ÓLI BOGGI:
ÁSTA RAGNHEIÐUR JÓHANNESDÓTTIR:

Fann skyrtu fyrir
íslenska ﬂjó›ernissinna

Sameinar göngu
og gott spjall
hús

●

reykjavíkurþema hjá dolce & gabbana
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ÞRIÐJUDAGUR

Undurfagurt rifrildi
frá Napólí
Tónlistarhópurinn Rinascente
flytur í kvöld óratóríuna
Hin heilaga þrenning eftir
Alessandro Scarlatti.
TÓNLIST 27

Veiðimenn taka fram
græjurnar
Pálmi Gunnarsson hefur umsjón með þrem ám í
sumar og reynir
að skapa veiðimönnum notalegt umhverfi.
24 STUNDIR 12

▲

▲

FÓLK 30

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Upprö›un R-listans
helsti ﬂröskuldurinn
Samfylkingin vill a› frambo›slisti R-listans ver›i valinn í opnu prófkjöri.
Vinstri grænir og Framsókn hafna ekki prófkjöri en vilja halda í jafnræ›isreglu flokkanna. Líklegt a› óhá›ir missi sæti sín á listanum.
Skoðanamunur á því
hvernig eigi að standa að vali fulltrúa á framboðslista R-listans fyrir borgarstjórnarkosningar að ári
er helsti þröskuldurinn í vegi þess
að flokkarnir sem að listanum
standa nái saman.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hafa engar alvarlegar
deilur komið upp í málefnaumræðum flokkanna hingað til og
virðist ljóst að ef upp úr samstarfi
flokkanna slitnar, þá verður það
vegna ágreinings um skipan listans.
Samfylkingin hefur lagt fram
tillögu í viðræðunum þess efnis að
listinn verði valinn í opnu prófkjöri, þannig verði þess best gætt
að borgarbúar komi beint að því
að velja fulltrúa sína í borgarR-LISTAMÁL

stjórn. Fulltrúar Framsóknarflokks og Vinstri grænna hafa
ekki hafnað þessum hugmyndum
en flokkarnir eru þó efins um að
galopið prófkjör sé rétta leiðin.
Þeir vilja halda í jafnræðisreglu flokkanna sem stuðst hefur
verið við frá upphafi; hver flokkur eigi minnst tvö örugg sæti á
listanum en flokkunum eigi að
vera í sjálfsvald sett hvernig þeir
velja fulltrúa sína á listann.
Jafnræðisreglan
gengur
reyndar út frá því að óháðir eigi
tvö sæti á listanum en eftir því
sem næst verður komist er vilji til
þess innan raða Vinstri grænna og
framsóknarmanna að endurskoða
þann þátt í skipan listans. Það
byggist fyrst og fremst á því að
upphaflega voru þessi sæti tekin

frá vegna Ingibjargar Sólrúnar en
nú sé ekki lengur sterkum einstaklingi sem henni til að dreifa í
röðum óháðra.
Val á borgarstjóraefni er
einnig nokkuð sem flokkarnir eiga
eftir að koma sér saman um og
meðal annars hafa Vinstri grænir
viðrað þá hugmynd að flokkurinn
sem fær borgarstjórasætið í sinn
hlut, fái aðeins tvö sæti á listanum, hinir flokkarnir fái þrjú hvor.
Ólíklegt er þó talið að þessi
hugmynd hljóti brautargengi, sérstaklega ekki innan Samfylkingarinnar, því ýmsir innan hennar
vilja að flokkurinn njóti betur
þeirrar sterku stöðu sem flokkurinn hefur í höfuðborginni eftir síðustu alþingiskosningar.
- ssal

BÚKAREST, AP Mikill fögnuður ríkti í

Búkarest í Rúmeníu í gær vegna
heimkomu þriggja blaða- og
fréttamanna sem látnir voru lausir úr haldi mannræningja deginum áður.
Þeim hafði verið rænt í Bagdad
28. mars síðastliðinn ásamt
íröskum túlki sínum og kröfðust
ræningjarnir að Rúmenar kölluðu
hersveitir sínar heim frá Írak. Við
þeim kröfum var ekki orðið en
engu að síður var þremenningunum sleppt.
Traian Basescu, forseti Rúmeníu, lofaði þolgæði þremenninganna í móttökuræðu sinni og
þakkaði rúmenskum aröbum sérstaklega sem lögðu sitt af mörkum til að fá þá lausa. ■

VEÐRIÐ Í DAG

BJARTAST VESTAN TIL Annars
skýjað með köflum. Stöku él við
norðaustur- og austurströndina. Hætt við
smáskúrum suðaustan til. Hiti 0-9 stig,
VEÐUR 4
mildast syðra.
FAGNAÐARFUNDIR Sjónvarpskonan Marie Jeanne Ion, önnur frá vinstri, var í mikilli geðshræringu þegar hún hitti ættingja sína á nýjan

leik í Búkarest í gær. Félagi hennar, Sorin Miscoci, lengst til vinstri, var sömuleiðis frelsinu feginn en þeim hafði verið haldið í gíslingu
síðan 28. mars ásamt tveimur félögum sínum. Róstusamt var í Írak í gær og fórst á fimmta tug manna í fjölmörgum árásum. sjá síðu 8

Farfuglar smitaðir af fuglaflensu:

ﬁrjár milljónir alifugla bólusettar
Kínversk stjórnvöld
hafa ákveðið að bólusetja þrjár
milljónir alifugla í Quinghai-héraði í vesturhluta landsins eftir að
tæplega 200 gæsir fundust þar
dauðar. Banamein þeirra var að
öllum líkindum fuglaflensa.
Enginn maður hefur enn látist
úr veikinni í Kína. Hins vegar tilkynntu víetnömsk stjórnvöld í
gær um 54. fuglaflensudauðsfallið í Asíu hingað til. Ekki hefur
verið sýnt fram á með óyggjandi
hætti að smit geti borist milli
manna heldur eru þeir sem hingað til hafa látist taldir hafa komist
í tæri við sýkt fuglakjöt. Teikn
eru þó á lofti um að veiran geti

Íslendingar 18-49 ára
*Meðallestur á leiðarasíðu Fréttablaðsins þriðjud.,
miðvikud., föstud., laugard. og sunnud.
Lestur á leiðarasíðu Morgunblaðsins á fimmtud.
Fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

MYND/AP

FUGLAFLENSA

11%

SANTÍAGÓ, AP Leit stendur enn yfir í
hlíðum Andesfjalla að nítján hermönnum sem talið er að hafi orðið
úti í mikilli stórhríð í fjöllunum í
síðustu viku. Þegar hafa 26 lík félaga þeirra fundist og því eru litlar
líkur sagðar á að þeir muni finnast
á lífi. Þetta er versta slys í sögu
chileska hersins á friðartímum
enda hefur þjóðarsorg verið lýst
yfir í landinu.
Mennirnir voru flestir illa búnir
nýliðar og því hefur ákvörðunin
um að senda þá til fjalla sætt
mikilli gagnrýni þar sem veðurspá
var afar slæm. Engu að síður lýsti
ríkisstjórn landsins yfir trausti
sínu á yfirmenn heraflans í gær. ■

Rúmenarnir
komnir heim

ÍÞRÓTTIR 22

37%

Hermenn
frusu í hel

Lausir úr prísund:

Valur komst í annað sæti
Landsbankadeildar karla
í gær með öruggum sigri
á ÍA á Hlíðarenda.
Gamall Skagamaður
reyndist sínum gömlu
félögum erfiður.

Lestur á leiðarasíðu

LEIT STENDUR YFIR Enn er nítján hermanna saknað í Andesfjöllum.

Andesfjöll:

Valur í annað sætið

Fréttablaðið
er leiðandi *

MYND/AP

●

Í MIÐJU BLAÐSINS

VERSLAÐ MEÐ FUGLA Í KÍNA Stjórnvöld í
Kína ætla að bólusetja alifugla vegna ótta
við fuglaflensusmit.

breyst þannig að hún berist milli
manna.
Gæsirnar sem drápust í Kína

höfðu að líkindum flogið þangað
sunnan úr álfunni og þannig virðist hætta á að farfuglar geti borið
fuglaflensuveiruna heimsálfa á
milli.
Fyrir nokkrum árum fannst
fuglaflensa í flækingsönd í Mývatnssveit en veiran sem var í
öndinni var ekki af sama banvæna
stofninum og sú sem nú herjar á
Asíubúa. Ekki er vitað hvort veiran sé til staðar í íslenskum fuglum
í dag og því hvatti Jarle Reiersen,
dýralæknir alifuglasjúkdóma, í
samtölum við fjölmiðla í gær til að
blóðsýni yrðu tekin úr villtum
fuglum og alifuglum til að skera
- oá/shg
úr um það.
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Golfvellir landsins eru í misjöfnu ásigkomulagi:

Olíuleit við Noreg:

Misgó›ir eftir veturinn

Fundu miki›
magn af gasi

„Korpan hefur aldrei
komið jafn illa undan vetri og
núna, auk þess sem veðráttan í
maí hefur verið afar slæm,“ segir
Margeir Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Reykjavíkur.
Golfvellir í nánd við höfuðborgarsvæðið koma afar misjafnlega undan vetri og vakið hefur
athygli að á meðan golfvöllur
GKG í Garðabæ virðist vera í afar
góðu ásigkomulagi er ekki hið
sama að segja um Hvaleyrina í
Hafnarfirði þar sem flatir eru
margar slæmar og brautir láta
víða á sjá.

DÆGRADVÖL

SPURNING DAGSINS
Stefán, er dómaranum loksins
or›i› svara vant?
Það stendur ekki á svörunum, en fyrst að
Bandaríkjaforseti má aðeins sitja í tvö
kjörtímabil þá er rétt að hið sama gildi
um þetta mikilvæga embætti líka.
Stetán Pálsson, dómari og spurningahöfundur í
Gettu betur undanfarin tvö ár, hefur ákveðið að
leggja spurningagerðina á hilluna í bili. Leit af
eftirmanni hans stendur nú yfir.

24. maí 2005 ÞRIÐJ U DAGU R

Margeir segir að þrátt fyrir að
nokkrir vellir líti verr út en búist
var við séu þeir fleiri sem séu í
þokkalega góðu ásigkomulagi.
Grafarholtið sé að koma allsæmilega undan vetri. Golfvellirnir á
Hellu og Akranesi séu ágætir og
sömu sögu má segja um Hólmsvöll þeirra Suðurnesjamanna.
Fyrsta stigamót sumarsins á
Toyota-mótaröðinni fer einmitt
fram á Strandavelli við Hellu um
næstu helgi. Sá völlur er talinn
bærilegur eins og sakir standa og
vonast er til að hann verði orðinn
góður þegar mótið hefst.
- aöe

Gífurlegt magn af gasi
hefur fundist undan ströndum
Noregs. Er talið að um 60 milljarða rúmmetra sé að ræða og er
þetta einn mesti gasfundur sem
um getur á þessum slóðum.
Gasið fannst við boranir á
svæði sem er um 145 kílómetra
vestur af bænum Kristiansund á
vesturströnd Noregs, í nágrenni
við olíuvinnslusvæðið Draugenfelt þar sem olía hefur verið
unnin síðan 1993.
Hafsdýpið þar sem borað var
er 308 metrar en borholan sjálf
er liðlega fimm kílómetra að
dýpt. ■

NOREGUR

HVALEYRARVÖLLUR Í GÆR Ástand hans er
miður gott og enn leikið víða á vetrarteigum. Vífilsstaðavöllur í tíu mínútna fjarlægð
þykir aftur á móti vera í góðu ásigkomulagi.

Gerhard Schröder hefur bo›a› til kosninga í haust eftir a› flokkur hans bei›
afhro› í héra›skosningum í stærsta sambandsl‡›veldi landsins. Fyrst ﬂarf a›
fara fram atkvæ›agrei›sla í sambandsﬂinginu um traust á ríkisstjórnina.
Jafnaðarmannaflokkur
Gerhards Schröder kanslara beið
afhroð í fylkiskosningum í Nordrhein-Westfalen á sunnudaginn en
flokkurinn hefur haldið þar um
stjórnartaumana síðan 1966. Flokkurinn fékk einungis 37,2 prósent atkvæða
á
meðan
kristilegir
demókratar, stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn, hlaut 44,9 prósent
atkvæða. Nordrhein-Westfalen er
fjölmennasta fylki Þýskalands með
rúmlega átján milljónir íbúa og tapið því mikið áfall fyrir kanslarann.
Schröder hefur boðað til þingkosninga í haust, ári áður en kosningar voru upphaflega áformaðar.
Áður en að þeim kemur verður efnt
til atkvæðagreiðslu í sambandsþinginu um traust til ríkisstjórnarinnar en Franz Müntefering, formaður Jafnaðarmannaflokksins,
lýsti þessu yfir í gær. Er gert ráð
fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram
áður en neðri deild þingsins fer í
sumarfrí 1. júlí næstkomandi. Ef
þingið fellir tillöguna hefur Horst
Köhler, forseti Þýskalands, þrjár
vikur til að rjúfa þing og síðan verður að halda nýjar kosningar innan
sextíu daga. Þessari aðferð beitti
Helmut Kohl árið 1983 með þeim árangri að andstæðingar hans biðu afhroð í kosningunum sem á eftir
komu. Eflaust vonast Schröder eftir
viðlíka niðurstöðum.
Skoðanakannanir benda til að
kristilegir demókratar séu líklegir
til þess að velta stjórn Schröders úr
sessi. Formaður þeirra, Angela
Merkel, prestsdóttir frá gamla
Austur-Þýskalandi, gæti þannig orðið fyrsti kvenkanslari Þýskalands.
Schröder hefur legið undir
ámæli heima fyrir vegna bágs efnahagsástands. Atvinnuleysi er talsvert í landinu, er nú rétt um tólf
prósent. Nú þegar hefur flokkur
Schröders boðað róttækar umbætur
í efnahagslífinu fái hann áframhald-

FORSETAFRÚR Í KAÍRÓ Laura Bush og
Suzanne Mubarak hittu skólabörn í úthverfi Kaíró.

BERLÍN, AP

Lögreglumaðurinn sem hér sést fara í
sjúkrabíl rifbeinsbrotnaði í árekstri.

Lögreglumaður
rifbeinsbrotnaði:

Lögregla í
árekstri
Lögeglumaður viðbeinsbrotnaði eftir að hann lenti í
árekstri á bifhjóli sínu við bifreið
á gatnamótum Háteigsvegar og
Stakkahlíðar um fimmleytið í
gær. Var hann þá á leið sinni að
Háaleitisbraut þar sem eldur
hafði komið upp í kjallara. Frekari upplýsingar um tildrög slyssins eða ástand bifreiðarinnar lágu
ekki fyrir þegar Fréttablaðið fór í
prentun.

UMFERÐARSLYS

– jse

Vökul lögregluaugu:

Fíkniefnafundur
Lögreglan í Hafnarfirði handtók ökumann á sunnudagsmorgun eftir að meint amfetamín fannst í bifreið hans.
Vöknuðu grunsemdir hjá lögreglu
þegar hún var við hefðbundið eftirlit. Að sögn lögreglunnar í Hafnarfirði er sífellt algengara að hún
verði uppvís að menn séu með
fíkniefni í fórum sínum.
Um síðustu helgi handtók lögreglan svo þrjá menn eftir að
fíkniefni fundust í bifreið þeirra
en einnig þá vöknuðu grunsemdir
– jse
við hefðbundið eftirlit.

