara 
fylgir. Frágangur í íbúðinni er sérstaklega 
góður, innréttingar eru úr kirsuberjavið. 
Svalirnar eru yfi rbyggðar og nýtast þær vel 
sem sólstofa. Eignin er laus til afhending-
ar! V 28,9 m. 4616

Laufbrekka - Sérhæð m/aukaíbúð Falleg 
107,9 fm neðri sérhæð við Laufbrekku 
í Kópavogi, ásamt 44,6 fm aukaíbúð á 
jarðhæð. Fallegar innréttingar, vönduð 
tæki,  arinn í stofu, parket og náttúrufl ísar 
á gólfum. Eignin er laus til afhendingar 
strax! V. 35,9 m. 4598 

Múlalind - Einbýlishús Fallegt 172,8 
fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr 
með góðu útsýni við Múlalind í Kópavogi. 
Húsið stendur innarlega í litlum botnlanga 
með góðu útsýni til suðvesturs. Góð 
aðkoma er að húsinu og stórt hellulagt 
bílaplan og stór timburverönd með heit-
um potti.   V. 54,9 m. 4605
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Opið hús í dag milli kl.17:00 og 17:30. 
Mjög góð og vel skipulögð 100,8 fm íbúð á 
jarðhæð, íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu 
og sér 60 fm verönd. Gólfhiti er í allri 
íbúðinni og glæsilegar innréttingar frá Liva. 
Parket og fl ísar á öllum gólfum.  V. 29,5 
m. 4242

Vandað 265,3 fm parhús á mjög góðum 
stað á Seltjarnarnesi. Glæsileg afgirt timb-
ur-verönd og heitur pottur . Húsið skiptist 
m.a. í 4-5 svefnherbergi, þrjár stofur, arinn. 
Endurnýjuð baðherb. Sérhönnuð lýsing.  
Hiti í gólfum. Góður bílskúr m. millilofti.  
V. 69,0 m. 4847

    Eiðismýri - glæsilegt parhús.

Falleg 72,5 fm íbúð. Rúmgóð stofa með út-
gengi út á verönd til suðvesturs. Húsvörður 
í húsinu. Hægt að fá keyptan heitan mat í 
hádeginu. Ýmiss þjónusta í húsinu svo sem 
hárgreiðslu- og fótaaðgerastofa. Skipulagt 
félagsstarf. Heitur matur í hádeginu. 
V. 22,3 m. 3961

    Hvassaleiti - fyrir eldri borgara.

Stórglæsilegar og vel hannaðar 2ja- 3ja 
herb. íbúðir á frábærum stað á Arnarnes-
hæðinni. Í íbúðunum eru stór og björt rými. 
Svefnherbergi eru með innbyggðum fata-
herbergjum og mörg með sér baðherbergj-
um. Sannkallaðar hjónasvítur. Góð 
gestaherbergi og rúmgóðar stofur 
með sambyggðu eldhúsi á móti suðri. 

Hafi ð samband við sölumenn og bókið skoðun.   4660

    Maltakur - örfáar íbúðir óseldar  !

Nýjar stórglæsilegar og vel hannaðar íbúðir 
á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í 
íbúðunum eru stór og björt rými. Húsin 
er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. 
Undir þeim er vel hönnuð og lokuð bíla-
geymsla. Íbúðirnar eru afhentar án gólfefna 
að mestu en þó eru gólf anddyris, bað- og 
þvottaherb., fl ísalögð. Fallegar viðarinn-
réttingar og innihurðir í stíl. 

Hafi ð samband við sölumenn okkar! V. 26,9 - 34,9 m. 8188

     Seinakur - nýjar fullbúnar íbúðir. Til afhendingar fl jótlega !  

Skipasund - einbýli - mjög gott verð. 
Fallegt mikið endurnýjað einbýli á 2.hæð-
um á mjög góðum stað innarlega á lóð. 
Möguleiki að byggja bílskúr. 4 svefnher-
bergi, tvö baðherb. endurnýjað eldhús, 
bað, gólfefni o.fl . Til afh. strax. 
V. 34,0 m. 4853

  Einbýli

Bollagarðar - Seltjarnarnes -lækkað 
verð. Glæsil. einbýlishús með sjávarút-
sýni.  Eignin skiptist í forstofu, hol/gang, 
stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, 
fjögur herbergi, sjónvarpshol, geymslu og 
baðherbergi.  Endurnýjuð lóð með afgirtri 
verönd og heitum potti.  Allar innréttingar, 
gólfefni og skipulag er hið vandaðasta 
enda hefur húsið allt verið endurnýjað á 
síðustu árum. V. 58,0 m. 4640

  Raðhús

Kolbeinsmýri - Seltjarnarnes Fallegt rað-
hús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr. Húsið skiptist þannig að á neðri 
hæð er forstofa, gestasnyrting, eldhús, 
þvottahús, stofa og borðstofa. Á efri hæð 
er hol, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi 
og baðherbergi. V. 59,0 m. 4063

Álfaheiði Kópavogi - með bílskúr. Sér-
inng. Góð 4ra-5 herbergja íbúð á 1.hæð í 
klasahúsi ásamt bílskúr á frábærum stað í 
suðurhlíðum Kópavogs. 151,3 fm samtals 
m. bílskúr.  Mjög góður útsýnisstaður.  
V. 30,9 m. 4849

  Hæðir

Austurbrún - Neðri sérhæð - gott verð. 
Glæsileg 182,1 fm neðri  sérhæð ásamt 
innbyggðum bílskúr í fallegu húsi á 
eftirsóttum stað. Hæðin skiptist þannig:  
tvær stofur, fjögur herbergi, eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús, vinnuherbergi 
og forstofa.  Tvær sér geymslur fylgja í 
kjallara. Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð 
á síðustu tveimur árum m.a innrétting-
ar, baðherbergi, eldhús, gólfefni og fl . Í 
íbúðinni eru fjögur góð svefnherbergi.  
39,9 m. 4844

Sigtún - glæsileg efri hæð Mikið endur-
nýjuð samt. 153,5 fm efri hæð Nýl. glæsil.
baðherb, gólfefni, endurnýjað fl ott eldhús. 
Húsið endursteinað að utan og endurn 
þakjárn. Bílsk. er 31,2 fm nýl. gegnumt.
með nýl. hurð m. sjálfv.opnara. Hellulagt 
bílaplan. Tvennar svalir. Fallegur rækt. 
garður.   V. 38,0 m. 4815

Kaplaskjólsvegur - Laus strax Falleg 
og velstaðsett 108 fm  íbúð á 1. hæð 
með auka herbergi í kjallara á þessum 
vinsæla stað. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, stofu og 
borðstofu ( auðvelt er að breyta borðstofu 
í herbergi). Í kjallara fylgir sér íbúðar-
herbergi með aðgangi að snyrtingu.  
V. 23,0 m. 4838

Hvassaleiti - með bílskúr Mjög falleg 
104,6 fm íbúð á 2. hæð. 20,5 fm bílskúr 
fylgir. Samtals 125,1 fm. Blokkin hefur 
verið standsett að utan. Íbúðin skiptist 
m.s. í mjög rúmgóða stofu og þrjú her-
bergi.  V. 22,9 m. 3962

  4ra-6 herbergja

Dalsel- 7 herbergja- mikið endurnýjuð 
Góð 162,8 fm í búð á samt stæði í lokaðri 
bílageymslu sem er skráð 31,3 fm. Íbúðin 
er á tveimur hæðum og var endurnýjuð 
fyrir ca 3 árum að sögn eiganda. Húsið og 
garður eru í mjög góðu standi og fengu 
viðurkenningu frá umhverfi sráði Breið-
holts árið 2008. V. 34 m. 4834

Háaleitisbraut - efsta hæð þarfnast 
endurbóta. Rúmgóð endaíbúð á efstu 
hæð í góðu fjölbýli á mjög góðum stað 
við Háaleitisbraut. Stórar suðursvalir 
með glæsil. útsýni. Íbúðin er 133,3 fm og 
þarfnast mikillar endurnýjunar en býður 
uppá mikla möguleika.  Mikið stofurými. 
V. 23,0 m. 4846

Geitland 5 - 6 herb. íbúð  í Fossvogi Ein-
staklega vel staðsett 5 - 6 herbergja íbúð 
sem skiptist í forstofuhol, gesta-snyrtingu, 
eldhús með borðkrók, sér þvottaherbergi 
innaf eldhúsi, fjögur svefnherbergi, fata-
herbergi, baðherbergi og stofur. Óvenju 
stór og góð íbúð á efstu hæð (2.hæð) á 
þessum vinsæla stað í Fossvoginum.
V. 30,8 m. 4811

Hraunbær - mikið endurnýjuð Mjög góð 
mikið endurnýjuð 106 fm 4ra herbergja 
íbúð á 1.hæð. Nýl. eldhús, gólfefni, gler 
og fl .  3. svefnherb. Mjög góð endur-
nýjuð sameign.  Einstaklega góð aðstaða 
á baklóð fyrir börn.  V. 21,9 m. 4821

Laugarnesvegur - glæsileg Glæsileg 
110,5 fm íbúð með glæsilegu útsýui á 
6. hæð (efstu)  ásamt stæði í góðu bílskýli 
í nýlegu álklættu fjölbýlishús byggt af 
ÍAV. Sér inngangur er íbúðin er svölum. 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Allar 
innréttingar og parket eru úr hlyni.  
V. 36,0 m. 4840

Háteigsvegur ný falleg 3ja herb. - laus 
strax. Nýtt á sölu ca 85 fm 3ja herb. 
íb. á jarðhæð í þessu nær algjörlega 
endurnýjaða húsi á mjög góðum stað í 
miðbæ Reykjavíkur. Sérinngangur. Góðar 
innréttingar. Parket og fl ísar. Sérþvottahús. 
Gott verð.   4864

  3ja herbergja

Sólheimar - lyftuhús - glæsieign. Í 
einkasölu stórglæsil. 3ja herb. íb. á 6.hæð. 
Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Nýtt eld-
hús, baðherb, gólfefni, fataskápar, rafl agnir 
og fl . Einstaklega vönduð tæki innbyggð 
í eldhúsi, kaffi vél, tveir ofnar o.fl . Eign í 
algjörum sérfl okki.  V. 26,7 m. 4812

 Hraunbær - sérinngangur Hagkvæm og 
vel skipulögð 68,8 fm þriggja herbergja 
íbúð með sérinngangi af svölum. Sérmerkt 
bílastæði fylgir íbúðinni. V. 18,0 m. 4826

Naustabryggja  - m/bílskýli Falleg og 
fullbúin 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í 
Bryggjuhverfi nu í Reykjavík, auk stæðis 
í fullbúinni bílageymslu.  Íbúðin skiptist 
í forstofu, hol, tvö herbergi, stofu, borð-
stofu, eldhús, baðherbergi, litla geymslu 
í íbúð og þvottahús. Í sameign er m.a. 
sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla. 
Íbúðinni fylgir geymsla í bílageymslukjall-
aranum. V. 21,9 m. 7428

Reynimelur - frábært verð Falleg og vel 
skipulögð 95 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð 
á efstu hæð með mikið og fallegt útsýni 
( fremsta húsið ). hægt er að hafa þrjú 
svefnherbergi ef vill. Íbúðin er vel skipu-
lögð og endurnýjuð. Frábær staðsetning
 V. 21,9 m. 4278

Skólavörðustígur - glæsileg nýl. eign. 
Glæsileg 86,4 fm íbúð á 3.hæð(efstu) í 
nýl. (byggt 1994) húsi á góðum stað neð-
arlega við Skólavörðustíginn. 2 svefnherb. 
Fallegt eldhús með nýl. tækjum. Flísalagt 
baðherb., sérþvottahús. Suðursvalir. Flott 
útsýni.  V. 32,9 m. 4818

Skipholt - 1.hæð - laus fl jótlega Falleg 
talsvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 
1.hæð í vel staðsettu húsi. Parket. Endurn. 
eldhús, bað, gólfefni og fl . Áhv. ca 9,5 m. 
Verð 19,0 millj.  V. 19,0 m. 4848

Eyjabakki- Afgirtur garður Góð 3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með verönd og 
afgirtum garði. Þvottaherbergi innan íbúð-
ar. Íbúð í góðu standi. V. 19,0 m. 4843

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

    Langalína 29. Glæsieign með stórum palli.

Miklabraut - mikið endurnýjuð Um er 
að ræða mikið endurnýjaða 3ja herbergja 
63,9 fm kjallaraíbúð sem er bæði með 
sameiginlegum inngangi og sérinngangi á 
gafl i hússins. V. 15,5 m. 4813

  3ja herbergja

 Austurberg -  einstakt útsyni Góð 74,6 
fm 2ja til 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
með einstaklega góðu útsýni. Íbúðin 
skiptist í forstofu, svefnherbergi, gang, 
geymslu innan íbúðar með glugga sem 
getur nýst sem barnaherbergi, eldhús, 
baðherbergi og stofu. Góðar suður svalir.  
V. 15,9 m. 4863

  2ja herbergja

Næfurás - Einstakt útsýni Góð 2- 3ja 
herbergja íbúð í Árbæ Reykjavíkur með 
einstaklega fallegu útsýni. Íbúðin er skráð 
77,1 fm en er um 85 fm að sögn eiganda, 
en geymslan er óskráð. Íbúðin hefur verið 
töluvert endurnýjuð frá árinu 2007. 
V. 18,9 m. 4740

Hraunbær - fín íbúð Mjög góð 2ja 
herbergja 59,2 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin 
skiptist hol, baðherbergi, eldhús, svefn-
herbergi og rúmgóða stofu. Góðar vestur 
svalir eru á íbúðinni.  Tilboð óskast í 
eignina.   4558

Hagamelur - Laus strax Góð 2ja her-
bergja íbúð á annarri  hæð í vesturbæ 
Reykjavíkur. Íbúðin er skráð 44,4 fm 
á hæðinni en geymslan á jarðhæð er 
óskráð. V. 12,9 m. 4835

Einimelur.Höfum til leigu um 400 fm 
glæsilegt einbýlishús við Einimel. Húsið 
skiptist í glæsilegar stofur, 4-5 svefnher-
bergi, tvö baðherbergi o.fl . Bílskúr. Falleg 
lóð. Á jarðhæð er 2ja herbergja íbúð 
sem mætti samnýta eða leigja út frá sér. 
Æskilegur leigutími 2-4 ár.  

Skuggahverfi :
3ja herbergja ca 140 fm íbúð við Vatnsstíg 
15 ásamt geymslu og  stæði í lokaðri bíla-
geymslu.  Íbúðin leigist með húsgögnum 
og öllum húsbúnaði. LAUS NÚ ÞEGAR.

Ránargata:
Glæsilegt penthouse í miðbæ Reykjavíkur.
Ca 175 fm íbúð á tveimur hæðum.  Íbúðin 
leigist með húsgögnum.

Granaskjól:
Falleg 2ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi við 
Granaskjól. Íbúðin leigist með húsgögnum 
frá ágúst eða sept. n.k. til janúar 2010 
Verð 110.000 kr. á mánuði.
  4868

Fallegt og vel byggt 300 fm einbýli á fallegum útsýnisstað. Húsið er næstum fullbúið að 
inan og hefur verið innréttað á smekklegan og glæsilegan hátt. Í húsinu eru 5 svefn
herbergi. V. 79 millj. 4710

   Gnitakór Kópavogur - glæsilegt einbýlishús 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali
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Nú fer hver að verða síðastur að ná sér í Blaðbera
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24 alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Miðleiti. 2ja herb.
Góð 81,9 fm íbúð á 3. hæð í þessu 
eftirsótta lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. 
Stórar og skjólgóðar fl ísalagðar svalit til 
suðurs.búðinni fylgir sér stæði í upphitaðri 
bílageymslu, hlutdeild í matsal, leikfi misal, 
gufubaði o.fl . Verð 31,9 millj.