FIKNIEFNAMÁL

Laura Bush í Ísrael:

Fjöldi fólks
mótmælti
Laura Bush, forsetafrú
Bandaríkjanna, er nú á ferðalagi
um Mið-Austurlönd. Hópur fólks
mótmælti komu hennar harðlega
þegar hún var á ferð í Jerúsalem í
í fyrradag.
Hún sagði að mótmælin hefðu
ekki komið sér á óvart heldur hafi
hún beinlínis búist við slíku þar
sem öllum væri ljóst hvílík
spenna ríkti á milli trúarhópa á
svæðinu.
Laura eyddi gærdeginum í Egyptalandi þar sem hún hitti
Suzanne Mubarak forsetafrú. Þær
ræddu sérstaklega um mikilvægi
þess að lesa fyrir börn. ■

ÍSRAEL, AP

NOREGUR
FLEIRI DEYJA ÚR HERMANNAVEIKI
Í það minnsta fimm Norðmenn
hafa látist úr hermannaveiki sem
gaus upp á sjúkrahúsi í Frederikstad um helgina. Talið er alls hafi
24 vistmenn á spítalanum smitast.

MYND/AP

LÖGREGLUMAÐUR Á LEIÐ Í SJÚKRABÍL

MYND/AP

Hart sótt a› Schröder

GERHARD SCHRÖDER Kanslari Þýskalands
hefur boðað til kosninga eftir að flokkur
hans beið afhroð í fylkiskosningum.

andi umboð kjósenda og er það tilraun til þess að sannfæra almenning um að til standi að bæta ástandið.
Flokkur Schröders er í ríkisstjórnarsamstarfi við græningja,
flokk utanríkisráðherrans Joscha
Fischer, en sá flokkur hefur einnig
tapað miklu fylgi á yfirstandandi
kjörtímabili. Fischer er þó sann-

BANDARÍKIN

ANGELA MERKEL Formaður kristilegra
demókrata og líklegt kanslaraefni þeirra.

færður um að þeim takist að vinna
aftur traust kjósenda í kosningabaroddur@frettabladid.is
áttunni.

NIÐURGREITT VIAGRA Komið hefur í ljós að 198 hættulegir kynferðisafbrotamenn í New Yorkríki sem taldir eru líklegir til að
brjóta af sér á nýjan leik hafa
fengið stinningarlyfið Viagra niðurgreitt af hinu opinbera síðustu
fimm árin. Ríkisendurskoðandi
hvatti í gær til að þessi stuðningur yrði endurskoðaður hið fyrsta.

Annríki hjá slökkviliðinu:

Eldur kom upp í kjallara
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út eftir að
mikils reyks var vart í kjallara í
fjölbýlishúsi að Háaleitisbraut um
klukkan hálf fimm í gær. Eldur
hafði komið upp í þvottavél og
þurfti reykkafara til að komast að
honum.
Slökkvistarfið gekk greiðlega
en lögreglan telur að tjónið sé töluvert vegna reyk- og vatnsskemmda. Slökkviliðsmenn segja
mikla mildi að lokað hafi verið inn
í þvottahúsið þegar eldurinn kom
upp annars hefði hann getað
breiðst út. Einnig voru slökkviliðsmenn þakklátir íbúum í stigaganginum fyrir að halda sig inni á meðan eldur var laus.
Það var í nógu að snúast hjá
slökkviliðinu í gær því tilkynnt var
um fjóra sinubruna. Einnig kom
útkall vegna ruslagáms sem orðið
hafði eldi að bráð í fyrrinótt.
Hringdi maður í lögreglu til að

BRUNI

SLÖKKVILIÐSMENN AÐ STÖRFUM Reykkafari fer hér úr búnaði sínum og fær til þess aðstoð frá kollega sínum. Mikill reykur var í kjallara fjölbýlishúss við Háaleitisbraut eftir að
það kviknaði í þvottavél en slökkviliðið var ekki lengi að slökkva eldinn og reykræsta.

segja henni frá þessum brennda
gámi en lögreglan misskildi mann-

inn og kallaði slökkviliðið út sem
fór fýluferð í annríkinu. – jse

Ert ﬂú me› fulla
skólatösku af peningum?
Komdu me› notu›u skólabækurnar ﬂínar í Pennann-Eymundsson, Hallarmúla 2 og ﬂá fær›u helming andvir›is ﬂeirra
greiddan út strax í beinhör›um peningum. Hinn helminginn fær›u sem inneignarnótu sem n‡tist til kaupa á hverju sem er
í verslunum Pennans. Vi› munum grei›a út allt a› tveimur milljónum. Ekki bí›a fram á haust. Tilbo›i› gildir til 31. maí.

F í t o n / S Í A

ATHUGI‹! Skiptibókamarka›urinn ver›ur opinn í Hallarmúla í allt sumar en ﬂetta tilbo› gildir a›eins til 31. maí.
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,90 65,20

Sterlingspund

GBP

118,71 119,29

Evra

EUR

81,44 81,90

Dönsk króna

DKK

10,93 11,00

Norsk króna

NOK

10,03 10,09

Sænsk króna

SEK

8,87

8,92

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR 96,41 96,99

Gengisvísitala krónunnar
113,14 +0,03%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Formaður Húseigendafélagsins:

NATO-fundur í Svíþjóð:

Byggingarstjóri er ekki skrautblóm

Svíar andvígir
a›ild a› NATO

HÚSBYGGINGAR „Sumir telja að byggingarstjóri sé nánast eins og
skrautblóm þegar kemur að byggingarframkvæmdum og hann beri
nánast enga ábyrgð. Ég tel það augljóst að byggingarstjóri ber mikla
ábyrgð og ef fram koma gallar á
húsnæði þá þarf hann að svara fyrir sig. Við höfum ekki mörg
dómafordæmi en það eru að koma
upp mörg mál núna,“ segir Sigurður Helgi Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður og formaður Húseigendafélagsins.
„Stóra vandamálið er það að til
eru verktakar sem standa sig ekki.
Þeir eru að skófla upp húsum og þá
koma oft fram gallar eins og gengur og gerist þegar menn eru að

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GENGIÐ
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SIGURÐUR HELGI GUÐJÓNSSON Formaður húseigendafélagsins segir mörg mál að koma
upp sem reyni á ábyrgð byggingarstjóra.

flýta sér of mikið. Ég vil gjarnan
horfa til fleiri þátta og sérstaklega
til hins opinbera byggingareftirlits.
Þar þarf að kanna hvort pottur sé
ekki brotinn. Fólk á ekki að þurfa

að annast mál af þessu tagi sjálft.
Um svona mál á að vera alveg eins
og í löggæslu almennt, lögreglan
sér um að góma glæpamennina,
- hbg
ekki fólkið,“ sagði Sigurður.

SVÍÞJÓÐ Andstæðingum þess að Svíþjóð sæki um aðild að Atlantshafsbandalaginu fer fjölgandi.
Ný könnun sýnir að tæpur helmingur sænskra kjósenda er andvígur aðild en fylgjendur eru ekki
nema 20 af hundraði og hefur fækkað um tvö prósentustig frá 2003.
Árlegur
öryggismálafundur
NATO hófst í bænum Åre í Svíþjóð í
morgun, en hann sækja margir
helstu leiðtogar ríkja bandalagsins.
Gunnar Gunnarsson, fastafulltrúi
Íslands hjá NATO, sækir fundinn
fyrir Íslands hönd.
Miklar öryggisráðstafanir eru
gerðar vegna fundarins og verða
um 1.700 lögreglumenn til taks. ■

Tjónﬂolar fá hlut sinn bættan
ir pöbbar ætla að hætta að vera með
„Happy-Hour“.

Bretland:

Engin
gle›istund
Breskir bjórsvelgir
eiga ekki von á góðu núna. Hópur
sem kemur fram fyrir hönd um
helmings breskra kráa hefur lýst
því yfir að nú eigi að hætta að vera
með svokallaðan „Happy-Hour“
eða gleðistundir. Þetta er gert
vegna mikils þrýstings frá stjórnvöldum sem vilja ekki að almenningur drekki jafn mikið og gert er.
Áfram má þó bjóða bjór á hálfvirði, en einungis ef það er gert á
ábyrgan hátt, eins og í matartilboði. Víða hefur það tíðkast að barir bjóði aðalsvelgjunum að borga
ákveðið verð fyrir eins mikið af öli
og þeir geta í sig látið á gleðistundum. Þetta þykir stuðla að óskynsamlegri drykkju. ■

LONDON, AP

Samkeppniseftirlit:

N‡ stjórn
skipu›
SAMKEPPNISEFTIRLIT Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra hefur
skipað nýja stjórn Samkeppniseftirlitsins sem tekur til starfa samkvæmt nýjum lögum 1. júlí. Samkvæmt lögunum er hlutverk stjórnarinnar að móta áherslur í starfi og
fylgjast með starfsemi og rekstri
Samkeppniseftirlitsins. Þeir sem
skipaðir voru í stjórnina eru þau
Gylfi Magnússon dósent við HÍ,
Jóna Björk Helgadóttir aðstoðarmaður hæstaréttardómara, og Jóhann R. Benediktsson, sýslumaður á
- oá
Keflavíkurflugvelli.

Tryggingafélögin eru bótaskyld ef byggingarstjórar vanrækja skyldur sínar og gerast sekir um brot í starfi.
Íbúar í fjölb‡lishúsi í Grafarholti segjast hafa or›i› fyrir tjóni sem ﬂeir rekja til vanefnda verktakanna
sem bygg›u húsi› og byggingarstjóri ger›i ekki athugasemdir vi›.
„Tjónþolar sem
verða fyrir tjóni af völdum vanrækslu byggingarstjóra geta sett
sig beint í samband við tryggingafélag byggingarstjórans. Meginreglan er sú að tryggingin tekur á
þeim tilvikum þegar þriðji aðili
verður fyrir almennu fjártjóni
sem rekja má til þess að byggingarstjórinn fer ekki eftir samþykktum uppdráttum, lögum og
reglugerðum,“ segir Rafn Marteinsson, deildarstjóri hjá VÍS.
Rafn segir það skipta mestu máli
þegar meta á fjártjón af því tagi
sem hér um ræðir að orsakasamband sé milli tjónsins og hátternis
þess sem valdið hefur tjóninu.
Ekki megi líta á lokaúttekt húsnæðis sem einhvers konar vottorð
um verksmiðjuábyrgð og byggingarstjóri sé ekki þar með laus
frá sinni ábyrgð.
Íbúar fjölbýlishúss í Grafarholti rekja skemmdir á fimm ára
gömlu fjölbýlishúsi til vanefnda
verktaka og galla á byggingunni
og vilja tjón sitt bætt. Í Fréttablaðinu í gær var fjallað um mál
þeirra og þá staðreynd að ekki
hafði farið fram lokaúttekt byggingarstjóra á húsnæðinu en einn
íbúa hússins hefði óskað eftir að
slík úttekt færi fram þar sem

HÚSBYGGINGAR

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SLÆMUR DAGUR FYRIR BJÓRSVELGI Bresk-

ÍBÚAR Í FJÖLBÝLISHÚSI Í GRAFARHOLTI TELJA HLUT SINN SKERTAN VEGNA GALLA SEM ÞEIR TELJA VERKTAKANN OG BYGGINGARSTJÓRA
BERA ÁBYRGÐ Á Húsin á myndinni tengjast ekki efni fréttarinnar.

byggingarstjórinn hafði ekki
sjálfur óskað eftir slíkri úttekt til
byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar.

Bjarni Þór Jónsson, staðgengill
byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar, segir að starfsábyrgðartrygging taki strax gildi og gefið

Vanefndir í Hverager›i
Verktakafyrirtækið sem byggði
fjölbýlishúsið í Grafarholti hefur nú verið tekið til gjaldþrotaskipta og hefur Guðjón Ægir Sigurjónsson lögmaður verið skipaður skiptastjóri í þrotabúinu.
Fyrirtækið, sem um ræðir, mun
vera í eigu bræðra og tók annar
þeirra að sér að annast framkvæmdir á skrifstofu- og íbúðar-

húsnæði í Hveragerði í eigin
nafni.
Eigendur þess húsnæðis hafa
nú látið fara fram óháða úttekt á
framkvæmdinni sem þeir telja
verulega ábótavant en verktakinn átti meðal annars að klæða
húsið. Hann mun ekki hafa lokið
verkinu á tilskildum tíma, fengið
frest en lauk ekki við verkið inn-

VEÐRIÐ Í DAG

an þess frests sem hann hafði
fengið. Nú telja eigendur hússins
að verkinu sé ábótavant og hafa
haldið eftir hluta greiðslu vegna
framkvæmdarinnar og bíða þess
að fá niðurstöðu á úttektinni.
Verktakinn vildi ekki tjá sig
um málið þegar Fréttablaðið
hafði samband við hann.
- hbg

hafi verið út byggingarleyfi. „Það
getur enginn byggingarstjóri
skráð sig á verk nema hann hafi
lögbundna tryggingu og við höfum upplýsingar um það frá umhverfisráðuneytinu hverjir hafa
slíkar tryggingar. Þannig að það
er vel fylgst með slíku,“ segir
Bjarni.
Dómskvaddur matsmaður hefur nú verið fenginn til að meta
hvort rekja megi þær skemmdir
sem orðið hafa á húsinu til vanrækslu
verktakafyrirtækisins
sem annaðist bygginguna eða
byggingarstjóra. Verktakinn neitaði að tjá sig um málið þegar
Fréttablaðið óskaði eftir viðbrögðum hans. hjalmar@frettabladid.is
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Fundur um kjarnorkumál hefst á morgun:

Sænskir framhaldsskólar:

Íranar hvattir til sáttf‡si

Færri stunda
nám en á›ur

Hefur ﬂú fengi› punkt vegna
umfer›arlagabrots?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

19,93%

Nei

80,07%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Spilar ﬂú golf?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Samgönguráðherra:

Gekkst undir
uppskur›
Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra
gekkst undir aðgerð
á Landspítala - háskólasjúkrahúsi á
föstudaginn vegna
STURLA BÖÐVbrjóskloss í baki.
Mun hann vera ARSSON
frá störfum í óákveðinn tíma meðan hann jafnar sig. Geir Haarde
fjármálaráðherra mun gegna störfum samgönguráðherra á meðan. ■

VEIKINDI

Heilsugæslan:

Uppl‡singar
fyrir alla
Tekið hefur til
starfa Upplýsingamiðstöð Heilsugæslunnar. Veitt er ráðgjöf í síma
1700 á dagvinnutíma alla virka
daga.
Upplýsingamiðstöðin á að bæta
þjónustuna og stuðla að markvissri
notkun hennar þannig að sjúklingar
fari ekki erindisleysu eða þeim sé
vísað af einum stað á annan í kerfinu. Hún á að vera fyrir þá sem eiga
ekki vísan aðgang að heilsugæslu,
eða eru í vafa um hvar þeir geta
leitað ráða. Þetta á einkum við um
þá íbúa höfuðborgarsvæðisins sem
ekki eru með skráðan heimilislækni. ■

HEILBRIGÐISMÁL

Á morgun hefst fundur Írans
og Evrópusambandsins í Genf
um kjarnorkumálin. Jack Straw,
utanríkisráðherra Breta, skoraði
á Írana að láta af áformum sínum um auðgun úrans og í staðinn
gætu þeir vænst að fá fríverslunarsamning við Evrópusambandið
og frekari efnahagsaðstoð.
Síðustu vikur hafa erindrekar
ríflega 180 ríkja rætt um endurskoðun sáttmála um takmörkun
útbreiðslu kjarnorkuvopna í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna
í New York. Ráðstefnunni lýkur
á föstudaginn og hefur árangurinn af viðræðunum verið sáralítill. ■

SVÍÞJÓÐ Svíar hafa vaxandi
áhyggjur af því að ungmennum
sem ekki ljúka framhaldsskólanámi fer stöðugt fjölgandi.
Þrír af hverjum tíu Svíum um
tvítugt hafa ekki lokið framhaldsnámi samkvæmt nýrri
könnun en samasvarandi tala
var tveir af hverjum tíu í upphafi tíunda áratugarins.
Þá voru það um 20 þúsund
ungmenni í hverjum árgangi
sem ekki kláruðu framhaldsskólanám en nú er þessi tala um
30 þúsund. Fyrst og fremst eru
það ungmenni í bóknámstengdu
verknámi sem hverfa úr skóla.■

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Utanríkisráðherrar
Evrópusambandsríkjanna hvöttu
í gær Írana til að sýna sveigjanleika við samningaborðið í viðræðum um kjarnorkumál sem
haldnar verða síðar í vikunni.
Talsverð spenna hefur ríkt
undanfarin misseri í samskiptum klerkastjórnarinnar í Íran og
ríkisstjórna á Vesturlöndum sem
telja Írana þróa kjarnorkuvopn á
laun. Í síðustu viku kváðust
stjórnvöld í Teheran ætla að
hefja auðgun úrans á nýjan leik
til að nota við raforkuvinnslu.
Þessu eru hins vegar ráðamenn í
Bandaríkjunum og Evrópu tregir
til að trúa.