„SÖLUAÐILAR FYRIR 101 SKUGGAHVERFI.
FULLBÚNAR GLÆSIÍBÚÐIR Í HJARTA BORGARINNAR“

Efstaleiti. Útsýnisíbúð.
Glæsileg 145 fm útsýnisíbúð á 4. hæð í 
þessu eftirsótta húsi. Stórar og glæsilegar 
stofur með sólskála útaf, 2 góð herbergi, 
rúmgott eldhús og marmaralagt bað-
herfbergi. Mikils útsýnis nýtur af svölum. 
Sér geymsla og sér stæði í bílageymslu. 
Mikil sameign m.a. sundlaug, gufubað o.fl . 
Laus fl jótlega. Verðtilboð

Sunnubraut-Kópavogi.Einbýlishús á sjávarlóð.
209,5 fm einlyft einbýlishús á sjávarlóð á móti suðri í vesturbæ Kópavogs. Húsið var 
allt endurnýjað árið 1989 á vandaðan og smekklegan hátt, m.a. allar innréttingar, 
gólfefni, allt gler og hluti glugga og rafl agnir. Stórar stofur með gólfsíðum gluggum og 
3 herbergi. Skjólgóð og ræktuð lóð með miklum veröndum. Verð 89,0 millj.

Boðahlein-Garðabæ
84,5 fm parhús fyrir eldri borgara á frábærum útsýnisstað við hraunið auk 22,0 
fm bílskúrs. Björt stofa með útgangi í nýjan sólskála og þaðan á verönd. Rúmgott 
hjónaherbergi með góðu skápaplássi. Óhindrað útsýni yfi r hraunið og til sjávar. Hús 
nýmálað að utan. Verð 30,0 millj.

Laugalækur.
Fallegt 155,7 fm raðhús á pöllum þ.m.t. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Laugardal-
num. Aukin lofthæð í stofu og svalir meðfram endilöngu húsinu. Verönd til suðurs. 
Hús nýlega málað að utan. Laust fl jótlega. Verð 39,5 millj.

Kambasel.
195,6 fm raðhús á þremur hæðum 
auk 23,1 fm bílskúrs. Húsið er 
vel skipulagt og skiptist m.a. í 5 
svefnherbergi, nýlega endurnýjað 
baðherbergi, stórar samliggjandi 
stofur, rúmgott eldhús og sjónvarp-
shol í risi.  Suðursvalir og stór verönd 
til suðurs. Hús nýlega málað að utan. 
Stutt í skóla og leikskóla.  ÖLL SKIPTI 
KOMA TIL GREINA. Verð 45,9 millj.

Fjarðarsel.
Fallegt 240,4 fm endaraðhús að meðt. 
62,5 fm sér 2ja herb. íbúð í kjallara og 
26,2 fm innbyggð bílskúrs. Húsið er 
tvær hæðir og kjallari og skiptist m.a. 
í samliggjandi stofur, sjónvarpsstofu, 
eldhús, 2 - 3 herb. auk séríbúðar. 
Ræktuð lóð og hiti í innkeyrslu. 
Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Laust til 
afh. strax. Verð 44,9 millj.

Bergstaðastræti. 3ja h.
Vel skipulögð og björt íbúð á jarðhæð 
í þríbýlishúsi á þessum frábæra stað 
í Þingholtunum. Endurnýjað baðher-
bergi og uppgerð innrétting í eldhúsi. 
Hús nýlega málað og viðgert að utan. 
Falleg ræktuð suðurlóð.
Verð 23,9 millj.

Seilugrandi. 2ja herb.
Mjög falleg 52,1 fm íbúð á 2. hæð 
(gengið upp eina hæð) í vestur-
bænum. Íbúðin snýr í suðurátt og er 
því sólrík og björt. Opið eldhús í stofu 
og þaðan útg. á svalir. Þvottaaðstaða 
í íbúð og sér geymsla á jarðhæð. 
Bílastæði í bílageymslu. 
Verð 17,9 millj.

Þorláksgeisli.
199,9 fm parhús á tveimur hæðum að meðt. um 25 fm innb. bílskúr. Eignin er vel in-
nréttuð og skiptist m.a. í bjartar og rúmgóðar stofur, eldhús, 5 herbergi og baðherbergi 
auk gesta snyrtingar. Aukin lofthæð á efri hæð. Stórar suðursvalir út af stofum. Eign 
sem er staðsett á frábærum útivistarstað. Skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu og 
stutt í golf. Verð 48,5 millj.

17 júní torg-Sjálandi Garðabæ
Glæsilegt 66 íbúða fjölbýlishús í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar fólki 50 ára og eldri. Um 
er að ræða 2ja og 3ja herb. íbúðir frá um 74,0 fm upp í um 131,0 fm.  Bílageymsla 
fylgir fl estum íbúðum. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og vönduð tæki. Húsið er klætt 
að utan að mestu með litaðri álklæðningu. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikn. og nánari uppl. á skrifstofu. 

Lundur-Kópavogi. 3ja 
og 4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 2ja, 3ja og 4ra 
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að 
utan með álklæðningu og Sedrusviði. 
Byggingaraðili er Byggingarfél. Gylfa                          
                  og Gunnars. Verðtilboð. 

Klapparstígur- Til leigu.
Til leigu 130,6 fm verslunar-/þjónustu-
/sýningarhúsnæði á götuhæð og í 
kjallara við Klapparstíg. Húsnæðið 
hefur allt verið endurnýjað. Stórir 
gluggar og góð lofthæð.Nánari uppl. 
á skrifstofu.

Skúlagata - til leigu.
Til leigu glæsilegar skrifstofuhæðir 
í nýlegu lyftuhúsi á frábærum 
útsýnisstað í miðborginni. Um er að 
ræða hálfa 2. hæð, alla 3. hæð og alla 
4. hæð hússins, samtals 1.132 fm að 
stærð.  Á 2. hæð er sameiginleg mót-
taka, 4 afstúkaðar skrifstofur og opið 
vinnurými. Á 3. hæð eru 9 afstúkaðar 
skrifstofur, móttaka, fundarherbergi 
og opin vinnurými. Á 4. hæð er stór 
salur með mikilli lofthæð sem nýttur 
hefur verið sem fundarsalur og 
mötuneyti með eldhúsi. Eignin getur 
leigst í heilu lagi eða hlutum.

Austurströnd-Seltjarnarnesi. 
Útsýnisíbúð
Falleg 161 fm íbúð á 8. hæð (efstu) auk sér 
stæðis í lokaðri bílageymslu. Stórar stofur 
með útgangi á svalir til norðausturs. Glæ-
silegt og víðáttumikið útsýni. Sér geymsla í 
kj. og sameiginl. þvottaherbergi á hæðinni. 
ATH. LÆKKAÐ VERÐ. Verð 43,9 millj.

Ljósheimar. 4ra herb.
Góð 94,6 fm íbúð á 1. hæð auk 4,7 fm 
geymslu í kj. Rúmgóð stofa og 2 herbergi. 
Þvottaherb. innan íbúðar. Svalir í vestur. 
Sér inngangur af svölum. Verð 21,5 millj.

Bragagata. 2ja – 3ja herb.
2ja - 3ja herb. risíbúð í góðu fjöleignarhúsi 
í Þingholtunum. Laus til afhendingar strax. 
Verð 13,5 millj.

Laugateigur. 4ra herb.
4ra herb. risíbúð í góðu þríbýlishúsi við 
Laugateig. Íbúðin skiptist í anddyri, 3 
svefnherbergi, samliggjandi stofur. eldhús 
og baðherbergi. Svalir út at stofu. Laus til 
afh. við kaupsamn. Verð 16,5 millj.

Vesturgata. 3ja herb.
Rúmgóð og björt 62,5 fm útsýnisíbúð á 
efstu hæð auk 12,1 fm geymslu á jarðhæð. 
Stórt alrými með eldhúsi og stofu. Stórar 
suðursvalir. Sérsmíðaðar innréttingar 
í eldhúsi. Arinn. Áhv. hagst. lán. Verð 
25,9 millj.

Frostafold. 3ja herb.
Góð 80,5 fm íbúð á efstu hæð, 3. hæð, í 
litlu fjölbýli í Grafarvogi. Björt stofa með 
útgengi á suðursvalir. Þvottaaðstaða og 
geymsla innan íbúðar. Einnig risloft yfi r 
hluta íbúðar.Verð 19,5 millj.

Grundarstígur. 3ja herb.
Glæsileg 94,2 fm íbúð á 2. hæð í 
þríbýlishúsi í Þingholtunum. Íbúðin 
er mikið endurnýjuð m.a. eldhús, 
baðherbergi, rafl agnir, ofnar og gluggar 
að hluta. Mikil lofthæð og fallegir gifslistar 
og rósettur í loftum. Sameiginlegur garður 
með timburverönd. Verð 29,9 millj.

Sólvallagata. 3ja herb.
Falleg og mikið endurnýjuð 74,4 fm íbúð 
í kj. í góðu steinhúsi. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Hvítlökkuð innrétting í eldhúsi. Falleg 
lýsing. Náttúrusteinn á baðherbergi.Verð 
22,5 millj.

Freyjugata. 2ja herb.
Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi og 
sér þvottaherb. í Þingholtunum. Íbúðin er 
mikið endurnýjuð m.a. nýleg innrétting 
í eldhúsi og nýlegt gler í gluggum. Opið 
eldhús, rúmgóð stofa og herb. með mikilu 
skápaplássi. Hús nýlega viðgert og málað 
að utan. Verð 18,9 millj.

Mávahlíð. 2ja herb.
Vel staðsett 37,5 fm íbúð m. sérinng. í Hlíðu-
num. Íbúðin er afar vel skipulögð og skiptist 
í forstofu, stofu, eldhúskrók, svefnkrók og 
baðherbergi. Sameign til fyrirmyndar. Verð 
12,9 millj.

Efstilundur -Garðabæ.
195,5 fm mikið endurnýjað einbýlishús að meðt. bílskúr vel staðsett við opið svæði. 
Eldhús með nýrri innréttingu og tækjum, stórt hol/sjónvarpshol, rúmgóðar stofur og 
endurnýjað þvottaherb. og baðherbergi. Ný gólfefni, fl ísar og parket. Stór verönd með 
skjólveggjum og heitum potti.  Laust fl jótlega. Verð 49,9 millj.

Síðumúli- til leigu.
Til leigu 332,4 fm skrifstofuhæð á 3. 
hæð auk 68,9 fm millilofti.  Möguleiki 
að leigja í smærri einingum. Gluggar 
á öllum hliðum, góð lýsing og 
tölvulagnir í öllum herbergjum. 
Næg bílastæði. Leigist með eða án 
húsgagna.

Grettisgata.
Mikið endurnýjuð 68,5 fm íbúð í 
miðborginni. Falleg hvítlökkuð inn-rétting  í 
eldhúsi, björt stofa og 
2 svefnherb. Hvíttuð eik er á gólfum í allri 
íbúðinni utan baðherbergis sem er fl ísalagt. 
Sér geymsla í kjallara. 
Verð 19,9 millj.

Kjartansgata. 2ja herb.
Falleg og björt 63,3 fm íbúð með sérinngan-
gi við miðbæ Reykjavíkur. Verð 15,7 millj. 
áhv. 10 millj. hagst. Lán. SKIPTI MÖGULEG 
Á 4RA/100 FM + EIGN Í FOSSVOGI EÐA 
SAMBÆRILEGT.

ELDRI BORGARAR

Hofgarðar-Seltjarnarnesi.
Vel staðsett og vel skipulagt 193,7 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Stór og 
björt stofa með aukinni lofthæð, borðstofa, rúmgott eldhús, 3 herbergi og rúmgott 
baðherbergi. Mikil lofthæð í bílskúr. Hús nýlega málað að utan.  Skipti möguleg á 
minni eign á Seltjarnarnesi. Verð 54,9 millj.
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Okkur vantar bíla á staðinn. Mikil og 
góð sala. Við leitum að rétta bílnum 
fyrir þig. Opið virka daga 10-18:30 
Laugardaga 11-16. Ein elsta bílasalan. 
St.1974. Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 
Kópavogi. S. 567 1800. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TILBOÐ 5.980.000.-
RANGE ROVER SUPERCHARGED. 
Árg. 2006, ekinn 77 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 8.900.000.- 
Umboðsbíll, einn með öllu. Rnr.242028..
Til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2, 
S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

Stórglæsilegur Chevrolet Silverado 
1500 (NEW) V8 árg 2007 ek aðeins 
18 þ.mílur, 33“, leður, stigbretti ofl verð 
3950 ákv 3200 ath skipti (864-8989)

Subaru Legacy Outback 07/2006 ek 57 
þ.km, álf, lúga ofl verð 2980 ákv 1950, 
ath skipti (864-8989)

BMW X5 3.0 I árg 11/2007 ek þkm vel 
búinn bíll, umboðsbíll, verð 7900 ath 
skipti (864-8989)

EINN SÁ FLOTTASTI BMW M5 2007 ek 
33 þ.km troðinn af búnaði og hest-
öflum verð 11.9 ákv 5.5 ath skipti 
(864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Tilboðsdagar á vespum
verð aðeins frá 195.000 kr með skrán-
ingu. Full búð af frábærum og góðum 
Vespum sjáið fleiri tegundir á www.
sportx.is / simi 897-6040

Sport-X
Draupnisgötu 7, 600 Akureyri

Sími: 5642323 / 8976040
Verslun og viðgerðaþjónusta 

á staðnum
www.sportx.is

RENAULT MEGANE SPORT RS-TURBO. 
Árgerð 2007, ekinn 26 þ.km, BENSÍN, 
6 gírar. Listaverð er 3.6 millj. Verðtilboð 
2.9 millj. Geggjaður bíll Rnr.126636

SUZUKI GRAND VITARA 2,0. Árgerð 
2003, ekinn 90 þ.km, bensin, 5 gírar. 
Verð 1.390 þús lán 1.005 þús afb. er 
25 þús á mánuði. 50% ísl og 50% 
blanda.. Rnr.102382 Óska eftir station 
bíl á svipuðu verði.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Pit Bike 125cc Xmotos 2 litir Verð 
180,000.- Tilboð 149.000.-

Dirt bike Xmotos 250cc 2 litir, stillanleg-
ir demparar, framan og aftan upp side 
down verð 278,000.- Tilboð 249.000.-

Vespa Future 125cc 12“ dekk 2 litir. 
Einstaklega falleg vespa. Verð aðeins 
298,000.- með skráningu.

Aðeins nokkrar eftir !! Ótrúleg vespa 
Admiral 125 cc á 16“ dekkjum sem 
gefur möguleika að keyra í möl. 
Ótrúlegur Kraftur. Til í 2 litum. Kassi 
fylgir með. Verð aðeins 358,000.- með 
skráningu.

Ítalskt hannaðar vespur 125cc Svartar og 
Hvítar verð 298,000.- áður: 335,000,.- 
með skráningu.

Vespur nýkomnar City Runner Ítalskt 
hannaðar 50cc svartar, rauðar, báar, 
svartar+ silfraðar breiðum 12“ dekkj-
um þjófavörn ál plötur á gólfi. Kassi 
fylgir með. Verð aðeins 245,000.- með 
skráningu.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

Toyota Land Cruiser 100 VX 38“ 
(136296) 7/2006, dísel, ssk, ekinn 
64.000 km, 38“ breyttur en er á 35“ 
dekkjum, grátt leður, DVD, tölvukubbur, 
prófílbeisli, ofl... Ásett verð 8.490 þús.

Toyota Land Cruiser 120 VX (111865) 
10/2003, dísel, ssk, ekinn 109.000 km, 
leður, prófílbeisli, gluggavindhlífar, 2 
eigendur, ofl... Ásett verð 3.990 þús.

Toyota Corolla S/D Terra (137013) 
3/1998, bensín, 5 gíra bsk, ekinn 
166.000 km, álfelgur, upphækkaður, 
ný tímareim, nýr geymir, ofl... Ásett 
verð 490 þús.

Toyota Corolla XLI (230406) 6/1994, 
bensín, 5 gíra bsk, ekinn 242.000 km, 
filmur... Ásett verð 190 þús.

Ford Escape XLT V6 (213047) 2008, 
bensín, ssk, ekinn 20.000 mílur, litað 
gler, álfelgur, loftkæling, ofl... Ásett verð 
3.490 þús.

Nissan Qashqai SE (113026) 4/2007, 
bensín, ssk, ekinn 25.000 km, álfelg-
ur, bakkskynjarar, bluetooth, ofl... Ásett 
verð 3.190 þús.

Isuzu D Max (230340) 6/2007, dísel, 
5 gíra bsk, ekinn 46.000 km, álfelgur, 
fjarst samlæs, ofl... Ásett verð 2.590 
þús. TILBOÐ 2.150.000 KR.

Toyota Prius Hybrid (230329) 4/2008, 
bensín, ssk, ekinn 27.000 km, filmur 
allan hringinn, xenon aðalljós, samlit-
aðar aurhlífar, ofl... Ásett verð 3.390 
þús. TILBOÐ 3.100.000 KR.

Hjólhýsi Fendt 650TFK Platin (113082) 
5/2008, er á 2 hásingum, árgerð 2007, 
kojuhús, 2x sólarsellur, fortjald, sjón-
varpsloftnet, ofl... Ásett verð 3.590 þús.

Hjólhýsi Dethleffs 510 TK (113060) 
5/2008, truma miðstöð, vatnshitakerfi, 
ísskápur m/ frysti, halogen lýsing, kló-
sett, sturta, kojur og 70 lítra vatnstank-
ur. Ásett verð 2.690 þús.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

MMC PAJERO GLS 33“,árg.05/2004, 
ek.79þús.km, sjálfsk, leður, lúga, stig-
bretti, 33“ dekk en breyttu fyrir 35“, 
Einn með öllu!!! Ásett verð 3990þús.
kr!!!

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

MERCEDES BENZ CL 63 AMG - 2008 
sem nýr e 6þús Ýmis skipti möguleg 
Uppl 892-7858

Til sölu 
Audi A4 1,8T S line

Aukabúnaður 18“ RS4 felgur, 
Bluetooth, leður og sóllúga, 
ekinn 23 þús km. Glæsilegur 

bíll fluttur inn af umboði verð 
4.390.000 kr, sambærilegur 

bíll nýr frá Heklu kostar yfir 10 
milljónir.

Sími 8228832, bíllin er til sýnis 
hjá Heklu Kletthálsi 1A.

 0-250 þús.

MMC Lancer árg. ‘99 ek. ca. 130þ. Bíll í 
góðu standi. V. 250þ. S. 557 5718.

TILBOÐ-TILBOÐ!!!
alfa romeo 2.0 twin spark 155 hö árg’99 
ek.89 þús,ný skoðaður 2010,spoiler,17“ 
álfegur,filmur,ofl.þarf að skipta um kerti 
og kerta þræði ásett verð 580 þús 
TILBOÐ 250 ÞÚS! s.841 8955

120 þús! sk 2010
renult megane’97 ek.185 þús skoðaður 
2010,sumar/vetrardekk,eyðir litlu,þarf 
að skipta um eina hjóla legu,annars 
fínn bíll verð 120 þús s.841 8955

Peugeot 306 til sölu, þarfnast lagf. Árg 
‘00, BSK. Uppl. í S 691 7242.

Civic 98árg ek185þkm. Einungis þarf 
að skipta um stýrisenda hægramegin 
til að komast í gegnum skoðun, ekki á 
skrá. Tilboð 150þkr. s8691839 birgiss-
hotmail.com

 1-2 milljónir

Til sölu Yamaha XT660R árgerð 
2007ekið 5.500 km. Hlaðið aukahlut-
um. Verð 1.100 þ. Upplýs Jón M sími 
617-7102

 Bílar óskast

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar fyrir 
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.

Þýskir bílar óskast til 
kaups!!

Óska eftir að kaupa gegn stað-
greiðslu

þýska bíla árgerð 2005 og yngra
Mercedes Benz, Bmw, Audi og 

Porche
Hringdu núna og fáðu stað-

greiðslutilboð!
Sverrir s 618-7001

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

HRV einn nettasti Jepplingurinn á 
markaðinum vel með farinn og lítið 
keyrður (2003, ek.82þ). Sjálfsk. 4x4, 
næsta skoðun 01.2010, ný dekk & 
vetrar dekk fylgja. Ásett v. 1.200.000.- 
Tilboðsv. aðeins: 990.000 allar uppl. í 
s. 895 1665.

 Hópferðabílar

Óska eftir hópferðabíl, 10-14 sæta. 
Uppl. í s:869 1047.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Húsbílar

Ford Ecoline 150 árg.’89 vél 302 ek. 52 
þús. mílur. Mjög vel með farinn, vand-
aðar innréttingar. Verð 750 þús. Nánari 
uppl. í s. 893-9015

 Mótorhjól

Mótorhjólagrindur á bíla, passa á alla 
bíla með 50x50 prófílbeisli. Hægt að 
hengja kerru aftaní. Verð 60.000. Fást 
einungis hjá Stálbæ Smiðjuvegi 9a 
rauð gata s 564 3013 Stalbaer.is

HD Sportster 2006 Vel með farið og 
flott hjól með fullt af aukahlutum. Uppl. 
í s. 860 9233.

Oska eftir crosshjóli Óska eftir cross-
hjóli fyrir 12 ára helst Hondu 150 RB 
eða sambærilegu hjóli uppl.8221430 
steinarxtreme4x4.no

 Vespur

Til sölu nýleg vespa ek.128 km tilboð 
125 þús S:892-6113

 Hjólhýsi

Til sölu Adria hjólhýsi m. stóru fortjaldi 
og auka fortjaldi + 220 w. Fallegt hýsi. 
Mjög lítið notað og vel með farið. Öll 
skipti skoðuð. Uppl. hjá Gunnari s. 
899 2276.

Óska eftir nýlegu rúmgóðu fallegu hjól-
hýsi. Ekki með kojum. Stgr. S. 894 
6595.

 Fellihýsi

Rockwood fellhýsi árg. ‘08 lítið notað 
og mjög vel með farið til sölu. Ásett 
verð er 1.900.000 ekkert áhvílandi. 
Þetta er með öllu, græjum, 2 gaskútar, 
sturtu, Sólarsellu, Fortjaldi og margt fl. 
Frekari uppl. í s. 897 1634.

 Tjaldvagnar

Til sölu Comby Camp Family tjaldvagn 
árg.’92 vel með farinn nýtt fortjald,motta 
í fortjald, nýjar legur. Ásett verð 270 
þúsund s 4371622 - 8637622

 Vinnuvélar

 Varahlutir

Vantar 2,5l diesel vél í VW transporter. 
Uppl. í S 844 6474.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, Escord ‘98. Accent árg. 
‘95. Impreza árg. ‘99. S. 896 8568.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.
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555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

 Viðgerðir

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Veitingastaðir

Vinsamlegast pantið borð. Sérstakur 
staður á sérstökum stað. Hafið bláa 
útsýnis og veitingastaður við Ósa 
Ölfusár. www.hafidblaahafidblaa.is & 
483 1000.

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

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

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Þarftu að drena með fram húsinu þínu, 
láta grafa fyrir skjólveggjum, sólpalli 
eða bara einhverju öðru? Ég á tækin 
sem þarf í þetta. Endilega kíktu á snar-
verk.is Uppl. í síma 863 1291. Geymið 
auglýsinguna.

Lífrænn húsdýra áburður til sölu. 10 
L. kr. 1300, 30 L kr. 2000. Uppl. í s. 
567 4656.

Sumarklippingar!
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S. 
848 1723.

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

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

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

Garðyrkja
Sinni öllu sem lítur að görðum. Faglegt, 
vandað, sanngjarnt og persónulegt. 
Halldór garðyrkjum. s. 698 1215.

 Bókhald

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

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

 Málarar

Frír háþrýstiþvottur í 
Júlí!!

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.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

Getum bætt við okkur inni- og útiverk-
efnum. Vönduð vinnubrögð og góð 
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið 
Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

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

 Húsaviðhald

Caelum verktakar
Reykjavík og nágrenni

Hellulagnir, þökulagnir, klóa-
klagnir, klldrenlagnir, múrv-
iðgerðir, flísalagnir og allt 

því tengt, berum á sólpalla, 
garðúðun, grassláttur og margt 
margt fl. Fagleg og góð þjón-
usta. Tökum að okkur stór og 
smá verk. Tilboð að kostnað-

arlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, máln-
ingu, parketlögn, glerísetning-
um og fleira. Sérhæfum okkur í 
lekavandamálum. Einnig tökum 
við að okkur niðurrif úr húsum 
og múrbrot. Fljót og góð vinnu-

brögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Getum bætt við okkur verkefnum við 
endurbætur og viðhald á húsum. Uppl. 
í s. 698 8072.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

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

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598.

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

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

Ódýrasta tölvuþjónustan! Kem í heima-
hús og fyrirtæki. Snögg þjónusta. s 
698 8886.

 Nudd

Faglegt heilnudd
Heilsusamlegt, slakandi og heitsteina 
nudd. Karolína, nuddari/sjúkraþjálfari. 
Uppl. í s. 694 6518.

TANTRIK MASSSAGE IN DOWN TOWN 
ANY TIME!!!t 869 8602.

Whole body massage. Tel. 849 5247.

NEW!!!! LUXURY TANTRIC MASSAGE 
ANY TIME! 8476555.

Excellent whole body massage for 
you!Alena.S.8227301

Whole body massage. S. 841 8529.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.
Einkatímar.

Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

 Trésmíði

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

 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
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 Til sölu

Second Hand verslunin 
Marilyn Monroe opnar
miðvikudaginn 1. júlí !

Opið frá kl. 13 - 17.30 alla daga.
Úrval af notuðum og nýjum 

herra- og dömufatnaði á góðu 
verði.

Skór, töskur, slæður ofl.
Marylin Monroe, Starmýri 2. 

(gengið inn frá Álftamýri) 
s. 866 9747.

Nitro leður mótorhjstígvél nr 44. Nánást 
ný. kr15.000, Lítið notaðir CC línusk nr 
42. kr 5000Letneskt langspil, 3000kr 
Kjartan 8683757

HEITUR POTTUR Rafmagnspottur 
til sölu. Tilboð óskast. Uppl. s: 899 
3350/898 6767.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gull-
smíðameistari kaupi gull, gull 
peninga og gull skartgripi af 

fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi 
allt gull, nýlegt, gamalt og illa 

farið.
Leitið til fagmanns.

Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í 

Pósthússtræti 13,
Verið velkomin

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Við erum að leita eftir stólum, borðum, 
stól- borðfótum og borðplötum fyrir 
veitingastað. Vinsamlegast hafið sam-
band í síma 821 7909 / 561 0990.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 34.900 Hljómborð frá kr. 8.900 
Trommusett kr. 69.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

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

 Tölvur

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695 2095.

 Vélar og verkfæri

Óska eftir öflugri bandsög. S. 464 3327 
& 867 0220

 Til bygginga

Óska eftir að kaupa 
vinnupalla og steypumót

gegn staðgreiðslu
Frá Layher, Plettac, Hunnebeck 

eða
Rux. Steypumót, frá Peri, Doka 

eða Hünnebeck.
Óska einnig eftir byggingar-

krana, t.d.
Liebherr, Demag, Grove eða 

Faun.
Hringdu núna, 

Sverrir s. 693-6445

Harðviður til húsabygg-
inga. Sjá nánar á 

www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

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

Timbur til sölu. Sperruefni 4x230mm. 
kr. 550 meterinn. Lengd 4,3 m, 4,9 m, 
5,5 m og 6,1m. S. 857 2158.

Krossviður, timbur, mótaborð, kamb-
stál, gips og fl. uppl. í s: 840-7273 og 
ulfurinn.is

 Verslun

Mikið úrval af saltkristal lömpum og 
soyakertum. ditto.is Smiðjuvegi 4. græn 
gata Kópavogi. Sími 517 8060 www.
ditto.is

 Heilsuvörur

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll 
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir 
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

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

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

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. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

 Nudd

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

Krepputilboð!
3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskála-
nudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00 
alla daga nema sunnudaga. Vaida er 
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

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

 Líkamsrækt

Viltu fría BRENNSLUMÆLINGU? 
Bjóðum aðhald og eftirfylgni !!!Uppl í 
síma 6923062.

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt.
is

 Námskeið

Vilt þú læra að hlaupa á léttari máta? 
www.smartmotion.org hlaupastíll s 
896 2300.

Unleash the Power 
Within

TONY ROBBINS LIVE
Róm 25-28.september

www.englar.is
567-6617 / 699-6617

ENSKA fyrir BÖRN- 
English for Polish-

Icelandic
Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30, 
start: 4/8. Level II: 4w Md to Frd 18-
19:30 st. 4/8. Level III 4w Md to Fr 
10-11:30 st 4/8. Level IV:10w: Sat/Sun; 
10-11:30; st: 11/7. ENSKA: 2 vikur: 
5-8 ára: Md-Fös 10:00-11:00 9-12 ára; 
11:15-12:15: 20/7, 4/8, 17/8. ENGLISH 
for POLISH: start 4/8: Level I: 4 weeks; 
Md to-Fr;18-19:30, Level II: 19:45-21:15. 
Ármúli 5, s.5881169. Fullorðinsfræðslan, 
www.icetrans.is/ice

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Skemmtilegt námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Nánari uppl. s: 895 1551 
www.brokey.is

 Kennsla

Szkola angielskiego English4Polish ul. 
Hátún 19 kolo Hlemmuru zaprasza na 
wieczorne kursy, tel. 893 3089.

 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 endurtöku-
próf og akstursmat. Kenni á BMW 
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

 Húsgögn

Óska eftir notuðu hjónarúmi ca stærð 
180x2 í síma 895 2076 eftir kl. 19:00.

Verðum að rýma! Tilboð óskast í ósótt 
viðgerð og afsýð húgögn. Kommóður, 
kistur og fleiri húsgögn. S. 897 5484 
& 897 3327.

 Húsgagnaviðgerðir

Leysum málningu og bæs af göml-
um húsgögnum, hurðum o. fl www.
afsyring.is S. 897 5484 & 897 3327.

 Heimilistæki

Nýleg stór eldhúsinnrétting m/ eyju 
og háf, helluborði og uppþv.vél. Mjög 
falleg. Uppl. í S 696 9695.

 Dýrahald

Hundaskóli Heimsenda Hunda. Nýtt 
Grunnnámskeið hefst 14 júlí. Fyrri 
hunda frá 4 mánaða aldri, fræðandi 
og skemmtilegt hundanámskeið. 
Menntaður hundaþjálfari. www.hunda-
skóli.net Uppl í síma 897 1992.

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is
Gistiheimili / 
Langtímaleiga

/ Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu - laus strax
Herbergi til leigu á frábærum stað í 
bænum, afnot af fallegu eldhúsi, 2 
baðherb. og þvottavél, nettenging. Er 
laus strax, uppl í s. 863 3328 & 846 
0408. Arnar.