BRUSSEL, AP

KJÖRKASSINN
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RÁÐHERRAR RÆÐA SAMAN Vel fór á með
þeim Lailu Freivalds og Jack Straw, utanríkisráðherrum Svíþjóðar og Bretlands, í Brussel í gær. Ekki er víst að andrúmsloftið á
fundinum með Írönum verði jafn jákvætt.

Föt og skór d‡rust á Íslandi
Samkvæmt ver›könnun hagstofu Evrópusambandsins me›al 30 ríkja á tæplega 300 vörutegundum í skóm
og fatna›i reyndist hæsta ver›i› í öllum flokkum vera á Íslandi. Um tugprósenta ver›mun var a› ræ›a.
„Þessar niðurstöður
koma mér á óvart og sýna að innflytjendur hafa verið ríflegir í
allri álagningu sinni,“ segir Jóhannes Gunnarsson, formaður
Neytendasamtakanna. Nýbirt
verðkönnun hagstofu Evrópusambandsins, Eurostat, sýnir að
tugprósentamunur var á verði á
fatnaði og skóm hérlendis samanborið við þjóðir innan ESB.
Reyndist Ísland dýrast í öllum
þeim tólf flokkum sem kannaðir
voru en verð 285 vörutegunda
var borið saman. Um er að ræða
tölur frá árinu 2003 þar sem borið var saman verð milli allra
sambandsríkjanna, þriggja ríkja
sem sótt hafa um aðild og EFTAríkjanna Sviss, Noregs og Íslands. Niðurstaðan er sú að Ísland reyndist í heildina 49 pró-

NEYTENDUR

NÝJASTA TÍSKAN Íslendingar greiddu mun

hærra verð fyrir fatnað og skó en aðrir Evrópubúar árið 2003 samkvæmt úttekt hagstofu ESB. Fátt hefur breyst síðan.

sentum dýrari en meðaltal Evrópusambandsins og ellefu prósentum dýrari en Noregur sem
kom næst.
Sé litið á hvern flokk fyrir sig
reyndist Ísland dýrast hvað
varðaði skófatnað fyrir ungabörn en þar munaði 60 prósentum frá meðaltali Evrópuríkja.
Skófatnaður kvenna reyndist 58
prósentum dýrari en meðaltalið
og skófatnaður karla 54 prósentum dýrari. Minnstu munaði á
herrafatnaði sem var þó 39 prósentum dýrari hér en að meðaltali í Evrópu.
Ódýrustu þjóðirnar í könnuninni reyndust vera Búlgaría og
Rúmenía en verð í flestum flokkum þar var um 40 til 50 prósentum undir meðaltali ríkja ESB.
Sigurður
Jónsson,
framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, sagðist ekki hafa
skýringar á reiðum höndum á
þessum mikla mun milli Íslands
og Evrópu.
„Hins vegar er talað um að
innflytjendur greiði að meðaltali
fimmtán prósentum meira fyrir
vöruna hingað komna en innflytjendur í Evrópusambandinu
greiða fyrir sína vöru. Einnig má
benda á að raunverðslækkun á
fatnaði hér á landi hefur verið
fimm prósent síðustu tíu árin og

149

Ísland
134

Noregur
117

Sviss

114

Svíþjóð

112

Ítalía
Finnland

111

Danmörk

110
108

Austurríki

107

Belgía / Lúxemborg
Þýskaland

106

Tékkland / Kýpur

105

Spánn

100

Írland

99

Grikkland / Portúgal / Slóvenía

95

Eistland

94

(100)

90

Bretland

89

Litháen / Holland

86

Ungverjaland / Slóvakía

84

Lettland
78

Pólland

75

Tyrkland

Rúmenía

Evrópubandalagsmeðaltal

93

Frakkland / Malta

Búlgaría

125

75

58
55

EVRÓPUMET Aðflutningsgjöld og hærra tollverð hingað til lands skýra ekki nema að mjög litlu

leyti þann gríðarlega verðmun á fatnaði og skóm sem mældist í könnun Eurostat.

á sama tíma hefur launavísitalan
hækkað um 30 prósent. Það má
því segja að þessir hlutir hafi

lækkað en þetta skýrir ekki
þennan mikla mun.“
albert@frettabladid.is

Fíkniefnamál á Selfossi:

ﬁrír handteknir
FÍKNIEFNAMÁL Þrír menn voru handteknir á Selfossi á fimmtudaginn
eftir að nokkurt magn af amfetamíni, kannabisefnum og -plöntum fannst við húsleit lögreglunnar.
Grunsemdir lögreglu höfðu
vaknað um að húsráðandinn seldi
fíkniefni og eftir að hafa fundið
smáræði af kannabisefnum á gesti
sem var að koma úr húsinu var gerð
húsleit hjá gestgjafanum. Þar var
annar gestur sem var einnig handtekinn en sleppt fljótlega aftur og er
hann ekki talinn tengjast málinu.
Málið telst nú upplýst og bíða
mennirnir tveir ákæru eða sekta að
sögn lögreglunar á Selfossi.
- jse

ÁRSFUNDUR HÁSKÓLA ÍSLANDS
Ársfundur Háskóla Íslands verður haldinn
þriðjudaginn 31. maí 2005 kl. 11 - 12 í Hátíðasal,
Aðalbyggingu Háskólans.
Dagskrá

ASÍA

MYND/AP

• Páll Skúlason háskólarektor setur fundinn, fer yfir
starfsemi síðasta árs og fjallar um meginatriði í starfi
Háskólans.

STARFSMENN BBC MÓTMÆLA Starfsmenn mótmæla niðurskurði og einkavæðingu á hluta

breska ríkisútvarpsins.

• Ingjaldur Hannibalsson, formaður fjármálanefndar
háskólaráðs, gerir grein fyrir reikningum ársins 2004
og kynnir fjárhag Háskólans.

Starfsmenn BBC í verkfalli:

• Rektor svarar fyrirspurnum.

LONDON, AP

Mótmæla ni›urskur›i
Ellefu þúsund frétta- og
tæknimenn breska ríkisútvarpsins
BBC lögðu niður störf í sólarhring í
gær til að mótmæla fyrirhuguðum
niðurskurði og einkavæðingu hluta
stofnunarinnar. Til stendur að segja
upp um fjögur þúsund starfsmönnum og spara með því móti rúmlega
350 milljónir pund árlega.

Starfsfólkið ætlar að láta hart
mæta hörðu og hótar nú tveggja
daga verkfalli um mánaðamótin ef
niðurskurðinum verður ekki aflýst. Í gær voru endurflutningar
allsráðandi á öllum rásum BBC og
einungis örfá stutt fréttaskot flutt
þegar nauðsyn þótti krefja.
- oá

FRAMBJÓÐENDUR ÚTILOKAÐIR
Yfirstjórn framboðsmála í Íran
úrskurðaði í fyrradag að allir
nema sex af yfir 1.000 frambjóðendum í forsetakosningum sem
fram fara í landinu þann 17. júní
uppfylltu ekki framboðsskilyrði.
Meðal hinna útilokuðu er Mostafa
Moin, sem stærsti umbótaflokkur
landsins tilnefndi.
SÝNINGUM HÆTT Miklar öryggisráðstafanir hafa verið gerðar í
indverskum kvikmyndahúsum
eftir að sprengjur sprungu í
tveimur bíóum í Nýju-Delí á
sunnudag þar sem umdeild kvikmynd var til sýninga. Sýningum á
myndinni hefur víðast verið hætt.

GALLABUXUR

verð áður 4.999 kr

verð áður 1.499 kr

verð áður 2.999 kr

verð áður 1.999 kr

Dömu BRJÓSTHALDARI
venjulegur eða fylltur, svartur m/silfri
st. 75C-105F

Dömu BLÚSSA
græn, blá, bleik
st. 10-14

verð áður 1.699 kr

Dömu MOHAIR SJAL
100% mohair, margir litir

verð áður 1.299 kr

GÚMMÍSTÍGVÉL
svört, rauð, bleik
st. 21-32

Barna POLLABUXUR
Barna POLLAJAKKI
st. 80-120

verð áður 1.999 kr

verð áður 1.699 kr

Stelpu JAKKAPEYSA
magrir litir
st. 128-176

verð áður 1.999 kr

verð áður 2.999 kr

Dömu GALLABUXUR
100% stretch, bláar
st. 27-32

verð áður 1.499 kr

Stráka STUTTBUXUR
Stráka BOLUR
blár, svartur, st. 134/140-170

verð áður 1.499 kr

verð áður 1.699 kr

Herra FLAUELISBUXUR
st. 48-56

Barna SANDALAR
svartir, drapp, rauðir
st. 23-35

Gildir 24. maí eða á meðan birgðir endast.

Barna SPORTSKÓR
dökkbláir, vínrauðir, rauðir
st. 24-34

Dömu SPORTSKÓR
rauðir, svartir
st. 36-42

Cool Linen SÆNGURVERASETT
100% bómull köflótt
grænt, rautt, blátt
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Úsbeskir flóttamenn:

Neytendasamtökin:

Heim til a› mótmæla
Stjórnvöld í
AP
Kirgisistan hafa meinað flóttamönnum frá Úsbekistan að koma
inn í landið en þeir leituðu þar
hælis eftir að átök brutust út í
Andijan og nálægum borgum í
síðustu viku. Flóttamennirnir
ætla því að snúa aftur til Andijan
og taka þar þátt í uppreisninni
gegn stjórn Islam Karimov.
Flóttamennirnir hafa haldið til
í búðum Kirgisistanmegin við
landamærin undanfarið en stjórnvöld í Kirgisistan virðast hafa
ætlað að reka fólkið heim vegna
þrýstings frá stjórnvöldum í
Taskent. ■

Nám sem nýtist þér!
Skrifstofubraut I
Er tveggja anna braut þar sem höfuðáhersla er lögð á
viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrði: Grunnskólapróf.
Kennslutími: 8:20 12:55. Kennsla hefst 24. ágúst

Skrifstofubraut I

Fjarnám
Nú gefst fólki utan höfuðborgarsvæðisins í fyrsta sinn
tækifæri til fjarnáms á skrifstofubraut I - sjá frekari
upplýsingar á mk.is

Framhaldsnám - Skrifstofubraut II
Nú stendur einnig yfir innritun í tveggja anna framhaldsnám á
skrifstofubraut Menntaskólans í Kópavogi. Mikil áhersla er lögð
á tölvunám, viðskipta- og samskiptagreinar.
Inntökuskilyrði: Krafist er þekkingar í ensku, bókfærslu og
tölvunotkun.
Þeir nemendur sem lokið hafa námi af skrifstofubraut
Menntaskólans í Kópavogi ganga fyrir um skólavist.
Kennslutími: 8:20 12:55. Kennsla hefst 24. ágúst.
Upplýsingar veitir fagstjóri hagnýtra viðskipta- og fjármálagreina
í síma 594 4000 milli kl. 9:00 og 12:00. Netfang. ik@mk.is

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KIRGISISTAN,

MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI

FLÓTTAMENN VIÐ LANDAMÆRI KIRGISISTANS Flóttamenn ætla aftur til Andijan til

að krefjast afsagnar stjórnarinnar í Úsbekistan.

Meirihluti
vill afnema
stimpilgjöld
NEYTENDUR Tæplega 95 prósent
þátttakenda í vefkönnun sem
fram hefur farið á vef Neytendasamtakanna telja að afnemi eigi
stimpilgjöld og lýsa samtökin
undrun yfir að tillaga um slíkt
hafi ekki hlotið brautargengi á Alþingi í vetur.
Talin er full ástæða til að ítreka
að slíkt verði lagt fram að nýju
næsta haust enda ófáir þingmenn
lýst sig andsnúna stimpilgjöldunum, sem fyrst og fremst koma
niður á fólki sem er að festa kaup
á sinni fyrstu íbúð. ■

Kraftaverk:

Grafin lifandi
en bjarga›ist
FLÓRÍDA, CNN Átta ára stúlka fannst á

lífi í endurvinnslugámi í Lake
Worth í Flórída í gær. Lögreglumaður sá móta fyrir hönd hennar í
gámnum og gróf hana því upp. Telpan hafði verið misnotuð kynferðislega og ljóst að hún var skilin eftir
til að deyja. Því má telja kraftaverki
líkast að hún hafi fundist.
Stúlkan var vel á sig komin eftir
atvikum. Hún gat sagt til árásarmannsins sem var handtekinn í
kjölfarið fyrir nauðgun og morðtilraun. Hann er einungis 17 ára en
engu að síður verður réttað yfir
honum sem fullorðnum manni. ■

TILBO‹
Gisting eina nótt,
morgunver›arhla›bor›,
a›gangur a› golfvelli,
heitur pottur og gufa,
vínglas í pottinn.

7.900

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

kr.
Frá
á mann alla virka daga
Frambo› á herb. er takmarka›.

HARMLEIKUR Bróðir bílstjóra Wael al-Rubaei var að vonum miður sín þegar hann sá líkið
af honum í Bagdad í gær.

Hildarleikurinn
heldur áfram
Á fimmta tug Íraka bei› bana í árásum gærdagsins,
ﬂar á me›al háttsettur hershöf›ingi sem haf›i
ﬂann starfa a› uppræta hry›juverk í landinu.

DRAUMADAGAR
•

Heilsulind - sána, nudd

•

Fyrsta flokks veitingar

•

Upphitu› bílageymsla

•

Vildarpunktar

Ger›u ﬂér dagamun og fagna›u vorinu á Flughóteli. Vi› bjó›um
sannkalla›a draumadaga í maí; gistingu fylgir a›gangur a› golfvellinum
í Leiru, heitur pottur og gufa og drykkur. Bóka›u gistingu og láttu drauminn
rætast.

Sími: 444 4000
Nordica I Loftlei›ir I Flughótel I Hamar I Flú›ir I Rangá I Klaustur I Héra›

www.icehotels.is

ENNEMM / SÍA / NM16151

Á FLUGHÓTELI Í MAÍ

BAGDAD, AP Flugumenn al-Kaída í
Írak réðu hátt settan embættismann af dögum í Bagdad í gær.
Auk þess beið á fimmta tug Íraka
bana í árásum víðsvegar um landið.
Mannskæðustu tilræðin voru
framin í gærkvöldi í bænum Tal
Afar, skammt frá borginni Mosul í
norðurhluta landsins. Þá sprungu
tvær sprengjur með stuttu millibili
fyrir utan heimili Hassan Baktash,
stjórnmálamanns frá bænum sem
tengist öðrum stærsta stjórnmálaflokki Kúrda. Í það minnsta tuttugu manns týndu lífi og um tvær
tylftir særðust alvarlega.
Síðdegis í gær sprakk svo
sprengja fyrir utan sjíamosku í
bænum Mahmoudyia, suður af
Bagdad. Tíu manns létust og þrjátíu manns slösuðust.
Þá féllu sjö og í það minnsta
áttatíu slösuðust þegar öflug bílsprengja sprakk fyrir utan fjölfarinn veitingastað í Talibia-hverfinu
um hádegisleytið í Bagdad í gær.
Ekki er vitað hverjir voru að verki
en handbragð árásarinnar ber
keim af tilræðum fylgismanna Abu
Musab al-Zarqawi sem hafa verið
stórtækir í hryðjuverkum að undanförnu.

Menn al-Zarqawi gerðu sér hins
vegar lítið fyrir í gær og skutu til
bana Wael al-Rubaei, hershöfðingja sem hafði yfirumsjón með að
uppræta skæruhernað og hryðjuverk í landinu, og bílstjóra hans.
Al-Kaída-sellan í Írak sem alZarqawi leiðir lýsti verknaðinum á
hendur sér í yfirlýsingu á netinu í
gær.
Þetta er í annað sinn á jafnmörgum dögum sem íröskum embættismanni er banað en í fyrradag
var hátt settur starfsmaður viðskiptaráðuneytisins myrtur.
Í bænum Tuz Khormato,
skammt suður af Kirkuk, týndu
fimm manns lífi þegar maður ók
bifreið sinni hlaðinni sprengiefni
að hópi fólks og sprengdi hana í
loft upp. Þrettán særðust alvarlega. Í Kirkuk dóu tveir þegar
sprengjur úr sprengjuvörpu höfnuðu á íbúðarhúsi.
Meðan á öllu þessu stóð gerðu
bandarískar og íraskar öryggissveitir rassíu í Abu Ghraib-hverfinu í Bagdad og handtóku 300
manns sem grunaðir eru um árásir
á fangelsið illræmda sem er í
hverfinu, og á veginum sem liggur
til alþjóðaflugvallarins í höfuðborginni. ■

Fluggáfa›ir einstaklingar klippi› hér

www.icelandexpress.is

2000 FLUGSÆTI
Iceland Express fagnar komu sumars me› ﬂví a› bjó›a 2000 flugsæti á 2000
krónur a›ra lei›. Hentu frá ﬂér dagbla›inu, smelltu ﬂér á icelandexpress.is
og trygg›u ﬂér mi›a til London, Köben e›a Frankfurt! Mundu a› vi› ver›i›
bætast skattar og gjöld sem nema frá 1600 krónum a›ra lei›. Sala hefst
kl. 09:00 mi›vikudaginn 25. maí.

daginn

25. maí

ÓD†RASTA FRAMHALDSFLUGI‹!

Til Kaupmannahafnar

5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Frá Kaupmannahöfn

5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Til London

5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Fljúg›u me› Iceland Express til London, Köben e›a
Frankfurt-Hahn. ﬁa›an eru endalausir möguleikar á
ótrúlega ód‡ru flugi til spennandi sta›a um allan
heim, spurningin er bara hvert ﬂig langar til a› fara.

Frá London

4.500 kr. a›ra lei› me› sköttum

Til Frankfurt-Hahn

5.100 kr. a›ra lei› me› sköttum

Frá Frankfurt-Hahn

3.600 kr. a›ra lei› me› sköttum

Bú›u ﬂig undir brottför á www.icelandexpress.is
F I 0 1 3 1 7 1

KL. 09:0
0

mi›viku

TAKMARKA‹ SÆTAFRAMBO‹
– fyrstur kemur, fyrstur fær!

F í t o n / S Í A

SALA H
EFST

2000 SÆTI

Ver› frá a›eins:

3.600 kr.
(A›ra lei› me› sköttum)

Tilbo›i› gildir a›eins á völdum dagsetningum frá 27. maí til 17. júlí. Takmarka› sætaframbo›.

Fer›aﬂjónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600
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Listahátíð í Reykjavík:

Frábær a›sókn
„Ég er að undirbúa mig
fyrir næstu lotu. Þetta hefur
gengið afskaplega vel og það er
mikið um að vera,“ segir Guðrún Kristjánsdóttir, kynningarstjóri Listahátíðar í Reykjavík.
Hún segir að aðsóknin hafi
verið mjög góð og uppselt hafi
verið á alla tónlistarviðburði.
Enn fremur hafi verið góð aðsókn á myndlistarsýningar og
aðsóknin sé svipuð og árið á
undan. „Það sem hefur verið
öðruvísi en í fyrra er að ef ekki
selst á viðburðina dögunum
fyrir viðburðina, þá selst upp á
staðnum eins og gerðist til
dæmis með Beethoven-tónleika

LISTIR

flugfelag.is
25. - 31. maí
Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

í fyrradag. Það er afar ánægjulegt að almenningur tekur þessu
svona vel. Það eru margir viðburðir framundan og ekki uppselt á þá alla þannig það er enn
hægt að fá miða. Reyndar er
uppselt á einhverja þeirra og
við gætum í raun haft fleiri en
eina uppákomu á sumar uppákomur. Við erum afar ánægð
með þær viðtökur sem Listahátíðin hefur fengið í ár,“ sagði
Guðrún. ■

GUÐRÚN KRISTJÁNSDÓTTIR Afar ánægð

með viðtökur listahátíðar.

5.199 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

EGILSSTAÐA

5.899 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

ÍSAFJARÐAR

5.099 kr.
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN EHF./SIA.IS FLU 28474 05/2005

Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Akureyrar og

VOPNAFJARÐAR/
ÞÓRSHAFNAR

4.499 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Akureyrar og

GRÍMSEYJAR

3.499 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Börn, 2ja–12 ára, í fylgd með fullorðnum,
greiða 1.940 kr. aðra leiðina.

flugfelag.is

ÁHERSLA Dómsmálaráðuneytið er sagt mjög upptekið af þyngd umsækjenda um ættleiðingu, en láti sér reykingar í léttu rúmi liggja. Lilja
Sæmundsdóttir hefur farið með sitt mál fyrir dómstóla. Hér er hún ásamt lögmanni sínum, Ragnari Aðalsteinssyni hrl.

Í lagi a› reykja en
ekki a› vera ﬂungur
Dómsmálará›uneyti› óskar eftir sérstökum heilsufarsuppl‡singum séu umsækjendur um ættlei›ingu of ﬂungir. Er ﬂa› sagt vegna hættu á æ›a- og
hjartasjúkdómum. Einskis er spurt ﬂótt umsækjandi reyki a› sögn kjörfö›ur.
DÓMSMÁL „Ég lít svo á að þarna sé
klárlega um mismunun að ræða,“
segir Friðjón Guðjohnsen kjörfaðir um ættleiðingarmál Lilju
Sæmundsdóttur sem nú er fyrir
dómstólum. Dómsmálaráðuneytið
synjaði henni um að ættleiða barn
frá Kína þar sem hún væri of
þung.
Friðjón og kona hans hafa ættleitt eitt barn frá útlöndum og hafa
fengið forsamþykki ráðuneytisins
um að ættleiða annað. Friðjón
þekkir því ættleiðingarferlið vel.
„Ráðuneytið
notar
meðal
annars ákveðinn þyngdarstuðul,
svokallaðan BMI-stuðul, í vinnu
sinni á umsóknunum,“ segir Friðjón. „Þessi stuðull er reiknaður út
frá hæð og þyngd viðkomandi. Ef
hann er utan þeirra marka sem

þeir telja eðlileg, eða yfir 25, þá
óskar ráðuneytið eftir frekari upplýsingum. Það sem mér finnst
gagnrýnivert er að þá er um leið
þegar búið að leggja mat á umsækjendur, bara út frá þessum
eina þætti.“
Friðjón sagði að í bæði skiptin
sem þau hjón hefðu sótt um að fá
að ættleiða hefði ráðuneytið vakið
sérstaka athygli barnaverndaryfirvalda á því að þau væru, að
áliti þess, of þung. Hefði ráðuneytið beðið barnaverndaryfirvöld
um að afla sérstakra upplýsinga
um heilsufar þeirra. Þessara upplýsinga hefði átt að afla þar sem
ráðuneytið teldi að þyngd yfir
kjörþyngd væri áhættuþáttur
ýmissa hjarta- og æðasjúkdóma.
„Ég spurði þá starfsmann ráðu-

neytisins sérstaklega um hvort
óskað væri eftir sömu upplýsingum ef umsækjandi reykti og hann
sagði að svo væri ekki. Spurt er
sérstaklega hvort umsækjandi
reyki í umsókninni um forsamþykki, þannig að ráðuneytinu á að
vera kunnugt um það,“ segir Friðjón og vísar til útreikninga Hjartaverndar þar sem áhætta á hjartaog æðasjúkdómum er talin margfalt meiri af völdum reykinga
heldur en ofþyngdar. Hann bendir
á að þeir starfsmenn ráðuneytisins
sem skoði umsóknirnar séu að
jafnaði lögfræðingar, sem hafi
hvorki læknisfræðimenntun né
aðra sérstaka menntun til þess að
meta áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma.
jss@frettabladid.is

Alþýðusamband Íslands um 6,7 prósenta hækkun launa:

Ekkert launaskri› a› undanförnu
KJARAMÁL Ekki er um launaskrið
að ræða, þótt laun hafi hækkað
um 6,7 prósent síðastliðna tólf
mánuði og kaupmáttur vaxið um
2,3 prósent, segir Alþýðusamband Íslands.
Launavísitalan mældist 264,2
stig í apríl samkvæmt mælingu
Hagstofunnar og hækkaði um
0,5% frá því í mars. Á síðustu tólf
mánuðum hækkaði verðlag um
4,3 prósent.
Alþýðusambandið bendir á að
í þessari mælingu gæti enn
áhrifa af tvennum kjarasamningsbundnum launahækkunum á
almennum markaði, það er við
gildistöku nýrra kjarasamninga í
mars og apríl í fyrra, ásamt
hækkunum um 3 prósent um síð-

ustu áramót. Áhrif launahækkana í kjölfar samninganna í fyrra
fari nú dvínandi og megi því búast við því að það hægi á launahækkunum. Áhrif nýgerðra

samninga á opinbera markaðnum
komi einnig inn af fullum þunga í
þessari mælingu, þar sem búið sé
að semja við flesta aðila, segir
ASÍ. ■

VERÐLAG Á síðustu tólf mánuðum hækkaði verðlag um 4,3 prósent.
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HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA: RAGNAR STEFÁNSSON JARÐEÐLISFRÆÐINGUR

Eflir landsbygg›ina og rannsakar skjálfta
Ragnar Stefánsson jarðeðlisfræðingur,
sem stundum er nefndur skjálfti vegna
sérfræðiþekkingar hans á jarðskjálftum,
er búsettur í grennd við Dalvík. Hann
sinnir fræðistörfum sínum þar og hefur í
nógu að snúast þessa dagana. „Ég er á
fullu í starfi samtakanna Landsbyggðin
lifi, sem hefur það meginmarkmið að
bæta líf íbúa á landsbyggðinni. Síðan er
ég einnig í Framfarafélagi Dalvíkurbyggðar sem hefur þann draum að koma upp
útivistarparadís í Svarfaðardal,“ segir
Ragnar sem greinilega er fullur orku.
Ragnar hefur tekið þátt í stórri rannsókn
sem ber heitið Prepared og snýr að
jarðskjálftum. „Þetta er stórt rannsóknarverkefni sem snýr að því að gera spár
fyrir jarðskjálfta nákvæmari. Ég hef unnið að þessu fyrir Veðurstofu Íslands og
með aðilum frá átta Evrópuþjóðum,“

Verstu
nágrannar
Íslands
MÆÐGININ
REKIN ÚR
FIMMTU
ÍBÚÐINNI
Í RÖÐ

Verða þau næstu
nágrannar þínir?

– hefur þú séð DV í dag?

segir Ragnar. Hann bindur vonir við að
þessar rannsóknir muni leiða af sér
merkilegar niðurstöður sem geri mönnum kleift að bregðast betur við áður en
jarðskjálftarnir eiga sér stað.
Ragnar gegnir einnig starfi sem forstöðumaður rannsóknarútibús Háskólans á Akureyri og er því á fullu í fjölbreytilegri rannsóknarvinnu á Norðurlandi.
Fram undan er heimsókn forseta Íslands
í Dalvíkurbyggð þar sem Ragnar mun
kynna fyrir honum jarðskjálftarannsóknir. „Forsetinn bað sérstaklega um þessa
kynningu, þannig að þetta verður örugglega skemmtilegt,“ segir Ragnar.
Hann er annars ánægður með lífið í
Dalvíkurbyggð og segist áfram ætla að
vinna að því að efla umræðu um líf
fólks á landsbyggðinni.

ÞAÐ KOSTAR 300 KRÓNUR FYRIR
FULLORÐNA AÐ SKOÐA BYGGÐASAFN HAFNARFJARÐAR
Heimild: Byggðasafn Hafnarfjarðar.

Stangvei›itímabili› hafi›
Á FULLRI FERÐ Þátttaka í átakinu Hjólað
í vinnuna var mjög góð.

Verðlaun afhent:

Hjóla› í vinnuna loki›

Stangveiði hefur notið
mikilla vinsælda hér á
landi um árabil, enda aðstæður hér á Íslandi á
heimsmælikvarða. Veiðimenn eru nú að taka
fram græjurnar og gera
sig tilbúna fyrir sumarið.

Spenna veiðimanna eftir sumrinu er nú að losna úr læðingi.
Pálmi Gunnarsson, veiði- og tónlistarmaður, er einn af þeim sem
finna vel fyrir því þegar sumarið
nálgast. „Það er alltaf gaman þegar stangveiðitímabilið er að hefjast, þó það hafi verið frekar kalt á
veiðimenn að undanförnu,“ segir
Pálmi og vonast greinilega eftir

Verðlaun voru afhent fyrir
fræðslu- og hvatningarverkefnið
Hjólað í vinnuna í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum í gær. Alls voru
yfir 5.000 þátttakendur frá 254
vinnustöðum sem hjóluðu yfir 170
þúsund kílómetra á þeim tveimur
vikum sem átakið stóð yfir.
Hægt var að fá verðlaun fyrir
fjölda daga og kílómetra í flokkum eftir fjölda starfsmanna á
vinnustað.
Hlutfallslega voru starfsmenn
Marksins hlutskarpastir en þeir
hjóluðu yfir 200 kílómetra hver.
Starfsmenn Heilbrigðisstofnunarinnar á Siglufirði hjóluðu suður til
að taka við verðlaunum fyrir
næstflesta daga í flokki vinnustaða með 150 til 399 starfsmenn.
- mh

PÁLMI GUNNARSSON Sumarið er tíminn hjá Pálma. Hann segir það aldrei of langt,
sérstaklega hjá veiðisjúklingum eins og honum sjálfum.

Alþjóðlegi skólamjólkurdagurinn:

Flú›askóli fékk ver›launin
Fjórði bekkur Flúðaskóla hreppti
100 þúsund krónur í verðlaun í
teiknimyndsamkeppni
meðal
fjórðu bekkinga í grunnskólum
landsins. Keppnin var haldin í tilefni af alþjóðlega skólamjólkurdeginum og voru úrslit tilkynnt í
gær.
Myndir bárust úr mörgum
skólum svo hundruðum skipti og
valdi dómnefnd tíu bestu að sínu
mati. Fjórar þeirra reyndust
koma úr Flúðaskóla. Myndirnar
tíu verðar notaðar á plaköt og
kynningarefni vegna Skólamjólkurdagsins 2005 á næsta hausti.