Til leigu 2-3 hebergja íbúð í kórahverfi 
í kópavogi. 1 gluggalaust herbergi með 
loftræstingu inn og út, neðrihæð í par-
húsi, verð 110 þús per mán með hita 
og rafmagni, stöð 2 og interneti. Laus 
strax. Uppl. í s 692 4441

Mjög rúmgóð 4. herb íbúð á 4. hæð 
í miðbæ Kópavogs. 130 þús pr. mán. 
m. hita og hússjóði. Engin vísitala. 
Uppþvottavél og þvottavél. Laus strax. 
Uppl. í síma 665 1702

ROOMS FOR/RENT W/FURNITURE IN 
108 RVK NEAR KRINGLA and in 111 
BREIÐHOLT 8973611

3.Herb. 90.fm. 4.h. v.kleppsv . 95Þ. 
per. mán. með hússj. Laus strax. S.892-
7652

Til leigu stórt herbergi á besta stað í 
miðborg Rvk. Aðgengi að baði, eldhúsi 
og þvottahúsi. Uppl í síma 6997720

 Húsnæði óskast

2 herb. íbúð óskast til leigu strax. S. 551 
1230 & 868 3357.

 Atvinnuhúsnæði

100m2 verslunarhúsnæði staðsett í 
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fer-
metra verð. Uppl. í síma 695 7045 & 
570 7045.

Hlíðasmári Kópavogi Aðstaða fyrir 
nuddara, snyrtifræðinga o.þ.h., mism. 
stærðir. Mjög hagstætt leiguverð. Uppl. 
í 695 7045 & 570 7045.

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

 Bílskúr

Til leigu 30 m2 mjög góður bílskúr í 
miðbæ Kópavogs kr. 35 þúsund pr. 
mán. m. hita. Uppl. sími 665 1702.

 Gisting

GISTING Í 
KAUPMANNAHÖFN 

FRÁBÆRT VERÐ!
Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá 
miðbænum. Verð 950 dkr nóttin fyrir 
3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-
8612, +45 27111038, www.stracta.com 
eða annaliljastracta.com.

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum 
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, net-
tenging, sjónvarp, eldunar- og þvotta-
aðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á 
viku. Uppl. í síma 899 7004.

 Atvinna í boði

Starfsfólk og vaktstjóri óskast. Starfsfólk 
óskast á dagvaktir í fullt starf og í hluta 
starf. Upplýsingar veittar á staðnum.

Vantar vanann trésmið sem er vanur 
viðhaldsvinnu, einnig vantar vanann 
handlangara. Uppl. í s. 616 1569

Bónstöð sem er að hefja rekstur óskar 
eftir vönu fólki til starfa. Lögð verð-
ur áheyrsla á vandvirkni og fjölhæfa 
þjónustu, eins og smærri viðgerðir og 
fl. Verð að fá aðila með kunnáttu á 
því sviði(sjá bonogþvottur.is) Uppl. í 
s. 615 4090

 Atvinna óskast

Óska eftir vinnu. Í stuttan eða langan 
tíma. Er ófaglærður. s. 8485071.

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

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. Opið 
þegar þér hentar
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timamot@frettabladid.is

JÚLÍUS SESAR FÆDDIST ÞENNAN 
DAG ÁRIÐ 100 FYRIR KRIST

„Það er auðveldara að 
finna menn sem eru tilbún-
ir til að deyja heldur en þá 
sem geta þolinmóðir þolað 

sársauka.“

Gaius Julius Caesar var róm-
verskur hernaðar- og stjórn-
málaleiðtogi. Hann átti stór-

an þátt í breytingu rómverska 
lýðveldisins í rómverska keis-

aradæmið.

MERKISATBURÐIR
1793 Carlotte Corday myrðir 

franska byltingarsinnann 
Jean-Paul Marat.

1832 Henry Rowe Schoolcraft 
kemur að upptökum 
Mississippi-fljóts.

1837 Viktoría Bretadrottning 
flytur inn í Buckingham-
höll, fyrst enskra þjóð-
höfðingja.

1959 Eyjólfur Jónsson syndir frá 
Vestmannaeyjum til lands 
á fimm og hálfri klukku-
stund.

1973 Eldfjallið á Heimaey hlýt-
ur nafnið Eldfell að tillögu 
Örnefnanefndar.

1985 LiveAid-tónleikarnir fara 
fram á nokkrum stöðum 
um heiminn. 

1987 Verksmiðja Málningar hf. 
í Kópavogi brennur ásamt 
tækjum og birgðum.

Hollywood-skiltið 
er frægt kennileiti í 
Hollywood-hæðum 
í Los Angeles en 
það var formlega 
afhjúpað fyrir 86 
árum og átti ekki 
að standa til fram-
búðar. Þegar það 
var afhjúpað stóð á 
því Hollywoodland 
og var sett upp til 
þess að auglýsa 
nýjar lóðir í hæðun-
um fyrir ofan Holly-
wood-hverfið í Los Angeles.

Snemma á fimmta áratug tuttugustu aldar 
varð skiltið fyrir skemmdum þegar Albert Kothe 
eyðilagði stafinn H, eins og sést hefur í mörgum 

kvikmyndum. Kothe 
var að keyra upp 
fjallið Lee þar sem 
skiltið stendur. Hann 
var undir áhrif-
um áfengis, missti 
stjórn á bíl sínum og 
keyrði fram af hæð-
inni. Kothe slasaðist 
ekki en bíllinn og 
stafurinn H eyði-
lögðust.

Árið 1978 var sett 
í gang herferð til 
að endurgera skilt-

ið en þá var það farið að láta á sjá og á því stóð 
HuLLYWO D. Fengnir voru níu aðilar sem styrktu 
skipti stafanna og voru nýju stafirnir afhjúpaðir á 
75 ára afmæli Hollywood í beinni útsendingu.

ÞETTA GERÐIST:  13. JÚLÍ 1923

Hollywood-skiltið afhjúpað

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, 
bróðir og mágur,

Jóhann Briem
fyrrv. framkvæmdastjóri,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 5. júlí.  
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 
14. júlí klukkan 15.00. Þeim sem vilja minnast hans 
er bent á MS félagið.

Ásta Kristín Briem
Páll Jóhann Briem
Haraldur Páll Briem Vera Nily
Birna Jóna Jóhannsdóttir Þór Kristjánsson
Kristín Briem Sigurjón H. Ólafsson
Sigrún Briem Jón Viðar Arnórsson
Jóhanna Björk Briem Guðmundur Þorbjörnsson

Eiginmaður, faðir, sonur, 
tengdafaðir og afi,

Hjalti E. Hafsteinsson  
bifreiðarstjóri,

lést á Landspítala Hringbraut mánudaginn 6. júlí. 
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 
14. júlí kl. 13.00.

Þórdís E. Sigurðardóttir
Rannveig Einarsdóttir Jón S. Þorbergsson
Sigurður Hrannar Hjaltason Herdís Anna Ingimarsdóttir
Pálmi Gunnlaugur Hjaltason
Hafsteinn Eyjólfsson
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Rannveig Jónsdóttir 
verður jarðsungin frá Háteigskirkju fimmtudaginn 
16. júlí kl. 13.00.

Guðlaugur Bergmundsson María K. Jónsdóttir
Jón Bergmundsson Guðrún Þórunn   
 Ingimundardóttir
Hlöðver Bergmundsson Jóhanna S. Óskarsdóttir
Ingibjörg Bergmundsdóttir Harald B. Alfreðsson
Katrín Björk Bergmundsdóttir Egill Grímsson     
Sigrún Berglind Bergmundsdóttir Helgi B. Thoroddsen
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Runólfur Sæmundsson
Skólavörðustíg 20, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni miðvikudaginn 
15. júlí kl. 15.00. 

Daði Runólfsson Ragnheiður Ríkharðsdóttir
Halldór Björn Runólfsson Margrét Árnadóttir Auðuns
                                      Anna Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Kristín Sigurðardóttir 
Borgarbraut 65a, Borgarnesi,

verður jarðsungin frá Borgarneskirkju þriðjudaginn 
14. júlí kl. 11.00.
Jarðsett verður í Hólmavíkurkirkjugarði sama dag.
Þeim sem vilja minnast hennar láti líknarstofnanir 
njóta þess.

Sæunn Andrésdóttir Guðrún Andrésdóttir
Konráð Andrésson Margrét Björnsdóttir
Guðleif Andrésdóttir Ottó Jónsson
Anna María Andrésdóttir Arnheiður Andrésdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Auður Kristinsdóttir hefur 
selt heildverslunina Tinnu 
og prjónablaðið Ýr og sagt 
skilið við reksturinn sem 
hún stofnaði fyrir tæpum 
þrjátíu árum. „Við þurfum 
að fara aftur til ársins 1981 
en þá hafði ég verið kenn-
ari í ein tíu ár og langaði að 
breyta til og gera eitthvað 
nýtt,“ segir Auður Kristins-
dóttir, stofnandi Tinnu.

Auður segir að ekki hafi 
verið hlaupið að því að 
stofna verslun fyrir tæp-
lega þrjátíu árum. „Í raun 
og veru vissi ég ekkert hvað 
ég var að fara út í þarna í 
upphafi. Ég fékk ársleyfi 
frá kennslu því ég vissi ekki 
hvort þetta myndi ganga 
hjá mér og byrjaði í lítilli 

gluggalausri skonsu í Mið-
vangi í Hafnarfirði. Þetta 
gekk mjög hægt og bítandi í 
upphafi og ég keyrði á seiglu 
og þolinmæði,“ útskýrir 
Auður og bætir við að lag-
erinn hafi verið í bílskúrn-
um heima og skrifstofan í 
svefnherberginu.

Þegar Auður er innt eftir 
því hvort reksturinn hafi 
ekki verið erfiður í upphafi 
segir hún svo vera. „En ég 
vildi ekki gefast upp því 
þetta gaf mér svo mikla 
ánægju. Mér fannst svo 
gaman að geta liðsinnt fólki 
og það var að koma til mín 
og var svo glatt að fá prjóna-
garn.“

Eftir nokkur ár sá Auður 
að hún vildi auka við sig og 

tók að flytja inn garn og svo 
var stefnan tekin út á land 
þar sem Auður segist hafa 
verið á réttum stað á rétt-
um tíma því að undirtekt-
ir landsbyggðarfólks voru 
góðar. Þá stofnaði Auður 
prjónablaðið Ýr, prjónaklúbb 
og prjónaskóla.

Þegar Auður hafði verið 
í fimm ár í Miðvanginum 
ákvað hún að fara þaðan og 
á Reykjavíkurveg. „Þá verð 
ég sýnilegri og hjólin fara 
að snúast. Fram að þeim 
tíma voru viðskiptavin-
ir mínir að stærstum hluta 
úr norðurbænum í Hafnar-
firði.“ Seinna flutti Tinna í 
eigið húsnæði í Hjallahrauni 
og svo í Kópavog.

En hvernig finnst Auði 

að skilja við reksturinn 
sem hún hefur byggt upp í 
öll þessi ár? „Ég er þakklát 
fyrir farsælt starf sem ég 
vona að hafi ekki bara veitt 
mér ánægju heldur líka þeim 
fjölmörgu prjónakonum 
sem hafa haldið tryggð við 
mig og stutt með ráðum 
og dáð allar götur frá upp-
hafi,“ segir Auður sem skil-
ar skuldlausu búi. „Þetta 
gengur ofboðslega vel núna 
og mér finnst gaman að geta 
skilað þessu í blóma. Ég er 
ánægð með lífið eins og það 
er og mér líður eins og ég sé 
unglingur sem er spennt-
ur að vita hvað bíður hand-
an við hornið en það verður 
mitt næsta verkefni að kom-
ast að því.“ martaf@frettabladid.is

AUÐUR KRISTINSDÓTTIR:   HÆTT MEÐ TINNU OG PRJÓNABLAÐIÐ ÝR

Líður alveg eins og unglingi

HLAKKAR TIL FRAMTÍÐARINNAR Nýir tímar taka við hjá Auði Kristinsdóttur og hlakkar hún til að vita hvað leynist handan við næsta horn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Afmæli

GUNNAR 
SNORRI 
GUNNARSSON, 
sendiherra 
Íslands í Kína, 
er 56 ára.

SÓLEY 
ELÍASDÓTTIR 

leikkona er 42 
ára.

STEIN-
UNN ÞÓRA 

CAMILLA SIG-
URÐARDÓTTIR 

söngkona er 
25 ára.

HARRISON 
FORD leikari er 
67 ára.
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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

Hvítársíða  
sumarhús. 

Einstaklega vinalegt c.a 63 fm sumarhús sem skiptist m.a. í 3 svefnherb. 
stofu, eldhús og baðhús. Bústaðurinn sendur á rúmlega 0,5 ha eignalóð 
sem er sambland af hrauni, trjám og öðrum fallegum gróðri. Mjög rólegt 
og gott svæði. Stutt í Húsafell, Reykholt og fl eiri sögufrægar náttúruperlur 
í Borgarfi rði.  Verð kr.13,9 millj.    
Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða gsm. 892 7798. 

Súðarvogur – lækkað verð. 
Iðnaðarhúsnæði um 135 fm. á 2. hæð við Súðarvog, Kænuvogsmegin, gengið 
beint inn frá götu. Húsnæðið skiptist í vinnusal, snyrtingu, geymslu og herbergi. 
Góðar innkeyrsludyr og góð aðkoma frá Kænuvogi. 
Gott verð, aðeins  kr. 15,9 millj. 
Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða gsm. 892 7798.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Holtsbúð 30 
Garðabæ  einbýli.

TIL SÝNIS Í DAG KL. 17-18. 
Vinalegt einbýlishús á einni hæð, ásamt rúmgóðum bílskúr, alls 200 fm. Húsið skiptist m.a. í 4 
herb., rúmgott eldhús með borðstofu, og stóra stofu með arni. Útgangur úr stofu út á lokaða 
verönd með heitum potti. Gróin lóð með útsýni til Esjunnar og víðar.
Verð 47,9 millj.  Húsið verður til sýnis  í dag kl. 17-18.   

Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða gsm. 892 7798.   

Hraunbær 2ja. Herb. 
Hugguleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð miðsvæðis í Hraunbænum. Stutt í alla þjónustu. 
Góð fyrstu kaup. Verð 13,9 millj. 
Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða gsm. 892 7798. 

MÁNUDAGSTILBOÐ

FISKIBOLLUR
699 KR/KG

SIGIN GRÁSLEPPA (FRÁ DRANGANESI)

Það er ekki fyrir alla að halda með 
íþróttaliði. Sumir skilja hreinlega 
ekki þessa áráttu og ástríðu, og 

margir hafa bara ekkert gaman af 
íþróttum yfir höfuð. Ég er alls ekki ein 
af þessum. 

Alveg eins og það er ekki fyrir alla 
að halda með íþróttaliði er það alls 
ekki fyrir alla að halda með KR. Það 
er líklega skemmtilegra og á sama 
tíma erfiðara en að halda með nokkru 
öðru íslensku knattspyrnuliði. 

KR-ingar venjast mótlæti frá unga 
aldri vegna þess að allir sem halda 
ekki með KR hata KR. Ég man eftir 
þessu allt frá því ég var smákrakki. 
Þetta gildir nefnilega ekki bara um 
meistaraflokka heldur alla flokka, og 
þegar ég keppti með fimmta flokki KR 
hafði greinilega öllum hinum liðunum 
verið kennd þessi speki – ef þú heldur 

ekki með þeim þá hatarðu þau. 
Verandi hataðasta lið Íslands fá KR-

ingar engan séns hjá öðrum. Við 
megum aldrei segja að úrslit hafi 
verið ósanngjörn þó þau hafi 
verið það og við megum aldrei 
segja að dómarahneyksli hafi 
átt sér stað þó að þannig hafi 
það verið. Þá er skömmunum 
bara ausið yfir okkur. Við 
erum nefnilega KR-ingar. 