Verðlaunahafarnir eru Anna
Maggý Grímsdóttir, Snælandsskóla, Bergdís Rán Jónsdóttir, 4
Þ:S. Barnaskóla Vestmanneyja,
Guðjón Örn Sigurðsson, Flúðaskóla, Hafþór Ingi Ragnarsson,
Flúðaskóla, Jón Gautason, Flóaskóla, Kristín Hulda Kristófersdóttir, 4V Snælandsskóla, Maríanna Svansdóttir, Flúðaskóla,
Svanborg Signý Jóhannesdóttir,
Ljósafossskóla, Sóley Reynisdóttir, 4 AH Heiðarskóla í Reykjanesbæ, Þórmundur Hilmarsson,
Flúðaskóla.
-jss

DÓMNEFNDIN Sigurður Mikaelsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Hildur Ósk Hafsteinsdótti , Guðlaugur Björgvinsson og Hólmgeir Karlsson mátu verðlaunamyndirnar úr
teiknimyndasamkeppni skólamjólkurdagsins.
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Próflokum fagnað:

Sigling í Hvítá vinsælust hjá krökkunum
Það var mikill hraði og hasar á
Torfa G. Yngvasyni hjá Arctic
Rafting þegar blaðamaður Fréttablaðsins sló á þráðinn til hans.
„Hér er heilmikið um að vera og
erum við nú að leggja af stað í siglingu niður Hvítá á 20 bátum með
um 200 unglinga,“ segir Torfi, sem
greinilega er spenntur yfir því að
sumarannirnar séu að hefjast.
Arctic Rafting hefur í mörg ár
stjórnað siglingum niður Hvítá
með 10. bekkinga, sem á þessum
árstíma eru að fagna því að grunnskólinn er að klárast. „Þetta eru
mikil tímamót hjá krökkunum, sem
eru í hálfgerðu spennufalli yfir lokum samræmdu prófanna og hafa

því mjög gaman af því að lyfta sér
svolítið upp,“ segir Torfi og virðist
sjálfur skemmta sér hið besta.
Siglingarnar hjá Arctic Rafting
hafa notið mikilla vinsælda undanfarin ár og hafa skipað fastan sess
í útskriftarferðum grunnskólanema víðs vegar af landinu. Fyrirtækið hefur tekið á móti þúsundum
barna og virðist ekkert lát vera á
vinsældum þessara ferða. „Þetta
hefur gengið vel hjá okkur, fjöldinn hefur vaxið ár frá ári og er nú
svo komið að við erum að ferja
metfjölda í siglingunum. Við erum
búin að fara með 1.000 krakka síðustu daga og það hefur gengið alveg glimrandi vel. Veðrið hefur

betri tíð á næstunni.
Pálmi hefur umsjón með þremur ám þetta sumarið; Litluá í
Kelduhverfi, Brunná í Öxarfirði
og Lónsá á Langanesi. Hann leggur mikið upp úr því að veiðimönnum líði vel í ánum hans. „Ég reyni
að skapa veiðimönnum notalegt
umhverfi og finnst mikilvægt að
veiðimönnum líði betur eftir að
hafa veitt í mínum ám. Þannig
leyfi ég veiðimönnum að ráða því
alfarið hvernig þeir haga þeim
klukkutímum sem þeir kaupa hjá
mér,“ segir Pálmi.
Spurður út í það himinháa verð
sem greitt er fyrir veiðirétt í ám
nú til dags segir hann ekkert við
því að gera. „Þetta er harður
markaður og menn eru einfaldlega tilbúnir að borga meira nú en
áður, bæði fyrir veiðina og fyrir
að vera umsjónaraðili veiðisvæða,“ segir Pálmi.
Vatnaveiði er ódýr hér á landi
og telur Pálmi að veiðimenn
mættu horfa meira til vatnanna.
„Það er ekki mikil hefð fyrir
vatnaveiði hér á landi miðað við
mörg önnur lönd og tel ég að það
sé hægt að nýta betur þá góðu aðstöðu sem við Íslendingar höfum,“ segir Pálmi.
Tónlistarmaðurinn Pálmi tróð
upp með ICY-flokknum á Nasa um
helgina og þar var góð stemmning. „Þetta var alveg rosalegt,
brjáluð stemmning. Minnti á
gömlu góðu dagana með Brunaliðinu,“ segir Pálmi.
Pálmi og Magnús Eiríksson,
sem saman mynda Mannakorn,
eru á leið í stúdíó að taka upp ný
lög. Þeir halda ótrauðir áfram tónlistarsköpuninni og virðast alltaf
geta hrist fram úr erminni nýtt og
ferskt efni.
Pálmi horfir því björtum augum til framtíðar, bæði sem tónlistar- og veiðimaður. ■

Laxnes:

ﬁolrei›arkeppni
endurvakin
Þolreiðarkeppni Íslands var endurvakin um helgina þegar 25 knapar
þeystu hestum sínum hina 18,6
kílómetra löngu leið frá Reiðhöllinni í Víðidal að Laxnesi í Mosfellsdal. Keppendur voru á öllum aldri,
sá yngsti tólf og sá elsti áttræður.
Egill R. Sigurgeirsson bar sigur úr
býtum á hestinum Eitli og fóru þeir
leiðina á 58 mínútum án refsistiga.
Laxnes hélt keppnina í samstarfi við Icelandair og verður
keppnin haldin að nýju á næsta ári
bæði hér og annars staðar á Norðurlöndunum. Þá hefur einnig borist
boð um að halda keppnina í Kaliforníu í Bandaríkjunum.
- sgi

líka verið dásamlegt, sól og blíða
og auðvitað mikil gleði,“ segir Torfi
og leggur á það áherslu að öll aðstaða hjá fyrirtækinu sé til fyrirmyndar. „Hér fer enginn af stað
nema vera í réttum útbúnaði og

með leiðsögumann með sér í hverjum báti, þannig er fyllsta öryggis
gætt,“ bætir Torfi við að lokum
áður en hann leggur í enn eina siglinguna.
- mh

BJÖRN Í BAÐI Þessi bangsi kældi sig í
einni af fjölmörgum sundlaugum í Los
Angeles um helgina. Bjössi var þó ekki
lengi í paradís heldur var deyfður og fluttur í burtu af dýraeftirlitinu.

Það eina sem er erfitt við
að kaupa nýjan bíl . . .

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

Á LOKASPRETTINUM

FJÖR Í SIGLINGU Mikil spenna grípur um sig hjá krökkunum þegar lagt er af stað enda
ekki á hverjum degi sem kostur gefst á því að sigla í straumharðri á með leiðsögumanni.

. . . er að velja vegi við hæfi
ﬁú velur hvort ﬂú leigir bílinn me›
einkaleigu e›a eignast hann me›
bílasamningi e›a bílaláni. Veldu bíl sem
hentar ﬂínum ﬂörfum og ræddu svo vi›
rá›gjafa L‡singar e›a sölumenn bílaumbo›anna sem a›sto›a ﬂig vi› a› útbúa
umsókn og ganga frá fjármögnun.
Bílaumbo›in eru beintengd L‡singu í
gegnum Neti› ﬂannig a› svar vi› umsókn
kemur á augabrag›i. ﬁú metur ﬂa› svo í
rólegheitum hva›a vegi ﬂú vilt aka bílnum
ﬂínum.
Fjármögnun í takt við þínar þarfir

Nota›u reiknivélina á www.lysing.is og
sko›a›u hvernig ﬂitt dæmi kemur út.

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
Sími 540 1500 Fax 540 1505

www.lysing.is

BÍLASAMNINGUR

Q

BÍLALÁN

Q

REKSTRARLEIGA

Q

EINKALEIGA

Hver sem ﬂú ert…
Vi› hjá Sparisjó›num vitum a› hver einstaklingur hefur margar hli›ar og ólíkar ﬂarfir. Vildarﬂjónusta Sparisjó›sins er n‡ persónuleg
fjármálaﬂjónusta sem er sérsni›in a› ﬂínum ﬂörfum og tryggir ﬂér framúrskarandi ﬂjónustu og meiri ávinning. Kynntu ﬂér máli› í næsta
Sparisjó›i e›a á www.spar.is. Velkomin í hóp ánæg›ustu vi›skiptavina í bankakerfinu.

…ﬂá lögum vi› okkur a› ﬂínum ﬂörfum!
Meiri ávinningur
Lán án ábyrg›armanna
Frítt debetkort
200 fríar debetkortafærslur á ári*
Afsláttur af árgjaldi kreditkorts
Afsláttur af lántökugjöldum

*Gildir í Gull- og E›alﬂjónustu

Sérkjör hjá Ver›bréfaﬂjónustu Sparisjó›sins
Sérstök námskei› og rá›gjöf í fjármálum
Sérkjör á fjármögnun bifrei›a hjá SP-Fjármögnun
Endurgrei›sla persónutrygginga
Frábær tilbo› hjá Og Vodafone, Plúsfer›um og Úrval Úts‡n
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Ekki að virka

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Mikið atvinnuleysi meðal Þjóðverja skýrir úrslit
kosninganna í Nordhrein-Westfalen.

Schröder tapar og
tapar í ﬁ‡skalandi
rslitin í héraðsþingskosningunum í Nordhrein-Westfalen í Þýskalandi á sunnudag komu Gerhard Schröder,
kanslara Þýskalands, greinilega ekki á óvart, enda
höfðu skoðanakannanir fyrir kosningar bent til þess að jafnaðarmenn myndu tapa þessu vígi sínu. Þetta er í sjöunda skiptið
sem jafnaðarmenn tapa í héraðsþingskosningum frá því 1999.
Schröder hafði því snör handtök og boðaði að kosningum til
sambandsþingsins í Berlín yrði flýtt, þær færu fram síðar á
þessu ári í stað haustsins 2006. Þetta hljómar eins og örvæntingarfullt útspil kanslarans, en gæti líka verið klókindi af hans
hálfu gagnvart kristilegum demókrötum, stærsta stjórnarandstöðuflokknum. Þar innanborðs hafa verið nokkrar væringar
varðandi skipan leiðtoga flokksins og ekki allir verið sáttir við
Angelu Merkel. Talað hafði verið um að skipt yrði um leiðtoga
síðar á þessu ári eða því næsta, alltént fyrir kosningarnar
haustið 2006, en nú virðist ljóst að svo verður ekki.
Schröder ætlar greinilega að nýta tímann vel fram að
kosningum og reyna að rétta hlut sinn. Hann telur heillavænlegra að flýta kosningunum en að bíða með dóm þjóðarinnar í
nærri eitt og hálft ár. Reyndar er það svo að ekki er á þessari
stundu ljóst hvernig hann fer að að því að flýta kosningunum,
því að stjórnarskráin í Þýskalandi gerir ekki ráð fyrir því að
hægt sé að leysa sambandsþingið upp og efna til kosninga
nema samþykkt sé vantraust á stjórnina. Aðeins þá getur forsetinn leyst upp þingið og boðað til kosninga. Vegna þessara
ákvæða stjórnarskrárinnar hefur það komið fyrir að þingmenn stjórnarflokkanna hafa greitt atkvæði með vantrausti,
til að hægt sé að rjúfa þing og efna til kosninga.
Jafnaðarmenn hafa verið í meirihluta á héraðsþinginu í
Nordhrein- Westfalen, þéttbýlasta hluta Þýskalands, í tæplega
40 ár og þetta hefur verið eitt helsta vígi jafnaðarmanna. Þótt
þetta hafi ekki verið kosningar til sambandsþingsins í Berlín,
heldur héraðsþingsins í Dusseldorf, þá skipta þessar kosningar sköpum. Í þessu sambandslandi búa 18 milljónir manna, og
það hefur verið eitt öflugasta efnahagssvæðið innan alls Evrópusambandsins. Landsframleiðslan þar er meiri en í mörgum
ríkjum ESB, enda hafa stóriðnaðarfyrirtæki löngum sett svip
sinn á Nordhrein-Westfalen. Á síðari árum hefur heldur sigið
á verri hliðina hjá mörgum þessara fyrirtækja.
Ein helsta ástæða þess hvers vegna hallað hefur undan fæti
hjá jafnaðarmönnum í Þýskalandi er hið mikla atvinnuleysi
þar í landi. Það mælist nú um 12 af hundraði sem þýðir að um
fimm milljónir manna eru atvinnulausar, þar af um ein milljón í hinu þéttbýla landi Nordhrein-Westfalen. Úrslit héraðsþingskosninganna í Þýskalandi á sunnudag eru kannski forsmekkurinn að því sem búast má við í þjóðaratkvæðagreiðslunni um breytingar á stjórnarskrá Evrópusambandsins í
Frakklandi um næstu helgi. Í báðum þessum fjölmennu og víðfeðmu Evrópulöndum væru þá kjósendur að sýna hug sinn til
valdhafanna, og verðugt rannsóknarefni hvort almenn þreyta
gagnvart þeim sé að brjótast upp á yfirborðið í mörgum vestrænum ríkjum. ■

Egill Helgason gerir viðhafnarviðtal við
Gísla Martein Baldursson í Tímariti
Morgunblaðsins á sunnudaginn að
umtalsefni á Vísi í gær, en Gísli er sem
kunnugt er að falast eftir leiðtogasæti í
borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna:
„Gísli setur fram gagnrýni á
Sjálfstæðisflokkinn í borgarstjórn sem allir sjá að er
rétt“, skrifar Egill. „Þetta er
ekki að virka hjá þeim –
það þýðir ekki að tala endalaust um fjármálaóstjórn R-listans og
LínuNet. Gísli auglýsir eftir nýrri pólitík, hljómar
kannski ekki svo

Ú

ólíkt Ingibjörgu Sólrúnu á hinum kantinum. Hjá þeim báðum finnst manni
vanta eitthvað konkret – eitthvað meira
en orð. Hver nákvæmlega á stefnan að
vera? Gísli gefur þó pínulítinn ádrátt
um það þegar hann segir að hann segist vilja götur í stokka og flugvöllinn
burt úr Vatnsmýrinni. Á þessu hefur
hingað til ríkt bannhelgi í flokknum.“

Forskrift
Og Egill heldur áfram: „Hins vegar
skjöplast Gísla aðeins þegar hann fer
að gagnrýna R-listann fyrir að vilja
„segja fólkinu hvernig það á að lifa lífinu“ – þá er eins og hann hafi fengið
bakþanka og vilji líka þóknast jeppaliðinu og gröfukörlunum. Hann gagnrýnir
R-listann fyrir að setja upp of mikið af
hraðahindrunum, þröngum götum og

ljósum, líkt og hann sé að reyna að
troða öllum í strætó. Afsakið. Er ekki
allt skipulag forskrift að því hvernig
menn lifa lífinu? Barcelona er skipulögð þröngt og þar getur fólk gengið,
Los Angeles vítt – þar er maður glataður nema á einkabíl“.

Upphaf að einhverju?
Egill bindur vonir við framboð Gísla
Marteins: „Maður vonar að framboð
Gísla sé upphaf að einhverju. Hann
auglýsir eftir „kynslóðaskiptum í hugmyndum“. Veitir ekki af, því eins og ég
hef áður bent á ríkir djúp stjórnmálakreppa í borginni. Verst er að
flokkarnir í borgarstjórn eru í raun sammála um allt; það er enginn ágreiningur um úthverfastefnuna.“
gm@frettabladid.is

Vangaveltur í tilefni af Kínafer›
Helstu fréttir eru þær að Kínaferð forsetans og fylgdarliðs er
lokið og Samfylkingin hefur
kosið sér nýjan formann. Vonir
standa til að seinni atburðurinn
eigi eftir að valda miklum
breytingum í landinu, ég veit
ekki um Kínaferðina. Breytingarnar sem ný forysta í Samfylkingunni mun vonandi valda
verða ekki vegna þess að Ingibjörg Sólrún sé svo sæt og sniðug, hún er það vissulega, en það
kemur pólitík ekkert við. Formaður
Samfylkingarinnar
stendur fyrir ýmsa hluti sem
hugnast mörgum, burt með klíkur sagði hún í lokaræðu sinni.
Það yrði mikil breyting í íslenskri pólitík ef hlustað yrði á
fólk, en ekki bara klíkubræður
og -systur. Svo verður unnið að
því að búa til skýra stefnu sem
byggir á gildum jafnaðarstefnunnar og þá getur orðið gaman
að nota atkvæðið sitt á kjördag.
Forsetinn var líka einu sinni í
pólitík, hver hefði trúað því
fyrir einhverjum áratugum að
Ólafur Ragnar yrði aðalpuntudúkka landsins gangandi á rauðum dreglum í Kína fyrir hönd
þjóðarinnar. Utanríkisráðherrann var ekki með í för. Einhver
sagði við mig að hann vildi ekki
eða nennti ekki að vera í fylgdarliði einhvers, hvorki forseta
né annarra. Hann væri vanur að
vera aðalmaðurinn og því væri
ekkert óeðlilegt við að hann
nennti ekki að sinna þessu hlutverki. Viðmælandinn nefndi
ekkert um að kannski vildi
Davíð ekki vera í hlutverki sem
að tilefni dagsins væri án vafa
óæðra og minna en það sem
Ólafur Ragnar gegnir. Hvort
heldur er þá er þetta hið versta
mál að mínu mati. Embættum
landsins fylgja ákveðnar skyldur, þeir sem gegna embættunum
eiga ekki að komast upp með að
ákveða að þeir vilji ekki gera

Í DAG

KÍNAFERÐ
ÓLAFS RAGNARS

VALGERÐUR
BJARNADÓTTIR

Ég hef nú alltaf haft mínar
efasemdir um forsetaembætti› sem formann
útflutningsrá›s. En ﬂær
efasemdir er líklegast rétt
a› leggja til hli›ar ﬂegar
haldi› er til Kína ﬂar sem
ríkisvaldi› hefur tögl og
hagldir.
þetta eða hitt. Hvort heldur
þeim finnst það fyrir neðan sína
virðingu eða er almennt illa við
þann sem þeir eiga að vera og
sýna sig með. Það hlýtur að vera
hlutverk utanríkisráðherrans að
fylgja þjóðhöfðingjanum í opinberum heimsóknum. Ef fyrrverandi
forsætisráðherrum
finnst það fyrir neðan virðingu
sína að vera í fylgdarliði, þá
eiga þeir að hugsa fyrir því áður
en þeir taka að sér embættið,
það er að segja þeir eiga ekki að
taka að sér embætti sem þeir
vilja ekki gegna.
En okkar herrar hafa aldrei
verið í slíkum pælingum, þeir
virðast halda að embættin séu
til fyrir þá að leika sér með.
Vonandi breytist þetta viðhorf
valdamanna einhvern tímann.
Ég hef nú alltaf haft mínar
efasemdir um forsetaembættið
sem formann útflutningsráðs.
En þær efasemdir er líklegast

rétt að leggja til hliðar þegar
haldið er til Kína þar sem ríkisvaldið hefur tögl og hagldir.
Enda flykktust viðskiptajöfrar
landsins með í för. Forsetafrúin
virðist af fréttum hafa vísað
þeim veginn í skartgripakaupum á meðan forsetinn fór í fiskiðjuver þar sem fídusinn er sá
að ekki þarf að nota vélar vegna
þess að litlar kínverskar kerlingar fá svo lítið kaup. Vissulega er ekkert að því samkvæmt
kenningum hagfræðinnar að
nota kerlingar í staðinn fyrir
vélar, ef það er ódýrara, þá gæti
fiskurinn sem þær verka líka
orðið ódýrari. Verðmyndun
fisks er þó ekki þannig að
vinnsluaðferðin ódýra sé líkleg
til að skila sér til neytenda, nei
ég held að eigendurnir haldi
bara meiru eftir, stingi því í vasann eins og stundum er sagt.
Hagfræðin, góð eins og hún
nú er til að vísa veginn, býr ekki
til mjög aðlaðandi þjóðfélag ef
hún ein er höfð að leiðarljósi.
Þess vegna er það glíma sem
sumir stjórnmálamenn glíma
við að koma á einhverju jafnvægi á milli hagfræðinnar og
mannúðarinnar. Svo eru auðvitað stjórnmálamenn sem vilja
láta lögmál hagfræðinnar gilda í
sem flestu og enn aðrir sem ekkert eða sem minnst vilja af
henni vita þó þeir kannski neyðist til að láta sem þeir taki eitthvað tillit til þeirra vísinda.
Stundum virðist sem allir
stjórnmálaflokkar séu til í að
láta alla hagfræði lönd og leið,
eins og þegar ákveðið er að
byggja Héðinsfjarðargöng.
Þá eru þingmenn sem segjast
þurfa betri lífeyrisrétt en aðrir
vegna þess hve óöruggt atvinnuástand þeir búa við að kaupa fá
atkvæði fyrir milljarðana okkar,
svo þeir haldi vinnunni. Væri nú
ekki gaman ef þetta breyttist
einhvern tímann? ■

Portúgal
Júníveisla
frá kr. 39.990
Síðustu sætin
Frá kr.

39.990

Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn, 211 ára. Stökktu tilboð í viku, 8. eða 22.
júní. Flug, skattar, gisting og íslensk
fararstjórn. Ferðir til og frá flugvelli eru
ekki innifaldar, kr. 1.800 á mann.

Frá kr.

49.990

Netverð á mann, m.v. 2 í stúdíó/íbúð.
Stökktu tilboð í viku, 8. eða 22. júní.
Ferðir til og frá flugvelli eru ekki
innifaldar, kr. 1.800 á mann.

Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð til
Portúgal í júní. Þú getur notið lífsins á
þessum frábæra sumarleyfisstað við
frábæran aðbúnað. Þú bókar og tryggir
þér sæti og 4 dögum fyrir brottför færðu
að vita hvar þú gistir. Úrval glæsilegra
gististaða í boði í hjarta Algarve.
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Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 3.44
AKUREYRI 3.04

13.25
13.09

23.07
23.18

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Lyf fundið við fótaóeirð
BLS. 3

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagur 24. maí,
144. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
En mamma, hvernig
á ég að vita hvað
pollurinn er djúpur
ef ég er ekki búinn
að fara út í hann?

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

SMÁAUGLÝSINGAR
Á 995 KR.
ÞÚ GETUR PANTAÐ
ÞÆR Á visir.is

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir stundar líkamsrækt hjá Báru Magnúsdóttur í Dansrækt JSB og hér eru þær
stöllur á spjalli eftir góða törn í leikfiminni.

Sameinar gott spjall
og rösklega göngu
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir þingmaður fór í heilsuátak fyrir nokkrum
árum og hefur breytt um lífsstíl í kjölfarið þar sem heilsan er í fyrsta sæti.
„Ég fer í leikfimi eins oft og ég get, sem er
svona 4 til 5 sinnum í viku,“ segir Ásta
Ragnheiður Jóhannesdóttir þingmaður aðspurð hvernig hún haldi sér í formi. Hún
stundar líkamsrækt hjá Dansrækt JSB í
Lágmúlanum þar sem Bára ræður ríkjum
og aðeins konum er veittur aðgangur.
„Stemmningin er frábær hjá Báru og það
er alltaf gaman, þar hitti ég konur víða að
og finnst ég þannig hafa púlsinn á samfélaginu,“ segir Ásta Ragnheiður.
„Oftast sæki ég leikfimitíma, en ég fer
stundum í tækjasalinn. Það finnst mér bara
svo leiðinlegt nema ég geti horft á fréttir í
leiðinni,“ segir Ásta Ragnheiður og hlær.
Félagslíf í tengslum við líkamsræktina
skiptir hana máli og hefur hún gaman af
því að hitta fólk. „Ég geng á göngustígnum
við Ægisíðu með vinkonu minni og þar hitti

ég mikið af fólki, auk þess sem mér finnst
alveg frábært að sameina gott spjall og
rösklega göngu,“ segir Ásta Ragnheiður.
En hún lætur ekki þar kyrrt liggja því hún
segist reyna að koma hreyfingu að daglega
lífinu með því að forðast að taka lyftur og
nota stigana frekar, og ganga frekar en að
keyra. „Ég fer stundum í sund líka en þá
nenni ég reyndar ekki að synda, ég fer bara
í pottinn og spjalla við fólk og í gufuna,“
segir Ásta Ragnheiður og brosir.
„Ég er mjög meðvituð um hvað ég læt
ofan í mig, reyni að borða hollan og góðan
mat og forðast allt rusl,“ segir Ásta Ragnheiður og bætir því við að hún drekki mikið vatn og fái sér aðeins einn kaffibolla á
dag.
„Maður verður að gefa sér tíma fyrir
heilsuna og setja hana í fyrsta sæti, manni
líður svo miklu betur auk þess sem það hefur óbein áhrif á fólkið í kringum mann,“
segir Ásta Ragnheiður að lokum og er öðrum til fyrirmyndar með sinn heilbrigða
lífsstíl.
kristineva@frettabladid.is

LIGGUR Í LOFTINU

í heilsu
Útfjólubláir geislar eru tilgreindir, þ.e. að segja magn þeirra
hverju sinni, í
lok hvers veðurfréttatíma á
Bretlandi.
Þessar upplýsingar virðast
þó ekki skila sér til áhorfenda því
um 70% þeirra skilja ekki um
hvað upplýsingarnar snúast.
Þetta kemur fram í nýrri könnun
þar sem niðurstaðan er jafnframt
á þann veg að 73% aðspurðra
kváðust sólbrenna að minnsta
kosti tvisvar á hverju sumri þrátt
fyrir ótta við húðkrabbamein.
Heilbrigðisyfirvöld hafa af þessu
áhyggjur en 17 þúsund manns
deyja árlega á Bretlandi af völdum húðkrabbameins.
Rannsókn íslenskra
lækna á ýmsum aldursbundnum augnsjúkdómum hefur
vakið athygli
víða um heim,
að því er fram
kemur á

fréttasíðu doktor.is. Rannsóknin
leiðir meðal annars í ljós samband hóflegrar áfengisneyslu og
minni hættu á að fólk fái skýmyndun á augastein. Reykingar
þrefalda hins vegar líkurnar á
skýmyndun á augasteini og sama
er að segja um vinnu úti undir
beru lofti.
Kínversk stjórnvöld hafa lýst yfir
neyðarástandi og fyrirskipað
bráðaaðgerðir til að hindra útbreiðslu fuglaflensu, í kjölfar þess
að að farfuglar sem fundust
dauðir í vesturhluta landsins fyrr í
þessum mánuði reyndust sýktir af veirunni.
Bændum á jörðum sem
farfuglar frá Suðaustur-Asíu
eiga leið um hefur verið gert
að bólusetja alifugla á býlum sínum og almenningi er ráðlagt að
halda sig frá öllu fiðurfé.
Fuglaflensa mun geta borist
hingað til lands með farfuglum,
en ekki hafa verið gerðar skipulagðar rannsóknir á villtum fuglum hérlendis á síðustu árum.
heilsa@frettabladid.is

[

Svefn
Góður svefn skiptir líkamann miklu máli og gott er að fara alltaf að sofa á sama tíma
og vakna á sama tíma á hverjum degi. Flestir þurfa að sofa sjö til níu tíma á nóttunni,
en ónægur svefn getur valdið streitu, veikindum og erfiðleikum við að einbeita sér.

]

Nýtt frá ASTROGLIDE®
Er kynlífið kalt!
Fáðu aukinn hita í kynlífið með Astroglide
Warming Liquid. Lyktarlaust.
Sölustaðir Lyfja, Lyf og Heilsa, Femin.is, Rimaapótek,
Laugarnesapótek, Árbæjarapótek, Skipholtsapótek,
Apótekarinn, Lyfjaval, Árnes og Siglufjarðarapótek.

Rósa Guðmundsdóttir og Herdís Anna Jónsdóttir eru teygjustjórar Sinfóníuhljómsveitarinnar.

Sico gæðasmokkar,
öruggir, ódýrir, handhægir. Finndu þann sem hentar þér:
-Grip
-Extra strong
-Ribbed
-Pearl
-Safety
-Sensitive
-Color
3 og 9 stykkja
pakkningar

Fást í helstu lyfjaverslunum um land
allt, fæst einnig í
Amor, Videoheimar
Faxafeni, Allt í Einu
Jafnaseli, Söluturninn Miðvangi, Bæjarvideo, Foldaskálinn og Bío Grill.

Tónlist og teygjur
fara afar vel saman
Sinfóníuhljómsveit Íslands
gerir teygjuæfingar í kaffitímunum.

Silicol Skin
vinnur gegn fílapenslum og bólum.
Bindur bakteríur og húðflögur og dregur þær til sín.
Þannig getur þú haldið húð
þinni mjúkri og hreinni og
komið í veg fyrir bólur.

Margir sjá fyrir sér að það að spila
á hljóðfæri sé ekkert sérstaklega
erfið vinna líkamlega en þær Herdís Anna Jónsdóttir og Rósa Guðmundsdóttir, hljóðfæraleikarar við
Sinfóníuhljómsveit Íslands, vilja
aldeilis ekki meina það. „Atvinnuhljóðfæraleikari þarf að vera í
sama formi og ólympíufari. Það
sagði sjúkraþjálfarinn okkar að
minnsta kosti,“ segir Herdís ákveðin. „Við þurfum að þekkja hverja
taug og hvert vöðvaknippi til að
geta sinnt okkar starfi sem skyldi
og geta haldið hljóðfærinu tímunum saman í sömu stellingu.“ Og því
er það að í kaffitímanum á virkum
morgnum klukkan ellefu breytist
stóri salurinn í Háskólabíó í smástund úr hljómsveitaræfingasvæði
í jógastöð, með teygjum og öndunaræfingum undir stjórn þeirra
Rósu og Herdísar.
„Hugsaðu þér ef áttatíu blaðamenn og aðrir sem vinna við tölvu
þyrftu að vélrita nákvæmlega í
takt, á sama hraða og vera búin á

Teygjur eru nauðsynlegar fyrir alla, ekki
síst hljóðfæraleikara.

nákvæmlega sama tíma, og fylgjast með stjórnanda allan tímann að
auki. Hljóðfæraleikari í hljómsveit
getur ekki stoppað og velt fyrir sér
hvernig er best að gera eitthvað,
eða ákveðið að standa aðeins á fætur og teygja úr sér eða fara á klósettið. Þetta veldur heilmikilli

streitu og spennu hjá hljóðfæraleikurum.“
Þær stöllur efast ekki um að
teygjurnar hafi bætt hljóminn í
hljómsveitinni. „Því betur sem þú
nærð að slaka, því betur nær hljóðfærið þitt að hljóma,“ segir Rósa.
„Svo er þetta líka gott fyrir
starfsandann í hljómsveitinni.“
Þær segja gestastjórnendur
mjög hrifna af teygjuframtakinu.
„Ashkenazy fannst þetta alveg frábært og teygði með af mikilli einbeitingu. Við höfum ekki hitt neinn
stjórnanda sem hefur kynnst
hópteygjum annars staðar, svo
þetta virðist vera einstakt framtak
hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands,“
segir Herdís. „Við ættum að fara í
teygjutrúboð.“ En hverjir skyldu
vera duglegastir að teygja? „Fólk
er misduglegt en það fer ekkert
eftir hljóðfærunum. Ef það er ekki
teygt, sem stundum vill vera, þá
taka blásararnir það hins vegar
helst nærri sér og koma og
skamma okkur.“ Kaffihléinu er lokið og nýteygðir hljóðfæraleikarar
taka til starfa að nýju. Blaðamaður
laumast til að gera teygjur frammi
á gangi við undirleik Sinfóníuhljómsveitar Íslands. ■

Fæst í apótekum.

Fimm brauðhleifar, tveir fiskar og rauðvín
Jesúmegrunarkúrinn gæti orðið nýjasta æðið í Ameríku.