En þetta er allt saman í 
góðu lagi. Við erum nefni-
lega KR-ingar. Vissulega 
erum við alin upp við mótlæti 
frá fyrsta degi, en það gerir 
okkur bara miklu 
sterkari. Við vitum 
líka að mótlæti er til 
að sigrast á, og það 
gerum við alltaf. 

Mótlæti er til að sigrast á

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir

Meiri pening, 
sýnist þér ég 
vera banki!

Sæll, 
mintu-
brjótur

Þú verður að 
gera eitthvað 

í þessari 
andremmu

Hvernig er hægt 
að vera með 300 
krónur í fimm mis-
munandi 
vösum? Bíddu

Hann er 
þarna ennþá

Hæ! Hæ! Eitthvað títt Nja, ekki 
mikið

Og þó. Um klukkan þrjú 
uppgötvuðu börnin 

að allt með frönskum 
rennilás festist við nýju 

buxurnar mínar

Það 
útskýrir 

ansi 
mikið

Við erum allavega 
búin að taka til í 

dótakistunni.
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Hásteinsvöllur, áhorf.: 646

ÍBV Keflavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–13 (6-7)
Varin skot Fannar 5 – Lasse 6
Horn 6-5
Aukaspyrnur fengnar 16-19
Rangstöður 2-4

KEFLAVÍK 4–4–2  
Lasse Jörgensen 6
Guðjón Antoníusson 5
(69., Tómas Kjartans. 5)
Bjarni H. Aðalsteins. 6
Alen Sutej 5
Brynjar Guðmunds. 6
Magnús Þorsteins. 6
(69., Jóhann B. Guð. 5)
Einar Orri Einarsson 6
Jón Gunnar Eysteins. 6
Hörður Sveinsson 6
Magnús Þ. Matthías. 6
(55., Stefán Arnars. 4)
Haukur Ingi Guðnas. 7

*Maður leiksins

ÍBV 4–5–1  
Elías F. Stefnisson 5
Pétur Runólfsson 5
Eiður Sigurbjörnsson 6
Andrew Mwesigwa 4
Matt Garner 6
*Ajay Smith 7
Tonny Mawejje 7
Andri Ólafsson 6
Chris Clements 6
Augustine Nsumba 5
(75., Gauti Þorvarðs. -)
Viðar Ö. Kjartansson 3

0-1 Haukur Ingi Guðnason (10.)
0-2 Haukur Ingi Guðnason (18.)
1-2 Eiður Aron Sigurbjörnsson (26.)
2-2 Andri Ólafsson (27.)
Rautt spjald: Viðar Örn Kjartans. (71.)

2-2
Kristinn Jakobsson (7)

sport@frettabladid.is

Pepsi-deild karla
KR-Valur 3-4
1-0 Guðmundur Benediktsson (6.), 1-1 Atli 
Sveinn Þórarinsson (10.), 2-1 Sigurbjörn Hreiðars-
son, sjálfsmark (19.), 2-2 Pétur Georg Markan 
(39.), 2-3 Helgi Sigurðsson (55.), 2-4 Viktor 
Unnar Illugason (66.), 3-4 Baldur Sigurðsson 
(69.).  Rautt Spjald: Bjarni Guðjónsson, KR (54.).

STAÐAN Í DEILDINNI
1. FH 12 11 0 1 35-8 33
2. KR 12 6 3 3 23-16 21
3. Stjarnan 11 6 2 3 26-15 20
4. Fylkir 11 6 2 3 21-13 20
5. Keflavík 11 5 4 2 20-17 19
6. Valur 11 6 1 4 15-19 19
7. Breiðablik 10 3 3 4 15-17 12
8. Fram 10 3 2 5 11-13 11
9. Fjölnir 11 2 2 7 13-23 8
10. Grindavík 10 2 2 6 11-23 8
11. ÍBV 11 2 1 8 9-21 7
12. Þróttur 10 1 2 7 9-23 5

ÚRSLIT OG STAÐA

> Zola vill fá Eið Smára til West Ham

Knattspyrnustjórinn Gianfranco Zola 
hjá West Ham viðurkenndi í viðtali 
við Sky Sports fréttastofuna í gær 
að hann væri meira en til í að fá Eið 
Smára Guðjohnsen til West Ham. „Eiður 
er vissulega mjög, mjög góður leikmaður 
og ég er viss um að fleiri félög en West 
Ham hafa áhuga á að fá leikmann í hans 
gæðaflokki til sín,“ segir Zola. Eiður Smári og 
Zola léku á sínum tíma saman hjá Chel-
sea en Arsenal, Bayern München, Aston 
Villa og Everton eru einnig sögð vera að 
fylgjast grannt með gangi mála hjá íslenska 
landsliðsframherjanum.

U-19 ára landslið kvenna í knattspyrnu mætir í dag Noregi í 
fyrsta leik sínum í lokakeppni EM U-19 ára landsliða kvenna 
sem fram fer í Hvíta-Rússlandi. Íslensku stelpurnar unnu sér 
þátttökurétt í mótinu þegar þær unnu milliriðil sinn með glæsi-
brag en þetta er í fyrsta skiptið sem unglingalandslið kvenna 
vinnur sér þátttökurétt í lokakeppni stórmóts. Landsliðs-
þjálfarinn Ólafur Þór Guðbjörnsson er fullur tilhlökkun-
ar og segir góða stemningu vera í íslenska hópnum.

„Þetta er náttúrulega staðurinn sem allir vilja vera, 
á lokakeppni stórmóts og stemningin og tilhlökk-
unin er mikil hjá stelpunum. Þátttaka liðsins er í 
raun rós í hnappagatið hjá félögum og þjálfurum á 
Íslandi,“ segir Ólafur Þór.

Ólafur Þór hefur verið viðriðinn kvennaþjálfun 
í langan tíma og var til að mynda þjálfari Vals og 
Breiðabliks á sínum tíma ásamt því að vera lands-
liðsþjálfari U-17 ára liðsins. Hann telur að kvenna-
boltinn hafi verið á mikilli uppleið síðustu ár.

„Félög eru farin að sinna kvennaboltanum betur 

og það skilar sér í því að maður hefur úr miklu breiðari hópi 
að velja sem landsliðsþjálfari. Hugarfar stelpnanna hefur líka 
breyst til hins betra og þær hafa ef til vill fleiri fyrirmyndir en 
oft áður og það hjálpar til. Þetta eru metnaðarfullar stelpur 
sem eru í U-19 ára landsliðinu og ég sá það strax síðasta haust 

þegar við fórum af stað með þetta að þarna var kominn 
saman góður hópur sem væri tilbúinn að leggja mikið á 
sig og það hafa stelpurnar svo sannarlega gert. Vonandi 
eiga þessar stelpur svo eftir að vera fyrirmyndir fyrir 
yngri stelpur sem eru að fara af stað í fótboltanum,“ 
segir Ólafur Þór.

Ólafur Þór gerir sér grein fyrir því að mótherjar 
Íslands á EM, Noregur, Svíþjóð og England, hafa ef til 
vill meiri reynslu af þátttöku í lokakeppnum en telur 
möguleikana þó ágæta fyrir íslensku stelpurnar.
„Við sýndum það í milliriðlinum að við stöndum 

alveg jafnfætis mörgum þessum liðum og við teljum 
okkur því eiga fína möguleika í okkar riðli,“ segir Ólafur Þór.

ÓLAFUR ÞÓR GUÐBJÖRNSSON: ER BJARTSÝNN Á GENGI U-19 ÁRA LANDSLIÐS KVENNA Á LOKAKEPPNI EM

Stelpurnar eru tilbúnar að leggja mikið á sig

KAPPAKSTUR Red Bull-liðið náði að 
koma höggi á aðalkeppi-
naut sinn, Brawn-liðið, á 
Nurburgring Formúlu 1 
brautinni í Þýskalandi í 
gær. Mark Webber hjá 
Red Bull vann sinn 
fyrsta sigur í For-
múlu 1 á ferlinum og 
liðsfélagi hans Sebasti-
an Vettel varð annar 
en Felipe Massa hjá 
Ferrari varð þriðji.

Webber var á ráspól 
í keppninni en byrjaði 
afar illa þegar hann rakst 
á Rubens Barrichello hjá 
Brawn fyrir fyrstu beygj-
una og hlaut refsingu fyrir 

en Barrichello var lengi eftir það 
í forystuhlutverkinu á Nurburg-
ring-brautinni í gær en mistök 
Brawn-liðsins í þjónustuhléum út 
af bilaðri bensíndælu gerðu út um 
möguleika Barrichello á sigri. 

Hinn 32 ára gamli Webber var 
eðlilega í skýjunum með sinn 

fyrsta sigur í For-
múlu 1 eftir 
langa bið.

„ Þ et t a  er 
ótrúlegt. Ég vil 
þakka Red Bull-

liðinu fyrir að hafa 
haft trú á mér 

og hjálpað 
mér í gegn-
um þetta 
tímabil 
á meðan 
margir 
voru 

búnir að afskrifa mig. Þetta er 
vissulega frábær dagur fyrir 
mig,“ sagði Webber eftir að úrslit-
in lágu fyrir í gær.

Sigur Ástralans Webber er 
líka merkilegur í ljósi þess að 
hann fótbrotnaði illa í reiðhjóla-
slysi síðasta vetur og margir voru 
því búnir að afskrifa hann fyrir 
mótið. 

Webber lagði hins vegar hart að 
sér í endurhæfingunni og er nú að 
uppskera laun erfiðisins. - óþ

Ökuþórar Red Bull-liðsins tóku fyrsta og annað sætið í Formúlu 1 í Þýskalandi:

Loksins sigraði Mark Webber

LOKSINS Hinn 32 ára gamli Webber 
fagnaði sínum fyrsta sigri í Formúlu 
1. NORDIC PHOTOS/AFP

STIGAKEPPNI ÖKUÞÓRA
1. Jenson Button (Brawn) 68 stig
2. Sebastian Vettel (Red Bull) 47,3
3. Mark Webber (Red Bull) 45,5
4. Rubens Barrichello (Brawn) 44,5
5. Felipe Massa (Ferrari) 22,6

HNEFALEIKAR Fyrrum IBF-létt-
vigtar og WBC-léttveltivigtar 
heimsmeistarinn í hnefaleikum 
Arturo Gatti er látinn, aðeins 37 
ára gamall. Lögreglan í Porto de 
Galinhas í Brasilíu rannsakar 
nú orsök dauða kappans en hann 
fannst látinn á hótelherbergi sínu 
þar sem hann dvaldi ásamt eigin-
konu sinni og eins árs gömlum 
syni þeirra. 

Eiginkonan Amanda Rodrigu-
es er í haldi lögreglu vegna gruns 
um að hafa komið nálægt dauða 
Gatti.  - óþ

Fyrrum heimsmeistari látinn:

Gatti fannst 
látinn í gær 

LÁTINN Fyrrum heimsmeistarinn í 
hnefaleikum Arturo Gatti fannst látinn í 
gær. NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI U-21 árs landsliðsmað-
urinn Hólmar Örn Eyjólfsson lék 
sinn fyrsta aðalliðsleik með West 
Ham í gær þegar félagið vann 
Grays Athletic 1-2 í fyrsta æfing-
arleik sínum á undirbúningstíma-
bilinu. 

Hólmar Örn lék allan síðari 
hálfleikinn og spilaði sem mið-
vörður við hlið Danny Gabbid-
on sem var að spila sinn fyrsta 
leik eftir meiðsli sem hafa haldið 
honum utan vallar frá því í jan-
úar 2008.  - óþ

Hólmar lék með West Ham:

Fyrsti aðalliðs-
leikur Hólmars

FÓTBOLTI Keflvíkingar heimsóttu 
Eyjamenn í gærkvöldi, leikurinn 
var frábær skemmtun og endaði 
með því að liðin skildu jöfn 2-2.

Leikurinn byrjaði afar fjörlega 
en strax á 10. mínútu komust Kefl-
víkingar yfir með marki frá Hauki 
Inga Guðnasyni. Magnús Sverrir 
Þorsteinsson átti gott hlaup upp 
kantinn, sendi fyrir beint á koll-
inn á Magnúsi Matthíassyni sem 
skallaði fyrir á Hauk Inga Guðna-
son sem skoraði í opið markið. 

Aðeins átta mínútum síðar kom-
ust Keflvíkingar tveimur mörk-
um yfir og aftur var Haukur Ingi 
að verki. Haukur stal boltanum af 
Matt Garner rétt fyrir utan teig 
ÍBV, skeiðaði inn í teiginn og skor-
aði eins og sönnum sóknarmanni 
sæmir.

„Við ætluðum að koma til Eyja á 
erfiðan útivöll og ná í þrjú stig, það 
byrjaði vel, við komumst í 0-2 og 
eigum að gera betur en að missa 
þetta niður í jafntefli. Að sama 
skapi börðust Eyjamenn eins og 
ljón og áttu stigið skilið,“ sagði 
Haukur Ingi Guðnason svekktur 
eftir leikinn. 

Haukur átti flottan leik fyrir 
Keflavík og skoraði tvö mörk. 

„Ég stefni að sjálfsögðu á að 
skora sem mest en það sem skipt-
ir höfuðmáli er að ná í þrjú stig í 
öllum leikjum.“

Í stöðunni 0-2 gjörbreyttist 
gangur leiksins og Eyjamenn tóku 
völdin á vellinum. Þeir nýttu sér 
yfirburðina á 26. mínútu þegar 
Eiður Aron skoraði með góðum 
skalla eftir hornspyrnu frá Chris 
Clements. 

Eyjamenn jöfnuðu svo leik-
inn tveimur mínútum síðar með 
marki frá Andra Ólafssyni. Matt 
Garner tók aukaspyrnu utan af 
kanti, spyrnan fór inn á teig þar 
sem Andri kom svífandi og fleytti 
boltanum af höfðinu í netið og stað-
an því 2-2 í hálfleik.

Í seinni hálfleik einkenndist 
leikurinn af mikilli baráttu beggja 
liða. Bæði lið hefðu þó getað stolið 
sigrinum en á 70.mínútu fékk 
Viðar Örn Kjartansson að líta sitt 
annað gula spjald fyrir mótmæli.  

Bjarni Hólm virtist brjóta á 
Viðari þegar hann var við það að 
sleppa í gegn, Kristinn Jakobsson 
dæmdi ekkert og upphófust mikil 
mótmæli. Viðar Örn var afar ósátt-
ur eftir leikinn. 

„Við vorum betri í 80 mínútur í 

dag og yfirspiluðum þá sundur og 
saman en það var einhver á vell-
inum sem átti ekki sinn besta leik 
í dag.“ 

Viðar er þó bjartsýnn fyrir 
næstu leiki. „Ef við spilum svona 
þá getum við staðið í öllum en það 
vantar bara að reka smiðshöggið 
á leikina.“

Eyjamenn sóttu stíft undir lok 
leiksins en allt kom fyrir ekki og 
skemmtilegur leikurinn endaði 
með jafntefli 2-2.  - es

Sanngjarnt jafntefli í Eyjum
ÍBV og Keflavík skildu jöfn, 2-2, í Pepsi-deild karla á Hásteinsvelli í gær en öll 
mörk leiksins komu í fjörugum fyrri hálfleik. Eyjamenn eru áfram í fallsæti.

TVENNA Framherjinn Haukur Ingi Guðnason skoraði bæði mörk Keflavíkur gegn 
ÍBV á Hásteinsvelli í kvöld á fyrstu 18. mínútum leiksins. Myndin er úr leik Fylkis og 
Keflavíkur fyrr í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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NÝTT Í  BÍÓ!