FJÖLVÍTAMÍN
MEÐ GINSENG

Aukin
líkamleg orka
og andleg
vellíðan
FÆST Í APÓTEKUM,
HAGKAUP, NETTÓ,
SAMKAUP, SPARKAUP,
NÓATÚNI, ÚRVALI
OG STRAX

Don Colbert, læknir á Flórída, heldur því fram að besta aðferðin til að halda sér grönnum sé að fara að dæmi Jesú Krists og
nærast eins og hann. Colbert skoðar í nýjustu bókinni sinni,
sem ber einmitt titilinn Á hverju nærðist Jesú?, þær fæðutegundir sem nefndar eru í biblíunni.
„Ef þið viljið sannarlega fylgja Jesú í lífi ykkar getið þið ekki
horft framhjá mataræði hans, sem var aðallega fiskur, brauð,
grænmeti og linsubaunir,“ segir Colbert. „Heilsu Bandaríkjamanna hrakar stöðugt og það er aðallega vegna óhollustu.
Margir hafa engan áhuga á að breyta matarvenjum sínum, en
fá í staðinn lyf hjá læknum til að halda þyngdinni í skefjBest er að gera eins og Kristur og lærisveinarnir, borða
um.Þetta er náttúrlega fáránlegt og væri nær fyrir þetta fólk að
hollan mat og gefa sér góðan tíma.
lesa biblíuna og tileinka sér lífsstíl Krists.“
Colbert bendir á að það sé ekki bara fæðuvalið sem sé mikilvægt
heldur líka hvernig fæðunnar er neytt. „Kristur og lærisveinar hans gáfu sér góðan tíma til að borða og áttu langar og
innihaldsríkar samræður meðan á máltíðum stóð. Þetta þurfum við að tileinka okkur og hætta að borða skyndibita á
hlaupum.“
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Við mælum
beinþéttni

Viðurkenning
Við höfum öll mikla þörf fyrir viðurkenningu, m.a. að við séum meðtekin eins og við erum. Flest veltum við því einhvern tímann fyrir
okkur hvernig aðrir sjá okkur, ekki
satt? Þannig virðist álit annarra
hafa talsverð áhrif á okkur, stundum jafnvel of mikil áhrif? Meira að
segja gerum við stundum hluti til
þess að öðlast viðurkenningu
þeirra sem eru í kringum okkur.
Auðvelt er að sjá þetta hjá börnum
en oft aðeins erfiðara hjá fullorðnum. Þó þýðir það ekki að slíkt eigi
sér ekki stað hjá fullorðnum, aðeins að það er erfiðara að sjá það
hjá fullorðnum en börnum.

Klapp á bakið
Við getum tekið, til gamans, eitt
dæmi sem ætti að skilja eftir sig
boðskap. Ef við hittum einhvern úti
á götu sem klappar á bakið á
manni og segir, til dæmis: „Rosalega lítur þú vel út! Ert þú búin(n)
að vera í ræktinni? Hvað ertu eiginlega að gera til þess að líta svona
vel út?“ Er ekki líklegt að okkur liði
vel ef einhver myndi segja svona
við okkur? Ekki er ólíklegt að okkur
liði mun betur heldur en áður en
við hittum þennan einstakling.

Pantaðu tíma

í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600

Stafganga verður sífellt vinsælli hér á landi en hún á rætur sínar að rekja til Finnlands.

Fólk hvatt til stafgöngu
Stafgöngunefnd Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands og
Skíðasambands Íslands
stendur fyrir stafgöngudegi
laugardaginn 28. maí.
Almenningi gefst kostur á að
kynna sér stafgöngu sér að kostnaðarlausu en markmiðið með deginum er að kynna og vekja athygli
á íþróttinni og hvetja fólk til að
hreyfa sig. Ganga fyrir vant stafgöngufólk sem á stafi verður farin
frá Skautahöllinni í Laugardal

klukkan 14 og gengið í eina klukkustund. Hægt verður að fá lánaða
stafi á meðan birgðir endast.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að
brennsla í stafgöngu getur verið
tuttugu prósentum meiri en í
venjulegri göngu og stafgangan
styrkir líkamann að auki allt að
fjörutíu prósentum meira en
venjuleg ganga.
Stafgöngukynningar verða í
Skautahöllinni í Laugardal, Árbæjarlaug í Reykjavík, Sjúkraþjálfunarstöðinni á Höfn, Akranesi og
Borgarnesi. ■

Heilsuvörur
og matstofa

Opið virka daga kl. 10–20
laugardaga kl. 11–17

Borgartúni 24

Hún mætir aftur næsta sunnudagsmorgun kl. 9
Ég, um mig, frá mér, til...
Það er merkileg staðreynd að
þegar einhver hrósar okkur þá líður
okkur vel, merkileg segi ég í ljósi
þess hversu ódugleg við erum flest
að hrósa öðrum. Flestum þykir líklega gott að fá hrós og meira að
segja eru sumir sem bíða og bíða
eftir því að fá hrós frá öðrum og
skilja jafnvel ekki í því hvers vegna
þeir eru ekki alltaf að fá hrós.

Hvað gerir hrós?
Þegar okkur er hrósað þá hefur
það fjölþætt jákvæð áhrif á sálarlíf
okkar. Þótt við séum ódugleg við
að hrósa öðrum þá er það ekkert
til móts við það hvað við erum flest
ódugleg við að hrósa okkur sjálfum!

Lyf fundið við fótaóeirð
ÞEIR SEM ÞJÁST AF FÓTAÓEIRÐ EIGA ÞÆGILEGRI TÍMA FRAM UNDAN.
Nýtt lyf er komið á markað fyrir þá sem glíma við fótaóeirð. Það heitir Adartrel en gengur undir nafninu Requip í
Bandaríkjunum, þar sem mælt er með því
við Parkinsonsveiki. Fótaóeirð lýsir sér
þannig að manneskjan þarf stöðugt að
hreyfa fæturna og tilfinningin kemur djúpt
að innan. Í verstu tilfellum hefur þessi
kvilli alvarleg áhrif á svefnvenjur og lífsgæði almennt, en
ekki er vitað hvers vegna einkennin koma
fram. Ein tilgátan er vöntun á dópamíni í
heilanum, en það er eitt þeirra efna sem koma að virkni miðtaugakerfisins.
Flestir læknar líta á fótaóeirð sem nokkuð sem fólk verði bara að lifa með
en margar rannsóknir sýna samt að lyf með dópamíni geti gert gagn. Adartrel, sem framleitt er af GlaxoSmithKline, er fyrsta lyfið sem leyft er til notkunar gegn þessum kvilla.

Því hvet ég þig, kæri lesandi, til
þess að hrósa þér í næsta sinn
sem þú sérð þennan gamalkunna
svip í speglinum. Það gæti verið
upphafið að mjög jákvæðu og uppbyggjandi sambandi, milli þín og ...
þín, sem svo aftur skilar sér yfir á
þá sem eru næstir þér því það er
miklu líklegra að við hrósum öðrum ef við erum að hrósa okkur
sjálfum. Þetta hefur svo aftur
keðjuverkandi áhrif og áður en við
vitum af er umhverfi okkar orðið
breytt til hins betra.

Sölvi Fannar Viðarsson
Er framkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar.
Hann hefur starfað við einkaþjálfun
og heilsuráðgjöf um árabil.

- kvef
- ofnæmi
- eyrnabólga
- ennis og
kinnholusýking

Fæst í apótekum

Byrjum á okkur sjálfum
En hinkrum aðeins við, hvað skyldi
gerast ef við lítum í spegilinn og
hrósum okkur sjálfum? Jú, það sem
gerist þegar við hrósum okkur sjálfum er það sama og gerist þegar
aðrir hrósa okkur!

Ég nota Sterimar, það hjálpar.

Lækning á heyrnarleysi
Vísindamenn í Hong Kong og Bretlandi hafa uppgötvað gen sem gæti
verið heyrnargen.

Vísindamennirnir unnu í tólf
Eyru músa eru mjög lík eyrár að verkefninu og náðu loks
um mannfólksins og því geta
að rekja heyrnarleysi í gulum
slíkar niðurstöður hjá nagdýrmúsum til gallaðs
um einnig gilt
gens en rannsóknfyrir mannverur
in var gerð á vegsem
þjást
af
um háskólans í
heyrnartapi
–
Hong Kong.
þegar hárfrumur í
Genið,
sem
innra
eyranu
kallað er Sox2,
deyja.
stendur að baki
Heyrnarleysi í
þróun hárfruma
heiminum er alog stoðfruma í
gengara en fólk
innra eyranu sem
gerir sér grein
gerir því kleift að
fyrir.
heyra. Enn fremur Eyru nagdýra eru afskaplega Eitt af hverjum
lík eyrum mannfólksins.
kom fram í rannátta hundruð börnsókninni að allir
um sem fæðast
gallar eða stökkbreyting í generu heyrnarskert og sextíu
inu leiðir til heyrnartaps eða
prósent af fólki eldra en sjötíu
jafnvægisvandamála í músum.
ára þjást af heyrnartapi.

Ung börn að verða allt of feit
SJÓNVARPSGLÁP OG OF LÍTILL SVEFN MEÐAL ÁSTÆÐNA.

Offita er helmingi algengari hjá
ungum börnum nú en fyrir rúmum áratug.

Þriggja ára börn sem horfa á sjónvarp meira en
átta tíma á viku eiga á hættu að verða offitusjúklingar, samkvæmt niðurstöðum könnunar sem nýlega var birt í The British Medical Journal. Offita
ungra barna er vaxandi vandamál í Bretlandi og
hefur aukist um helming hjá tveggja til þriggja ára
börnum síðan í byrjun níunda áratugarins.
Sjónvarpsgláp barnanna var ein af átta helstu
ástæðunum fyrir offitunni, en annað sem skipti
máli var þyngd við fæðingu, offita foreldra og of
lítill svefn.
Prófessor John Reilly við Glasgow-háskóla, sem er
sérfræðingur í offitu barna, segir að foreldrar verði
að breyta um lífsstíl ef einhver von eigi að vera
um árangur í baráttunni við aukakílóin.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Fiat Brava, skrd.07/1998 e:78.000 km,
1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 540.000
kr Tilboð 390.000 kr. 100% lán S:5157000

Citroen Picasso Exclusive, skrd.
04/2003, e:36.000 km. 1800cc, beinskiptur. Ásett verð 1.560.000 kr Tilboð
1.390.000 kr 100% lán S:515-7000.

Citroen Xsara SX station, skrd.02/2003,
e:30.000 km, 1600cc, beinskiptur, Ásett
verð 1.230.000 kr. Tilboð 1.090.000 kr
100% lán S:515-7000

Volvo S70 2,5 20v, skrd.09/1998,
e:75.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr.Tilboð 1.150.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.07/2004,
e:15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 kr Tilboð 3.390.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus Ghia, skrd.04/2003,
2000cc, e:32.000 km, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.690.000 kr. 100% lán S:5157000

Volvo
S60
AWD
2,5
Turbo,
skrd.05/2003, e:22.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 3.820.000 kr. Tilboð 3.590.000 kr 100% lán S:5157000

Honda CRV, skrd.01/1998, e:118.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
980.000 kr. Tilboð 880.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Daihatsu Applause, skrd.06/1999,
e:66.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 579.000 kr
100% lán S:515-7000

Suzuki
Sidekick,
skrd.01/1992,
e:222.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 350.000 kr Tilboð 199.000
kr. 100% lán S:515-7000

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.05/2004,
e:10.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.890.000 kr Tilboð 3.690.000 kr
100% lán S:515-7000

Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

Daihatsu Terios 4x4, skrd.06/2000
e:78.000 Km , 1300 cc , beinskiptur.
Ásett verð 740.000 Kr Tilboð 590.000
kr 100% lán S:515-7000

Ford Focus H/S station, skrd.10/2000,
e71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr. Tilboð 950.000 kr
100% lán S:515-7000

Citroen Picasso, Xsara Exclusive. skrd.
01/2003, e:55.000 km, beinskiptur.
Ásett verð 1.390.000 kr Tilboð
1.190.000 kr. 100% lán S:515-7000

Subaru Impreza station, skrd.10/2000,
e:108.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr 100% lán
S:515-7000

Ford
Mondeo
Ghia
station,
skrd.02/2004 e:27.000 Km , 2000 cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.360.000 Kr Tilboð 2.090.000 kr 100% lán. S:5157000

Renault Megane Sport T, skrd.11/2004,
e:10.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.850.000 kr. Tilboð 1.690.000 kr
100% lán S:515-7000

Kia Sorento EX, skrd. 07/2004,
e:23,000 km, 2400cc, beinskiptur. Ásett
verð 2.360.000 kr 100% lán S:5157000

Volvo V70 XC “CrossCountry”,
skrd.05/2004, e:23.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Tilboð 4.390.000 kr 100% lán S:5157000

Volvo S60 AWD 4x4 LPT-Turbo,
skr.9/2003 e: 18.000 Km , 2500 cc,
Sjálfskiptur, m/öllu. Ásett verð
3.790.000 Kr Tilboð 3.440.000 kr 100
% lán S:515-7000

Citroen Xsara Advance, skrd.11/2003,
e:29.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.440.000 kr Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Renault
Megane,
skrd.11/1999
e:55.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr Tilboð 650.000 kr.
100% lán S:515-7000

Suzuki Liana 4x4, skrd.05/2004,
e:13.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.670.000 kr.Tilboð 1.440.000 kr.
100% lán S:515-7000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S:515-7000

MMC Outlander 4x4, skrd.05/2003,
e:27.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.995.000 kr. 100% lán S:5157000

VW Passat Turbo, skrd.08/1999,
e:127.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr 100% lán
S:515-7000

VW Golf 4x4 station skrd.08/1997, árgerð 1998, e:163.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 650.000 kr Tilboð 490.000 kr 100% lán S:515-7000

Kia Grand Sportage, skrd.04/2002,
e:45.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.420.000 kr. 100% lán S:5157000

Opel
Astra
Caravan
station,
skrd.09/1998, e:107.000 km, 1600cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 590.000 kr. 100% lán S:515-7000

Citroen C3, skrd.02/2004, e:28.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo XC90 T6, skrd.08/2004, e:7.000
km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr Tilboð 5.690.000 kr.
100% lán S:515-7000

BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.990.000 kr
100% lán S:515-7000

VW Passat 4Motion station, skrd.
03/2000, e:66.000 km. 1800cc, beinskiptur, Ásett verð 1.290.000,- kr. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán S:515-7000.

SsangYoung Rexton, skrd.07/2002,
e:45.000 km, 2874cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.650.000 kr. 100% lán S:515-7000

Honda Civic Si, skrd. 09/1996,
e:103.000 km, 1400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán S:5157000

Toyota Land Cruiser ,skrd.07/2003,
e:64.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000,- kr. 100% lán
S:515-7000

MMC Lancer GLXi, skrd.03/1999,
e:120.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 650.000 kr. Tilboð 530.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford Explorer Limited V8, Skrd.
10/2004, e:11.000 km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð 4.750.000 kr. Tilboð
3.990.000 kr. 100% lán S:515-7000.

Honda Accord station, skrd.04/2004,
e:36.000 km, 2400cc, sjálfskiptur
m/öllu. Ásett verð 2.930.000 kr. Tilboð
2.490.000 kr. 100% lán S:515-7000

Subaru
Legacy,
skrd.01/1998,
e:140.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

Ford
Mondeo
Ghia
station,
skrd.04/2003, e:44.000 km, 2000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.030.000 kr Tilboð 1.790.000 kr 100% lán S:5157000
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250-499 þús.

VW Polo árg. ‘03, ek. 43 þús. km. CD
Sparneytinn bíll. Bílalán 650 þ. Verð aðeins 990 þ. S. 892 7852.