SÍMI 564 0000

16
L
L
L
L
L
10
10
L

THE HURT LOCKER  kl. 8 - 10.45
THE HURT LOCKER LÚXUS kl. 8 - 10.45
ICE AGE 3  3D ENSKT TAL ÁN TEXTA kl.  8 - 10.10 D
ÍSÖLD 3  3D ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 D
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  3.30 - 5.45 - 8 - 10.10 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  3.30 - 5.45 
TRANSFORMERS 2 kl.  5 - 8 -11 
TRANSFORMERS 2 LÚXUS kl.  5
GULLBRÁ   kl.  3.30

SÍMI 462 3500

ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  6 
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  6 - 8 - 10
MY SISTERS KEEPER   kl.  8 - 10 

L
L
12

12
L
7
7
14
L

MY SISTERS KEEPER    kl.  5.40 - 8 - 10.20 
ÍSÖLD 3 ÍSLENSKT TAL kl.  5.50 - 8 
YEAR ONE kl.  10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  8 - 10.15
ANGELS & DEMONS kl.  6 - 9
GULLBRÁ    kl.  6

SÍMI 530 1919

16
L
7
7
16

THE HURT LOCKER  kl. 5.30 - 8 - 10.35
ICE AGE 3 ENSKT TAL M/ÍSL. TEXTA kl.  5.50 - 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl.  5.45 - 8 - 10.15
YEAR ONE   kl.  5.45 - 8
TERMINATOR kl.  10.15

600kr.

fyrir börn
750kr.

fyrir fullorðna

SÍMI 551 9000750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

750 KR. FULLORÐNIR
600 KR. BÖRN

- Ó.H.T. , Rás 2- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL- S.V. , MBL

- Ó.H.T. , Rás 2

- S.V. , MBL

 MISSIÐ EKKIAF STÆRSTU OGSKEMMTILEGUSTUTEIKNIMYNDÁRSINS! OG NÚNALÍKA Í 3-D

"Þessi fallega og átakanlega "Þessi fallega og átakanlega
kvikmynd hlýjar manni bæði kvikmynd hlýjar manni bæði

um hjartaræturnar um hjartaræturnar
og rífur í þær"og rífur í þær"

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

"Þessi fallega og átakanlega 
kvikmynd hlýjar manni bæði

um hjartaræturnar
og rífur í þær"

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

HEIMS
SNARKLIKKUÐUSTU FYNDNUSTU MYNDD

FLOTTASTA HASARMYND SUMARSINS

STÆRSTA GAMANMYND ALLRA TÍMA Á ÍSLANDI

KYNNTU ÞÉR SÝNINGARTÍMA Á SELFOSSI 
OG Í KEFLAVÍK Á WWW.SAMBIO.IS

BRUNOBRUNO    kl. 2 - 4 - 6 - 8    kl. 2 - 4 - 6 - 8D - 8:30 - 10:10- 8:30 - 10:10D - 10:30- 10:30 14

BRUNO kl. 2 - 4 - 6 - 8 - 10:10 VIP
TRANSFORMERS 2TRANSFORMERS 2 kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:50kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:50 10

ÍSÖLD 3 m/ísl.tali kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D) L

ÍSÖLD 3ÍSÖLD 3 m/ísl.tali kl. 1:30 - 3:40 - 5:50kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 L

HANGOVER  1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 8:30 - 10:20 - 10:50 12

BRUNOBRUNO kl. 4 - 6 - 8  - 10 - 11 - 12kl. 4 - 6 - 8  - 10 - 11 - 12 14

THE HANGOVER kl. 4 - 6 - 8 - 10:20 12

BRUNO kl. 8 - 10 14 

HANGOVERHANGOVER kl. 8kl. 8 12 

TRANSFORMERS 2 kl.  10 12

- bara lúxus
Sími: 553 2075

MY SISTER´S KEEPER kl. 5.50, 8 og 10.15 12

ÍSÖLD 3 - 3D - Íslenskt tal kl. 4 L

ÍSÖLD 3 - Íslenskt tal kl. 4 og 6 L

TRANSFORMERS 2 kl. 7 og 10 10

YEAR ONE kl. 8 og 10 7

GULLBRÁ kl. 4 L

SÝND MEÐ ÍSLENSKU TALI

FLOTTASTA HASARMYND 
SUMARSINS

- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com- Ó. Þ. I., Kvikmyndir.com

Það eru ekki allir sem 
hafa áhuga á að ferðast 
um landið í bíl, til dæmis 
félagsmenn Sportbáta-
félagsins Snarfara sem 
kjósa heldur annan ferða-
máta, þ.e. sjóleiðina. 

„Við hjónin keyptum okkur bát 
fyrir þremur árum síðan og 
notum hann eins og aðrir nota 
sumar-bústað eða húsbíl. Við 
erum dugleg að flakka um landið 
á sumrin og sofum svo um borð 
í bátnum, enda er hér allt til alls 
og svefnpláss fyrir allt að tíu 
manns,“ segir Sigurjón Sigurðs-
son, bátaeigandi og félagi í Snar-
fara. 

Sigurjón segir meðlimi Snar-
fara vera á öllum aldri og félags-
starfið öflugt. „Hér mæta menn 
og skiptast á sögum og þeir eldri 
og reyndari gefa nýliðunum ýmis 
góð ráð enda er margt sem þarf 
að varast á sjónum. Menn eru líka 
duglegir við að hópa sig saman 
og sigla upp á Akranes eða eitt-
hvað lengra; svo er nokkuð um 
skipulagða dagskrá líka eins og 
Hvammsvíkurferðin, Sjómanna-
dagurinn og Veiðidagurinn.“ 

Sigurjón segist reyna að haga 

seglum eftir veðri og fer aðeins á 
sjóinn þegar vel viðrar. „Maður 
nennir lítið út á veturna í vondu 
veðri, þá notar maður frekar tím-
ann til að dytta að bátnum. Svo 
eru aðrir sem eru að sigla allt árið 
um kring og enn aðrir eru á fiski-
bátum og þeir fara út að fiska í 
næstum hvaða veðri sem er. Þetta 
er því mjög einstaklingsbundið.“ 
Aðspurður segist Sigurjón ekki 
vilja skipta bátnum út fyrir hús-

bíl enda sé báturinn skemmtileg-
ur ferðakostur og í sumar hyggst 
hann meðal annars sigla vítt og 
breitt um Vestfirðina ásamt eigin-
konu sinni. „Við erum með litla 
tuðru meðferðis sem við notum til 
að sigla í land ef engin bryggja er 
til staðar. Svo er maður duglegur 
við að veiða sér í soðið og grilla 
eða búa til sushi,“ segir Sigurjón 
að lokum. 

 - sm

Fljótandi sumarbústaður

SIGURJÓN segir bátinn vera eins og sjófæran sumarbústað. Hægt sé að veiða sér í 
soðið, grilla eða búa til sushi um borð. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sigríður Soffía Níelsdóttir, dansari og danshöfund-
ur, vann fyrir skömmu stuttmyndakeppni Actfesti-
val í Bilbao á Spáni með dansstuttmynd sína, Uni-
form Sierra. Hundrað myndir kepptu á hátíðinni. 

Uniform Sierra er fyrsta mynd Sigríðar. „Það 
voru þarna myndir inn á milli sem voru teknar á 
filmu og gerðar af reyndum fagmönnum þannig að 
ég bjóst engan veginn við því að vinna.“ Hún dans-
ar sjálf í myndinni ásamt Benjamin Khan sirkus-
listamanni en Sigríður er nýútskrifuð úr BA-námi 
Listaháskólans í nútímadansi.

Hún vinnur nú að nýrri stuttmynd, Children of 
Eve. „Hún er nánast tilbúin. Ég er bara að fara að 
senda hana á Stafrænan Hákon, sem er að fara að 
gera tónlist við hana.“ Ólafur Darri Ólafsson talar 
yfir myndina sem er einhvers konar heimildar-
mynd um íslenska álfinn. Sigríður sjálf, Guðrún 
Eva Níelsdóttir, Andrea Hvannberg og Vigdís Eva 
Guðmundsdóttir eru í aðalhlutverkum. Frumsýn-
ing er áætluð á sviðslistahátíðinni artFart í ágúst, 
en Sigríður undirbýr tvö önnur dansverk fyrir 
hátíðina.  

Fram undan eru svo sýningar á dansverkinu 
Teach Us To Outgrow Our Madness, sem Sigríð-
ur vann ásamt Ernu Ómarsdóttur og fleirum. Sýnt 

er á Ítalíu í lok júlí, en sýningar eru bókaðar víðs 
vegar um Evrópu til 5. maí 2010. Sigríður tekur 
stefnuna á Brussel í haust. „Mig langar að hamra 
járnið meðan það er heitt. Annars er aldrei að 
vita, kannski býðst manni eitthvað frábært hérna 
heima.“  - kbs

Stuttmynd um íslenska álfinn

VINNINGSMYND Stuttmyndin Uniform Sierra var tekin í hver í 
Eldborgarhrauni. MYND/SIGRÍÐUR 
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ARNARHRAUN - HAFNARFJ.
Falleg 92fm 3ja herb. neðri hæð í tvíbýli auk 
35 fm bílskúrs. Skipti möguleg á einstaklings- 
eða 2ja herb. íbúð. Nánari uppl. um verð og 
greiðslukjör veitir Sveinbjörn í síma 892-2916 
Verð 23,6 millj. 

OPIÐ HÚS Í KVÖLD  FRÁ 19 -20
EYKTÁS 11
Fallegt 290 fm tveggja hæða einbýli á glæsi-
legum útsýnisstað efst í Elliðaárdalnum. Fjögur 
svefnherbergi. Tvær stórar og bjartar stofur. 
Innb. bílskúr. Fallegur garður. Verð 59 millj. 
Eignin verður til sýnis í kvöld frá 
kl 19 - 20 mánudaginn 6. júlí.

OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ KL. 19 - 20
LÆKJASMÁRI MEÐ BÍLSKÝLI
Glæsileg og björt 122 fm íbúð (íbúðin er 89 fm, 
geymslan 6 fm og bílgeymslan 27 fm) á 4 hæð 
í lyftuhúsi. Fallegar innréttingar. Tvö rúmgóð 
herb. og stór og björt stofa. Stórar vestursvalir 
yfi rbyggðar að hluta. Parket og fl ísar á gólfum. 
Glæsileg sameign. Verð 24,9 millj.

FLYÐRUGRANDI   
3ja herbergja íbúð á 3. Hæð. Sameiginlegt 
saunabað á þakhæð. Blokkin er í góðu standi 
að utan. Glæsilegur garður. Íbúðin er í eftirsóttu 
fjölbýlishúsi. Gæti hentað eldri borgurum vegna 
nálægðar við þjónustumiðstöðina við Afl a-
granda. Góð staðsetning, stutt í verslun, skóla, 
KR-völlinn o.fl . Verð 19,9 m

FAXAHVARF - KÓPAVOGUR
Glæsilegt 230 fm. einbýlishús á tveimur hæðum, 
með innbyggðum bílskúr. 4. svefnherbergi, 
stórar og bjartar stofur með fallegu útsýni. 
Vandaðar innréttingar. Gólf eru fl ísalögð og er 
hiti í þeim öllum. Bílaplan er hellulagt og með 
varmalögn. Nánari upplýsingar veittar 
á skrifstofu Gimli.

VATTARÁS - GARÐABÆ 
Fallegt 187 fm. endaraðhús á einni hæð í Garða-
bæ. 4. svefnherbergi og stórar og bjartar stofur. 
Glæsilegar innréttingar. Parket og fl ísar á gólfum. 
Gróin og snyrtileg lóð. Bílaplan hellulagt og með 
varmalögn. Staðsetning eignar er einstaklega 
góð, í kyrrlátu hverfi . Upplýsingar um verð og 
greiðslukjör á skrifstofu Gimli.

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

STÖÐ 2

20.00 Eldum íslenskt  Matreiðsluþáttur 
þar sem sýnt er hvernig best er að elda úr 
íslensku hráefni. 

20.30 Hugspretta  Andri Heiðar Krist-
insson fjallar um nýjungar, frumkvöðla og 
framsýni.

21.00 Léttari leiðir  Guðjón Sigmunds-
son, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar Garðars-
son stjórna þætti um heilsufar og mataræði. 

21.30 Í nærveru sálar  Umsjón hefur Kol-
brún Baldursdóttir sálfræðingur. 

06.00 Óstöðvandi tónlist

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Óstöðvandi tónlist

17.30 Rachael Ray 

18.15 America’s Funniest Home 
Videos  (46:48) (e)

18.40 Robin Hood  (4:13) (e)

19.30 Málefnið  (7:7) Umræðuþáttur í 
umsjón Sölva Tryggvasonar og Þorbjörns 
Þórðarsonar.

20.30 Matarklúbburinn  (4:8) Lands-
liðskokkurinn Hrefna Rósa Sætran matreið-
ir ljúffenga og einfalda rétti fyrir áhorfend-
ur og gesti sína. Að þessu sinni matreið-
ir Hrefna nautasushi og wasabi salat, grísarif 
með grænu chili og stórlúðu með beikoni 
og gráðostakartöflusalati.

21.00 Bachelorette  (1:12) DeAnna 
Pappas heillaði áhorfendur upp úr skónum 
í The Bachelor þegar hún gekk í gegnum 
þá sársaukafulla lífsreynslu að piparsveinn-
inn Brad Wormack hafnaði henni á síðustu 
stundu. Nú er það hún sem fær að velja 
sér mannsefni.

22.30 Home James  (2:10) Þegar fólk 
er búið að fá sér í glas og er ekki í ástandi 
til að keyra heim, getur það hringt í Home 
James sem sendir einkabílstjóra á staðinn á 
lítilli vespu. Einkabílstjórarnir eru skrautlegir 
og farþegarnir ennþá skrautlegri.

23.00 Murder  (2:10) Bandarísk 
raunveruleikasería þar sem venjulegt fólk 
glímir við raunverulegar morðgátur.  

23.50 Penn & Teller: Bullshit  (21:59)

00.20 CSI: Miami  (8:21) (e)

01.10 The Dudesons  (1:8) (e)

01.40 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego, 
áfram!, Kalli litli Kanína og vinir og Ævintýri 
Juniper Lee.

08.15 Oprah 

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful 

09.30 Doctors (23:26) 

10.00 Doctors (24:26)

10.30 Eldsnöggt með Jóa Fel (2:10) 

11.05 60 mínútur 

11.50 Gossip Girl (3:25) 

12.35 Nágrannar 

13.00 Hollyoaks (231:260) 

13.25 Throw Momma from the Train 
 Grínmynd um tvo ólíka félaga sem ákveða 
að koma ástvinum sínum fyrir kattarnef. Að-
alhlutverk: Danny DeVito og Billy Crystal.

15.10 ET Weekend 

15.55 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M., 
Galdrastelpurnar og Ævintýri Juniper Lee.

17.08 Bold and the Beautiful 

17.33 Nágrannar 

17.58 Friends (5:24)

18.23 Veður

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag 

19.11 Veður 

19.20 The Simpsons (23:25) Áttunda 
þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna óborg-
anlegu og hversdagsleika hennar.

19.45 Two and a Half Men (4:19) 
Charlie Harper lifði í vellystingum þar til bróð-
ir hans Alan, flutti inn á hann slyppur og 
snauður, nýfráskilin, með son sinn Jack. 

20.10 So You Think You Can Dance 

21.40 So You Think You Can Dance 

22.25 Entourage (9:12) Vincent og fé-
lagar standa nú á krossgötum því þrátt fyrir 
að nokkrum þeirra hafi orðið býsna ágengt í 
kvikmyndaborginni þá neyddust þeir í loka-
þætti þriðju seríu til að flytja úr villunni góðu. 

22.55 The Best Years (2:13) Unglings-
stúlkan Samantha Best hefur skólagöngu í 
virtum háskóla og þarf að læra að takast á 
við háskólalífið og ástina.

23.40 Tarnation 

01.15 Bones (18:26)

02.00 Arven 

03.50 When a Stranger Calls 

05.15 Throw Momma from the Train

16.20 Landsmót UMFÍ  (e)

16.35 Leiðarljós

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Hanna Montana  (42:56)

17.53 Sammi  (33:52)

18.00 Millý og Mollý  (19:26)

18.13 Halli og risaeðlufatan  (19:26)

18.25 Út og suður  (e)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Ganges  (Ganges: Lífsfljótið) (2:3) 
Í þessum breska heimildarmyndaflokki er 
ánni Ganges fylgt frá upptökum hennar í 
Himalajafjöllum til óseyranna við Bengalflóa 
og fjallað um náttúru, dýralíf og mannlíf við 
þetta helgasta fljót Indlands.

20.25 Sólkerfið  (Space Files) (3:13) 
Stuttir fræðsluþættir um sólkerfið.

20.45 Lífsháski  (Lost V) Bandarískur 
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs 
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf 
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem 
dularfullir atburðir gerast. 

21.30 Trúður  (Klovn) (e)

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Íslenski boltinn  Sýnd verða 
mörkin úr síðustu leikjum á Íslandsmótinu 
í fótbolta.

23.05 Aðþrengdar eiginkonur 
 (Desperate Housewives V) (e)

23.50 Hringiða  (Engrenages) (8:8) (e)

00.20 Dagskrárlok

08.00 Good Night, and Good Luck

10.00 Batman & Robin 

12.00 Accepted 

14.00 Good Night, and Good Luck 

16.00 Accepted

18.00 Batman & Robin 

20.00 Jesse Stone: Night Passage 
Löggæslumaðurinn Jesse Stone flytur í lít-
inn smábæ þar sem hann flækist inn í hvert 
glæpamálið á fætur öðru.

22.00 Network 

00.00 Infernal Affairs 

02.00 Back in the Day 

04.00 Network 

06.00 Scoop 

17.45 Barclays Scottish Open Sýnt frá 
Barclays Scottish Open mótinu í golfi.

19.30 Sumarmótin 2009: N1 mótið 

20.10 KR - Valur Útsending frá leik í 
Pepsí-deildinni. 

22.00 Pepsímörkin 2009 Magnús 
Gylfason og Tómas Ingi Tómasson 
fara yfir alla leiki umferðarinnar ásamt 
íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

23.00 10 Bestu: Ríkharður Jónsson 
Sjötti þátturinn af tíu í þessari mögnuðu 
þáttaröð um tíu bestu knattspyrnumenn 
Íslandssögunnar. Í þessum þætti verður 
fjallað um Ríkharð Jónsson og hans feril.

23.40 KR - Valur Útsending frá leik í 
Pepsí-deildinni. 

01.30 Pepsímörkin 2009 

 

19.00 PL Classic Matches Liverpool - 
Tottenham, 92/93. Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.30 PL Classic Matches Tottenham 
Hotspur - Liverpool, 93/94. Hápunktarnir 
úr bestu og eftirminnilegustu leikjum 
úrvalsdeildarinnar.

20.00 Man. City - Chelsea Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.40 1001 Goals Bestu mörk 
úrvalsdeildarinnar frá upphafi.

22.35 Man. City - Stoke Útsending frá 
leik í ensku úrvalsdeildinni.

 

19.45 Two and a Half Men 
 STÖÐ 2

20.45 Lífsháski  SJÓNVARPIÐ

21.00 Bachelorette  SKJÁREINN

21.40 Aliens in America 
 STÖÐ 2 EXTRA

22.00 Pepsímörkin 2009 
 STÖÐ 2 SPORT

Leikarinn Kal Penn, sá sem lék Kumar Patel í kvikmyndunum 
Harold and Kumar go to White Castle og Harold and Kumar 
Escape from Guantanamo Bay, hefur verið ráðinn aðstoðar-
yfirmaður almanntengslaskrifstofu Baracks Obama. Í kosn-
ingabaráttu Obamas var Penn mjög virkur og hafði lýst því 
yfir við Obama sjálfan að hann mundi vilja starfa fyrir hann. 
Fyrir nokkrum vikum var honum svo boðið starfið en við það 
þurfti að skrifa hann út úr sjónvarsþáttunum House.

Fyrir þá sem ekki vita þá eru Harold and Kumar-mynd-
irnar grínmyndir sem fjalla um tvo háskólanema sem, í fyrri 
myndinni, ákveða að taka smá „road trip“ á uppáhalds-
hamborgarastaðinn sinn, White Castle. Á leiðinni reykja þeir töluvert 
gras, lenda í barnastjörnu sem borðar ofskynjunarsveppi og fleira 
undarlegt. 

Fyrsti íslenski grínleikarinn sem mér dettur í hug þegar ég hugsa 
um Penn er Auddi. Þó lítið sé um „stónera“-grín hjá Audda þá tekur 
hann sig svipað alvarlega og Penn. Penn hefur það þó fram yfir 
Audda að hann er með háskólagráðu frá UCLA í kvikmyndafræði og 

heimspeki. Hins vegar fór ég að hugleiða að ef ég væri jafn 
valdamikill á Íslandi og Obama er, yrði þetta þá ekki svipað 
eins og að ráða Audda sem skrifstofustjóra hjá menntamála-
ráðuneytinu eða upplýsingafulltrúa forsætisráðuneytisins? 
Ég efast um að ég myndi gera það. Væntanlega yrði ég 
dauðhræddur við vinnustaðagrín allan daginn, eða að vera 
„Teeekinn“. Ég held ég drykki heldur ekki neinn vökva í 
vinnunni af ótta við að einhverju ógeði hefði verið blandað 
í hann.

Þrátt fyrir að Penn sé með háskólagráður frá UCLA þá 
verður hann alltaf grashausinn sem lék í Harold and Kumar 

í mínum huga. Ef ég væri Obama (sem ég efast samt um að hafi 
einhverju ráðið um þessa ráðningu) og væri að ráða einhvern Penn 
á annað borð myndi ég frekar ráða Sean Penn. Hann hefur sýnt að 
hann getur bæði verið alvarlegur og þroskaheftur, eins og í I am Sam. 
Einnig nýtur hann töluvert meiri virðingar heldur en Kal Penn, að ég 
held og vona. Ég myndi jafnvel hugleiða að ráða Penn Jilette, úr Penn 
and Teller: Bullshit, fram yfir Kal Penn. En það er kannski bara ég.

VIÐ TÆKIÐ VÍÐI SMÁRA PETERSEN FINNST UNDARLEGT AÐ RÁÐA „STÓNER“ Í EMBÆTTI

Myndi frekar ráða aðra Penn-a
> Nigel Lythgoe
„Þetta er meira en bara hæfileika-
keppni. Hér rætast draumar … sem 
stundum breytast í martraðir.“
Lythgoe er dómari þættin-
um So You Think You Can 
Dance þar sem leitað er að 
hæfileikaríkum dönsurum. 
Þátturinn er á dagskrá á 
Stöð 2 í kvöld. 
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RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

SVT 1

10.00 Only Fools and Horses 10.30 Absolutely 
Fabulous 11.00 Only Fools and Horses 11.30 
Absolutely Fabulous 12.00 My Hero 12.30 
Blackadder the Third 13.00 Only Fools and Horses 
13.30 Absolutely Fabulous 14.00 The Weakest 
Link 14.45 My Hero 15.15 Blackadder the Third 
15.45 Only Fools and Horses 16.15 Absolutely 
Fabulous 16.45 EastEnders 17.15 The Weakest 
Link 18.00 My Family 18.30 Blackadder the Third 
19.00 Gavin And Stacey 19.30 Lead Balloon 
20.00 Torchwood 20.50 Any Dream Will Do 22.15 
Saxondale 22.45 Lead Balloon 23.15 EastEnders 
23.45 The Weakest Link 

11.30 Så er der pakket 12.00 Det lille hus på 
prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 Flight 
29 savnes! 13.20 Forklædt som stinkdyr 13.30 
SommerSummarum 13.35 Svampebob Firkant 
13.55 SommerSummarum 15.05 Trolddomsæsken 
15.30 Alle vi born i Bulderby 16.00 Supernabo 
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 SommerVejret 
17.05 Klovedal i Indonesien 18.05 Ægyptens 
gåder 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30 
SommerVejret 19.40 Horisont Special. Jagten på 
pædofile 20.35 Bag tremmer 22.20 Seinfeld 

10.30 Norge rundt jukeboks  11.30 Sport Jukeboks  
12.30 Svisj gull jukeboks  13.55 Freske fraspark  
15.20 Litt som deg  15.50 Oddasat - nyheter 
på samisk  15.55 Nyheter på tegnspråk  16.00 
Supertrioen  16.25 Vennene på Solflekken  16.40 
Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  17.30 Når dyr 
reddar liv  17.55 Borettslaget  18.25 Landeplage  
18.55 Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  
19.30 Sommeråpent  20.15 The Street  21.15 
Kveldsnytt  21.30 Derrick  22.30 Dei store krigarane  
23.20 Sport Jukeboks  

16.45 Hollyoaks (230:260) 

17.15 Hollyoaks (231:260) 

17.40 E.R. (20:22) Þættir sem gerast 
á bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar 
sem erillinn er næstum óviðráðanlegur og 
læknarnir fá nánast engan tíma til að taka 
ákvarðanir upp á líf og dauða.

18.25 Seinfeld (6:22) Jerry Seinfeld er 
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á 
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti 
við annað fólk.

18.45 Hollyoaks (230:260)

19.15 Hollyoaks (231:260) 

19.40 E.R. (20:22) 

20.25 Seinfeld (6:22) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.20 Ísland í dag 

21.40 Aliens in America (16:18) 
Stórskemmtilegir gamanþættir um Raja, 
ungan skiptinema frá Pakistan sem býr hjá 
Tolchuck-fjölskyldunni í Wisconsin. Hann er 
múslimi en þau sannkristin og sambúðin 
gengur því ekki alltaf hnökralaust fyrir sig.

22.05 Monk (3:16) Einkaspæjarinn og 
sérvitringurinn Adrien Monk er mættur aftur 
og heldur uppteknum hætti við að aðstoða 
lögregluna við lausn allra undarlegustu 
sakamálanna sem flest hver eru æði kómísk 
þótt glæpir séu auðvitað alltaf dauðans alvara.

22.50 Prison Break (24:24) Lokaþáttur af 
Prison Break. Við skyggnumst inn í framtíðina 
og sjáum hvað verður um söguhetjurnar okkar.

23.35 Lie to Me (4:13)

00.20 Sjáðu 

00.45 Aliens in America (16:18) 

01.10 Fréttir Stöðvar 2 

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

06.38 Morgunfrúin
06.50 Bæn
07.03 Morgunfrúin
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Á sumarvegi
14.03 Jacqueline du Pré

15.03 Útvarpssagan: Ljósið í vatninu
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
22.45 Bláar nótur í bland
23.20 Lostafulli listræninginn
00.07 Næturtónar

▼

▼

Stærsta danskeppni í heimi heldur 
áfram. Allt byrjaði þetta á pruf-
unum sem fram fóru í fjórum 
borgum. Standa 14 keppendur eftir 
í úrslitakeppninni, en tveir dansarar 
til viðbótar þurfa að gefa drauminn 
um að verða næsta dansstjarna 
Bandaríkjanna upp á bátinn í kvöld. 
Ótrúleg tilþrif, dramatísk dansatriði, 
magnaðir dansarar og kolruglaðir 
dómarar í kvöld í So You Think You 
Can Dance.

STÖÐ 2 KL. 20.10

So You Think You Can 
Dance

Umræðuþáttur í beinni útsendingu 
í umsjón Sölva Tryggvasonar og 
Þorbjörns Þórðarsonar. Fjallað verður 
um Icesave-málið og leitað svara 
við ýmsum spurningum s.s. hvað 
er Icesave og hver var tilgangurinn 
með Icesave-reikningunum? Hver er 
helsti ávinningur og helsta áhættan af 
Icesave-samningnum og er raunhæft 
að endursemja?

VIÐ MÆLUM MEÐ

Málefnið 
SkjárEinn kl. 19.30.

10.00 Rapport 10.05 Sportspegeln 10.35 Kunskap 
och vetande 12.45 Eva går ombord 14.00 Rapport 
14.05 Gomorron Sverige 14.55 Vårt hus - en 
mögelfälla 15.25 Norsk attraktion 15.55 Rymden 
16.00 Rapport 16.10 Regionala nyheter 16.15 
Älskar dig för evigt? 16.45 Med huvudduk och 
höga klackar 17.15 Via Sverige 17.30 Rapport 
17.50 Regionala nyheter 18.00 Det nya landet 
19.00 Kommissarie Montalbano 20.50 Allsång på 
Skansen 21.50 Plus sommar 22.20 Being human 
23.20 Sändningar från SVT24 

NÝTT FRÁ 

SUMARLEIKURSUMARLEIKUR
Taktu þátt í sumarleik BIC, það sem þú þarft að gera er að senda okkur strikamerki af 

nýju margnota BIC rakvélunum merkt nafni, heimilisfangi og símanúmeri og þú ert kominn í pottinn.
Sendist til: Ó.Johnson & Kaaber ehf. Tunguhálsi 1, 110 Reykjavík

2 stk. gasgrill
6 stk. fjallahjól

6 stk. sundlaugar
Dregið 20. ágúst, kl. 13.13
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Gæludýraeigendur tengjast marg-
ir vináttuböndum við dýrin sín 
og þykir sárt að missa þau yfir 
móðuna miklu. Þorsteinn Ágústs-
son smiður hefur í rúm fimmtán 
ár smíðað dýrakistur undir látin 
gæludýr landsmanna. Það var 
faðir Þorsteins, Ágúst Guðmunds-
son húsgagnasmiður, sem fór af 
stað með fyrirtækið árið 1993, þá 
kominn á eftirlaun. „Þetta hefur 
nú bara verið aukagrein hjá okkur 
feðgum. Pabbi fékk hugmynd-
ina upprunalega frá barnabarni 
sínu sem var í hönnunarnámi úti í 
Bandaríkjunum. Þetta er mjög vin-
sælt þar í landi og pabba datt í hug 
að það væri sniðugt að prófa þetta 
hér heima,“ segir Þorsteinn. Hann 
segir viðskiptin mjakast áfram 
en að hann geti seint talist ríkur 
af kistusmíðunum. Kistur fyrir 
hunda og ketti seljist einna best 
að sögn Þorsteins, en hann segir 
að einstaka sinnum biðji fólk um 
kistur fyrir smærri gæludýr, líkt 

og kanínur og páfagauka. Kreppan 
hefur þó sett sitt mark á kistusöl-
una upp á síðkastið, „Það er mun 
rólegra núna í kreppunni eins og 

í mörgu öðru, en ég mun halda 
áfram að smíða kistur svo lengi 
sem einhver vill þetta,“ segir Þor-
steinn. - sm

Kreppan kemur látin dýr

SMÍÐAR KISTUR UNDIR GÆLUDÝR Þorsteinn segir minna að gera nú í kreppunni. 
Hann hefur smíðað gæludýrakistur í rúm fimmtán ár.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Arndís byrjaði mjög snemma 
að skapa. Hún teiknaði og mál-
aði mikið sem barn. Ég held að 
það sé alveg óhætt að segja að 
fjölskyldan öll sé mjög montin 
af henni.“ 

Eva Arnardóttir er móðir Arndísar Eyjar 
Eiríksdóttur klæðskera.

LÁRÉTT 2. unaður, 6. líka, 8. málein-
ing, 9. rekkja, 11. tvíhljóði, 12. fáni, 
14. hljóðfæri, 16. átt, 17. tæki, 18. 
kæla, 20. nesoddi, 21. án.
LÓÐRÉTT 1. grasþökur, 3. skst., 4. 
veiðarfæri, 5. svelg, 7. bungast, 10. 
mánuður, 13. hola, 15. ólukka, 16. 
tala, 19. samtök.
 LAUSN

Sigríður Sunna Reynisdóttir hefur lifað og 
hrærst í brúðuleikhúsheiminum seinustu 
ár. Hún er nú loksins búin að finna nám sem 
hentar henni og í haust hverfur hún til Cent-
er School of Speech and Drama í London til 
þriggja ára.  Námið er eitt sinnar tegundar í 
Bretlandi. 

„Ég er búin að vera í læri hérna heima hjá 
Messíönu Tómasdóttur og hjá Bernt Ogrod-
nik. Svo hef ég verið að vinna með Hallveigu 
Thorlacius og Helgu Arnalds. Það er ótrú-
lega fallegt samfélag hérna heima sem hefur 
tekið mig í fóstur og ég er búin að læra mjög 
mikið af þeim,“ segir Sigríður. Þá bjó hún í 
Prag í hálft ár og drakk í sig brúðuleikhúshefð 
Tékka. 

Miðinn inn í skólann var tónlistarmyndband 
sem Sigríður gerði við lagið Wedding Dress 
eftir Sam Amidon „Þar sameina ég aðferðir 
brúðuleikhússins og stop-motion hreyfimynda-

tækni. Það er eitthvað sem ég hef hug á að 
halda áfram að vinna með. Það eru svo margir 
ónýttir möguleikar í brúðuleikhúsinu.“ Mynd-
bandið var valið á alþjóðlega kvikmyndahátíð í 
Mílanó seinasta haust.         

„Ég er búin að vera lengi að leita mér að 
skóla sem sameinar brúðugerð og leiklist og er 
á stað sem ég vill búa á. Í svona skapandi námi 
verður maður að búa á stað sem veitir manni 
innblástur.“ Hún segir London því tilvalda.      

Hún iðar af tilhlökkun en vinnur hörðum 
höndum að leit að styrkjum til að fjármagna 
skólagjöldin. „Eftir því sem ég kynnist þessu 
meira sé ég að brúðuleikhús er listgrein sem 
hýsir ótal undirgreinar. Þegar ég áttaði mig 
á öllu því sem hægt er að gera fór áhuginn að 
aukast.“  - kbs

Brúðuleikhúsið er listgrein

BRENNANDI ÁHUGI Sigríður Sunna vill kanna 
sem flestar hliðar brúðuleikhússins.   

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Tökur á Roklandi hefjast þann 
21. júlí á Sauðárkróki en mynd-
in er byggð á samnefndri skáld-
sögu Hallgríms Helgasonar. Leik-
stjóri er Marteinn Þórsson en hann 
skrifar jafnframt handritið. Tölu-
verð eftirvænting ríkir í kringum 
myndina enda fékk bókin prýði-
lega dóma á sínum tíma og þá þótti 
síðasta kvikmyndaútfærsla af bók 
Hallgríms, 101 Reykjavík, nokkuð 
vel heppnuð. Að sögn Snorra Þóris-
sonar, framleiðanda myndarinnar, 
hefur verið gengið frá leikhópnum 
í kvikmyndina og er hann nánast 
óbreyttur frá stiklu sem var útbúin 
sérstaklega til að laða að fjármagn 
og til kynningar á myndinni.  

Ólafur Darri Ólafsson verður 
sem fyrr bloggarinn Böddi og Elma 
Lísa Gunnarsdóttir leikur Döggu. 
Þá leikur Lára Jóhanna Jónsdóttir 
nöfnu sína Láru og Stefán Hallur 
Stefánsson er bróðir Bödda, Viddi. 
„Svo mun Laddi taka við hlutverki 
Þorsteins Bachmans sem Keli en 
Þorsteinn mun engu að síður leika 
í myndinni, verður Tony Knapp,“ 
segir Snorri og viðurkennir að það 
sé smá sápuóperublær yfir þess-
um hlutverkaskiptum. „En lifum 
við hvort eð er ekki í einhverri 
sápuóperu um þessar mundir?“ 
Af öðrum nafntoguðum leikurum 
myndarinnar má nefna Ingvar E. 
Sigurðsson, Þröst Leó Gunnars-
son, Stein Ármann Magnússon og 
Víking Kristjánsson. Ekki liggur 
fyrir hvort Kastljósstjarnan Helgi 
Seljan muni endurtaka hlutverk 
sitt sem slagsmálahundur á bar 
né hvort Sigtryggur Baldursson 
muni renna yfir hvíta tjaldið eins 
og í stiklunni góðu.

Snorri þurfti reyndar að semja 
við Þjóðleikhúsið um tökutím-
ann en áætlað er að þeim ljúki um 
mánaðamótin ágúst, september. Þá 
þarf nokkuð stór hluti leikaraliðs-
ins að mæta til æfinga á leikritinu 
Fridu þannig að tíminn er knapp-
ur og fátt má fara úrskeiðis. „Við 

hefðum viljað byrja mun seinna en 
náðum samkomulagi við þjóðleik-
hússtjórann um að byrja á þess-
um tíma en fá þá frí fyrir Ólaf á 
nokkrum æfingum í staðinn,“ segir 
Snorri og bætir því við að þjóðleik-
hússtjórinn Tinna Gunnlaugsdótt-

ir hafi verið mjög þægileg í samn-
ingum. „Menn átta sig alveg á því 
að leikarar þurfa að vera með alla 
öngla úti til að hafa í sig og á. Þeir 
geta ekki leikið bara í einni kvik-
mynd og farið svo í frí til St. Trop-
ez.“  - fgg  

SNORRI ÞÓRISSON:  SAMIÐ VIÐ ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ UM TÖKUTÍMA

Leikhópur Roklands tilbúinn

LÁRÉTT: 2. yndi, 6. og, 8. orð, 9. rúm, 
11. au, 12. flagg, 14. píanó, 16. na, 17. 
tól, 18. ísa, 20. tá, 21. utan. 
LÓÐRÉTT: 1. torf, 3. no, 4. dragnót, 
5. iðu, 7. gúlpast, 10. maí, 13. gat, 15. 
ólán, 16. níu, 19. aa. 

Björk Guðmundsdóttir frumsýndi 
tónlistarmynd sína Voltaic í 
Háskólabíói á föstudaginn. Og að 
sjálfsögðu voru margir sem vildu 
berja þá mynd augum. Björk skar 
sig að venju úr, klæddist glæsi-
legum hvítum kjól og engu líkara 
en að hún væri á leiðinni í sitt 
eigið brúðkaup. Meðal þeirra sem 

heiðruðu þessa fremstu 
tónlistarkonu okkar 
Íslendinga með nær-
veru sinni voru Andri 
Snær Magnason 
rithöfundur, Elsa María 

úr Kastljósinu og þeir 
Felix Bergsson og 
Baldur Þórhallsson.

Lítið fréttist af stórmyndinni A 
Journey Home eða Slóð fiðrild-
anna sem byggja átti á samnefndri 
bók Ólafs Jóhanns Ólafssonar. 
Búið var að fá framleiðanda frá 
Hollywood, Billy August átti að 
leikstýra og Jennifer Connelly að 
leika aðalhlutverkið. Framleiðslu-
fyrirtækið True North var með 
myndina á sínum snærum hér á 
landi en nú virðist hún hins vegar 
hafa verið sett til hliðar um 
stundarsakir. Ólafur 
Jóhann Ólafsson þarf 
hins vegar engu að 
kvíða því nú heyrist 
að Serbar og Japanir 
hafi keypt Aldingarð 
hans til útgáfu á 
þeim slóðum.

Og slúðurdrottningin Dröfn Ösp 
Snorradóttir hélt upp á giftingu 
sína með amerískum manni sínum, 
vinum og vandamönnum. Dröfn er 
flutt til Bandaríkjanna þar sem hún 
dvelst nú í mekka stjörnuslúðursins 
og þær voru ekkert fáar stjörnurnar 
sem mættu í brúðkaupið: Einar 
Örn Egilsson úr Steed Lord þeytti 
skífum, Andri Ólafsson sjónvarps-

fréttamaður var einnig á 
meðal gesta auk Svölu 
Björgvins sem þurfti þó 
að yfirgefa samkvæmið 
snemma enda með 

fatamarkað í Kola-
portinu á sunnu-

deginum. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÚRVALSFÓLK Í 
HVERJU HORNI
Ólafur Darri leikur sem fyrr 
bloggarann Bödda og Elma 
Lísa Gunnarsdóttir ástkonu 
hans, Döggu, í Roklandi. Laddi 
og Þorsteinn Bachman hafa 
með sér hlutverkaskipti og þeir 
Ingvar E. Sigurðsson, Þröstur 
Leó Gunnarsson og Víkingur 
Kristjánsson eru einnig meðal 
leikara í nokkuð þéttu leikara-
liði Roklands. 



Sportbúðin er ódýrari
og í leiðinni úr bænum

Ron Thompson alklæðnaður í veiðina.
Góðar neoprenvöðlur og vatnsheldur jakki með útöndun.

Fullt verð 40.990.  Sumartilboð aðeins 28.980.

Ron Thompson Carbostick kaststöng.
Vönduð og sterk þriggja hluta veiðistöng.

Sterkur hlífðarhólkur fylgir.
Fullt verð 18.995.  Sumartilboð aðeins 13.980. 

diskabremsu. Fáanleg í tveim stærðum.
Fullt verð 7.995.  Sumartilboð aðeins 4.895.

DAM Power Pirate sjóhjól.
Vönduð og sterk sjóhjól frá þessum

þekkta þýska framleiðanda.
Sumartilboð aðeins 7.995. 

önglar, tökuvarar og allt sem þú þarft
í veiðina á góðu verði Verð aðeins 2.995.-

Ormar eru ekki alltaf
fáanlegir þessa dagana.

Okuma og DAM veiðihjól.
50% afsláttur af völdum hjólum.

Gott úrval og frábært verð.

Lítið dæmi um gott verð.
Bæjarins langbesta

verð.  299 kall stykkið.

Hnífasett á frábæru tilboði.
Vandaðir hnífar, skurðarbretti og stál.

Sumartilboð aðeins 4.995 

5 ókeypis

spúnar í 

kaupbæti

Sportbúðin
Ódýra veiðibúðin

Veiðivesti á skemmtilegu tilboðsverði.
Svona verð sést ekki einu sinni í Kolaportinu.
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GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

3.36 13.33 23.29
2.48 13.18 23.45

Í dag er mánudagurinn 13. júlí 
2009, 194. dagur ársins. 

       Flugsæti til Evrópu,
       verð frá: 12.900 kr.*

með ánægju

Enn eru til flugsæti á frábæru verði til sumaráfangastaða okkar í 

Evrópu. Við fljúgum til 17 áfangastaða í sumar svo allir geta fundið 

sér áfangastað sem freistar. Gerðu eitthvað eftirminnilegt í sumar 

og skelltu þér út til Evrópu, þú átt það skilið. 

Ævintýrið byrjar á www.icelandexpress.is

*Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

Með góðri skipulagningu og útsjónarsemi 
geturðu ferðast til Evrópu á svipuðu verði 
og þú gerir innanlands.

ÞAÐ ER NÓG EFTIR AF SUMRINU

Keflavík – París 12.900 kr.
Reykjavík – Vopnafjörður 19.650 kr.

SPARAÐU
með því að skipuleggja 

ferðina á netinu!

Hamborgaramáltíð:

Flug aðra leið:

Billund 780 kr.
Reykjavík 999 kr. Stórt bjórglas:

Kraká 328 kr.
Akureyri 1.015 kr.

Gisting á 3* hóteli:
Berlín 11.737 kr.
Reykjavík 24.000 kr.

Alicante

Bologna

Álaborg
Billund

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Genf

London

París

Berlín

Reykjavík

Akureyri

Eindhoven Frankfurt Hahn

FriedrichshafenBasel

Kraká

Varsjá

Barcelona

Með g

25 - 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 

verði fyrir skatta og aðrar greiðslur 
á völdum áfangastöðum.

En

Ev

sé

og

Æ

*A

g
o

M

25-50%
Börn:

Börn,B  11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 

verðiv  fyrir skatta og aðrar greiðslur
á völdum áfangastöðum.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára.
Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

Hvar er þín auglýsing?
34%

74%

Ein af mörgum einkennilegum 
hliðum mannsins er spennu-

fíknin, þörfin til að verða hrædd-
ur. Í árdaga uppfyllti dagleg til-
vera þessa þrá, óttinn við að verða 
úti eða vera étinn, en nú á tímum 
þarf að sækja adrenalínið hand-
virkt. Í fjármálaheiminum kall-
ast spennuþörfin áhættusækni og 
þótti um tíma eftirsóknarverður 
kostur. Við armingjarnir sem lítið 
kunnum með peninga að fara leit-
um að útrás eftir ódýrari leiðum, 
til dæmis í keppnisíþróttum, tívolí-
um eða hættulegum samböndum.

Á fyrstu dögum kynþroskans 
þótti okkur vinkonunum langmest 
spennandi að fara í andaglas. Svo 
uppgötvuðum við stranglega bann-
aðar hryllingsmyndir sem hræddu 
okkur ánægjulega upp úr skónum. 
Sígilt þema þeirra var hroðalegur 
morðingi við dyrnar. Jafnvel var 
nóg að hann hringdi með ógnvekj-
andi skilaboð, að svara slíku sím-
tali gat jafngilt dauðadómi. „Ekki 
svara, ekki svara!“ görguðum við 
æstar og grúfðum svo andlitið ofan 
í hálsmálið á næsta manni. Við 
höfðum séð nógu margar ógeðs-
myndir til að þekkja hættuna og 
höfðum heyrt skilaboðin nógu 
oft: Verið hrædd. Verið mjööög 
hrædd.

Á blómaskeiði efnahagsundurs-
ins birtist hér í einhverju blaði 
frétt sem umsvifalaust var flokk-
uð sem ómerkilegt slúður. Eftir á 
að hyggja var þetta þvert á móti 
stórfrétt, véfrétt með magnað for-
spárgildi. Hún sagði frá því þegar 
frægur auðmaður kom við í sjoppu 
og fékk sér ís. Þegar kom að því 
að borga gat hann það því miður 
ekki, því æ, æ, veskið hafði orðið 
eftir heima. Nú er óþægilegt að 
skila ís í brauðformi og kannski 
hafði hann ekki lánstraust í þess-
ari sjoppu. En þó að auðmaðurinn 
hefði gleymt veskinu þá var hann 
sem betur fer með símann og gat 
hringt í mömmu sem brunaði af 
stað til að leysa drenginn sinn út.

GÖFUGMENNSKAN hefur 
undanfarið molnað töluvert af 
auðmönnum landsins. Með arðinn 
í vasanum af ógreiddum skuldum 
við þjóðina þykir þeim nú sæmandi 
að hringja og fara fram á afslátt og 
ívilnun. Finnst það kannski sann-
gjörn skylda okkar sem eins konar 
móður að leysa drengina úr klíp-
unni. Við sem ólum okkur upp á 
hryllingsmyndum munum hins 
vegar mætavel að hættulega fólk-
ið svífst einskis og hættir ekki af 
sjálfsdáðum. Þegar síminn glym-
ur er áríðandi að muna hið forn-
kveðna: Ekki svara! Ekki svara!

Ekki svara!
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