Dodge Durango SLT, skrd.12/2001,
e:72.000 km, 5900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.990.000 kr. Tilboð 2.490.000 kr.
100% lán S:515-7000

Hyundai Accent ‘97, ek. 110 þús. km.,
sjálfsk., topp ástand, nýsk. Verð 420
þús. S. 845 3335 & 586 2016 eftir kl.
19.
Mercedes Benz E 230 Avantgarde árgerð 1996 ek. aðeins 69 þkm. Sjálfskiptur, topplúga, leðurinnrétt. ofl. Verð
kr. 1.950.000

Peugot Boxer árg. ‘00, ek. 118 þús., 2,5
dísel, úrbrædd vél, V 400þ strg. Ath öll
Sk. S. 822 4167.
Ford Focus H/S, skrd.01/2000,
e:85.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. Tilboð 840.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Mondeo Ghia, skrd. 07/1997,
e:128.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 550.000
kr. 100% lán S:515-7000

Mercedes Benz 280 CE árgerð 1982 ek.
197 þkm. Sjálfskiptur, leðurinnrétting
ofl. Einn eigandi í 20 ár, uppgerður
2002 Í fullkomnu standi Verð kr.
1.950.000

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104
Reykjavík
Sími: 5402200
www.masterbill.is

HONDA HR-V. Árg '99, ek 135þ. Álfelgur ,
filmur, Cd. Verð 790.00.

KIA-LOTUS ELAN BLÆJA. Árg '00, ek 8þ.
Leðuráklæði, Cd, álfelgur. Verð 1980.000
ATH skipti ódýrari.

MMC CARISMA GLX 1800. Árf '98, ek
67þ. Ssk. Kastarar, litað gler, spoiler ofl.
Verð 780.000.

MMC PAJERO LANGUR GLS 3,2. Dísel. Árg
'05. Ek 111þ. Ssk. Dráttarkúla, filmur, CD
magasín ofl. Verð 3390.000

MMC PAJERO LANGUR GLS 3,2. Dísel.
Árg '05. Ek 111þ. Ssk. Dráttarkúla, filmur,
CD magasín ofl. Verð 3390.000

NISSAN ALMERA SLX. Árg '96. Ek 92þ. Ssk.
CD, samlæsingar. Verð 590.000

SKODA OCTAVIA ELEGANCE DIESEL. Árg
'02. Ek 93 þ. Xenon aðalljós, Litað gler,
CD magasín. Verð kr. 1750.000

TOYOTA COROLLA 1400 VVTI . Árg '01. Ek
90 þ. 5 dyra. Framhjóladrif. Verð kr. 890.000

Honda Civic árg ‘97, ek 130 þús., álfelgur. Í toppstandi. Verð 490 þús. Uppl í s.
820 9496.
BMW 318i ‘93 ek. 110 þús. Svartur.
Sjálfsk, topplúga, álfelgur. Verð 420 þús.
S. 861 4811.
Til sölu VW Golf Joker árg. 1997, í toppstandi, ný tímareim ofl. Verð 395 þús.
Uppl. í síma 699 3090.

Til sölu Toyota Hiace árg. ‘99, 2,7 bensín, bs., ek. 155 þús., sk. ‘06. Í mjög góðu
ástandi. Verð 550 þús. Uppl. í s. 861
9337.

Sparigrís, Toy. Corolla 1.3 ‘97 sj.skipt.,
ek.135.þ li.v. 420 Þ., tilb.320 þ. S.
8631002.
Daewoo Nubira st.’99 ek.145.Þ. 2.0vél
sjálfs.skoðaður 06. Listav. 450Þ.
St.gr.330Þ. skipti á fellihýsi möguleg.
S.8631002.
DAH.COURE, 99, 5D SJÁLSKIFTUR SK
06 EK 100Þ V 290Þ SKIFTI ATH. S
6901433-5577287

Til sölu Ford F250,7.3, dísel,sjálfskiptur,
6 manna, ek. aðeins 47.000 mílur.
Toppbíll, bílalán. Uppl. í s.898 5551.

500-999 þús.

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd. 05/2004,
e:16.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.690.000 kr. 100% lán S:5157000
Volvo V70 TurbóGott eintak. Árg 02. Ek.
39þ. Einn með öllu. Leður, álfelgur,
ABS, ASR, CD, sumar og vetrardekk, ofl.
ekki skipti. Verð 3,3m Upplýs. s:
8969616.

Volvo V40, skrd. 02/1997, e:110.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 650.000 kr. 100%
lán S:515-7000

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

FORD MONDEO TREND, 5 dyra. Árg
2001. Ek 75 þ. Sóllúga, tölvustýrð loftkæling, kastarar. Verð 1.370 þ. Ath.
skipti. Uppl í s: 699 0897.

Ford Windstar Til sölu Ford Windstar árg
1998 ekinn 160 þús km sjálfsk , 7
manna dráttarbeisli,álfelgur , skoðaður
‘06. Verð 890 þús. Uppl í s. 694 3308.
TOYOTA COROLLA VVTI 1400 NEW.Árg '04. TOYOTA LANDCR 90 GX 38“.Dísel. Árg '00.
Ek 166 þ. Skr 7 manna. CD, álfelgur, loftEk 29 þ. Cd, litað gler, samlæsingar. Verð
dæla ofl. Verð kr. 3600.000.
kr. 1490.000. Ath skipti ódýrari.

Til sölu Toyota Carina E 1,8 ‘96 árg. ek
140. þús. km. Aðeins 3 eigendur og
smurbók fylgir. Óska eftir skiptum á
Hondu CRV. Uppl. í s. 864 2587.

0-250 þús.
Ford Mondeo Ghia station, skrd.
03/2003, e:68.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 1.890.000 kr. Tilboð
1.690.000 kr. 100% lán S:515-7000

Skoda Ocatavia 1.6 XLi ekinn 99 þús.
árg. ‘99. Sumard. á álfelgum og ný vetrard á stáli Ný tímareim. Sk. ‘06. Uppl. í
síma 866 8816.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
Opel Corsa 1.4. Nýskr. 11/97. Ek. 123 þ.
km. Silfur, álfelgur, geislaspilari, sumardekk o.fl. Verð 360.000. Heimsbílar eru
staðsettir á nýja stóra bílasölusvæðinu
við Klettháls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

TOYOTA LANDCRUSIER VX 100. Árg '99.
Ek 126 þ. Litað gler, álfelgur, cd. Verð kr.
3450.000.

TOYOTA RAV 4. Árg '02. Ek 43 þ. Filmur, litað gler, Spoiler. Verð kr. 1890.000.

M. Benz ‘85, Ekinn 320 þ. Sk. ‘06,
sjálfsk. Verð 150 þús. Uppl. í síma 587
9150 og 697 7150.
VW Golf Highline 4/1999. 1600 cc. Ek.
148 þús. 5 g.bsk. Glertopplúga, leðursæti, 16” álfelgur, þjófavörn, cd+magnari. Áhvílandi 400 þús. Tilboð óskast.
899 5482.

TOYOTA RAV-4. Árg '98. Ek 93 þ. Álfelgur,
samlæsingar, innspýting. Áhvi kr. 860 þúsund, mán afborgun kr. 25 þúsund. Verð
1180.000

TOYOTA YARIS SOL . Ssk. Árg '99. Ek 119 þ.
CD, Smurbók. Áhvi kr. 389 þúsund, mán afborgun kr. 14 þúsund. Verð 575.000

TOYOTA YARIS TERRA VVT-I . Árg '04. Ek
24þ. 5 gírar, Samlæsingar, reyklaus.
Verð 1150.000

VOLVO S 40. Árg '98. Ek 112 þ. Samlæsingar, hiti í sætum, innspýting. Verð kr. 790.000

Bílar til sölu
Ka Pride ‘00. Sk. ‘06, ek. 419 þ. V. 235
þ. Golf ‘95 ek. 225 þ. V. 175 þ. Uppl. í s.
896 6744.

Nýr ‘05 Nissan Quest 3,5L SE. Leður,
þrjár topplúgur, DVD með tveimur LCD
skjám, og allur hugsanlegur búnaður.
Verð: 4.810 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til sölu Colt árg. ‘91. Biluð sjálfskipting,
önnur fylgir með. Geislaspilari, góð
dekk. Skoðaður ‘05. Tilboð. Sími 695
1413.
Corvette LT1 árg 92 Ekinn 30þ km. Verð
1950 þ. Uppl. í síma 892 7922.

ÞJÓNUSTA

Sub. Legacy st. ssk. 4x4, ‘95 ek. 198 þ.
V. 550 þ. Tilb. óskast. S. 821 2505.

Sparigrís. Nissan Sunny 1,4’94 ek.145
Þ.Tilboðsverð 100.Þús. Uppl s.8631002
Toyota Hi-Lux ‘89. Verð 180.000. Skoða
öll skipti. S. 698 4123.
Mazda 323, blár árg. ‘90. Þarfnast smá
lagfæringa. Uppl. í s. 893 8084 eftir kl.
15.
Galant ‘89 til sölu. Verð 45 þús. Sími
846 7138.
Ford Ranger ‘92. 4x4 ný sk. ‘06. V.
250þ., get tek ódýran. S. 6901433 &
5577287.
Volvo Gi 460, árg ‘93, nýsk. ‘06, CD,
dráttarkr. Verð aðeins 140 þús., stgr. S.
849 1122.
Nissan Sunny ‘94, verð 130 þús. BMW
316 ‘89, verð 150 þús. Nýskoðaðir.
Óska eftir gömlum Compi Camp eða
sambærilegum. Uppl. í s. 896 2552.

Nissan Patrol GR. Dísel ‘95. Ný 33”
dekk, ekinn 184 þús. Bilað hedd. Verð
700.000. Uppl. í s. 898 3189.
Subaru Impreza, sjálfsk., árg. ‘97,
2000cc, ek. 96 þ. km. tengib. V.
720.000 kr. S. 897 2301.
Mitzubitshi Carisma árgerð ‘98, ekinn
104 þúsund, 4ra dyra og 5 gíra. Litur
vínrauður. Verð 670 þús. Tilboð 550
þús. Áhvílandi 250 þús. Uppl. í s. 864
7414.

HYUNDAI SANTA FE. Árg '02. Ek 73 þ. Cd,
SUBARU LEGACY OUTBACK. Árg '00. Ek
56 þ. Álfelgur, þakbogar, Kastarar ofl. Verð álfelgur, Þakbogar ofl. Verð 1590.000
1590.000
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1-2 milljónir

Pajero ‘88, disel turbo til sölu. Þarfnast
aðhlynningar. V. 150 þ. Einnig NMT farsími í bíl m. númeri, v. 15 þ. S. 896
6131.
Toyota Landcruiser VX 80 ‘91. Ek. 310 þ.
Verð 1.950.000. 7 manna. Uppl. í síma
462 1859 & 863 7902.
Til sölu Nissan Patrol árg. ‘95, ek. 160
þús. 38’’ breyttur. Drifhlutföll, aukatankur, kastarar, ný dekk, lagnir fyrir síma,
gps og vhf. Verð 1300 þús st.gr. Uppl. í
s. 892 5429.

M. Benz C180 compressor ‘99. Ekinn
119 þús. 17” álfelgur AMG, einnig fylgja
vetrardekk á felgum. Verð 1.790.000.
Gullfallegur, toppeintak. Sími 861 4737
& 555 2271 e. kl. 19.

Hjólhýsi

Lyftarar

Til sölu Hobby 400 SF Excellent árg.
2005 nýtt og ónotað hús verð 1490
þús. Uppl. í síma 699 3090.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Fellihýsi

Alternatorar-startarar

Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.

bilapartar.is

Vegna flutninga

Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf 565 4646
& 660 1700.

Daihatsu Terios SX árg. ‘99, sjálfsk., ek.
51 .þús km. Verð 695 þús. S. 843 9628
og 581 1229 fyrir 28. mai.
Til sölu pallhús 150x190, passar t.d á
Toyotur, Ford og Nissan bíla. S. 866
8639.

Hópferðabílar

Fiat Dukato1991 1,9 TD Hymer. Ek
176.000. Einn með öllu í toppstandi. S
892 2038.

til sölu M-Bens 817 Club Star árg. ‘88.
Ek. ca 150 þús á vél. 24 sæti með beltum. Gott lakk verð 1800 þús st.gr. Uppl.
í s. 892 5429.

Húsbílar

Peugot-Citroen.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Til sölu fellhýsi Rockwood árg.99 Nýju
fet vel með farið. Upphækkað á 13
tommu dekkjum sólarsela hleðsla úr
bíl, plús fleiri auka hlutir. Uppl. S:898
7930 og 554 4975
Til sölu Palomino Colt ‘02. Sólar rafhlaða og fortjald. Hugsanleg skipti á
húsbíl 1-1,5 milljón á milli st.gr. Uppl. í
s. 897 7482.

Lyftaravarahlutir

Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðjur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600,
Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Bátar

2005 nýr Ford

Mótorhjól

F250 XLT, 6,0l díesel 4x4,tow, pakki ofl.
silfur grár forskráður og tollafgreiddur.
Verð 4,4 milljónir. Upplýsingar í s. 893
6001. Allt í einu ehf.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Bílapartasalan Ás

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Playboy

nærföt og bíkiní færðu hjá okkur
Stjörnusól, Fjarðargötu 17. S. 555 7272

Gefins
Sólskáli gefins gegn því að verða fjarlægður. BxL 2,5x3,8m, álgrind með
plastrúðum. S. 892 8057.

Óskast keypt
Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 699 4455.
Ódýr fólksbílakerra óskast keypt, loftpressa og steinsög. Uppl. í s. 663 1106.

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Tjaldvagnar
Ford Ecoline árg ‘92. Í góðu lagi. Verð
350 þús. Uppl. í s. 892 2054.

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Coleman fellihýsi árg ‘98. Í góðu standi.
Verð 550 þús. Uppl. í s. 893 1183.

Palomino fellihýsi 11 fet árg. ‘99 með
góðu fortjaldi. Vel umgenginn og góður
vagn. Verð 650 þús. Uppl. gefur Ómar
Orri í s. 893 0885.

2 milljónir +

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Hljóðfæri

Til sölu mjög góður Montana vagn
(1999) + fortjald. Verð 350 þ.kr. S.
6604210

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensásvegi 12 sími 553 3050.

Óska eftir nýlegum ÆGIS (holidaycamp) tjalvagni með fortjaldi. S.
6995750 /8924495.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90,
Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe
Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896
8568.

Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Camplet ‘98 til sölu. Upplýsingar í síma
893 7224 & 586 1964.

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Vinnuvélar

Tölvur
Toyota Landcruiser 100 TDi Disel, árg.
12/98 ekinn 180.000. Sjálfskiptur, leður, tems, abs, álfelgur, litaðar rúður,
dráttarbeisli, driflæsingar, cd magasín,
tölvukubbur. ofl. aukahl. Verð.
3.590.000. Uppl. í síma 893 3702 eða
698 1290.

Honda CR250R Til sölu. Árg. 2003. Nýtt
og ónotað hjól kr. 535 þ. Uppl. í síma
896 8882.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.
Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

Bílar óskast
Óska eftir sparneytnum bíl. Staðgreiði
allt að 100.000. Sími 865 3452.

Bátaland, allt til báta.

Til sölu

Til sölu Suzuki Intruder 1400. Árg. 2001.
Ekið 2600 mílur. Uppl. í s. 897 5922.

Óska eftir bíl á 0-100 þús., ekki eldri en
árg. ‘91. Má þarfnast viðgerðar. Sími
697 7417 & 587 1417.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.
Ný HP fartalva. 32 GHz, 512 MB, 100
GB, 128 MB, ATI 15,4, WXGA, DVDRW.
802.11 G. Kr. 150 þús. S. 867 0930.

Vélar og verkfæri

Bílaþjónusta
Heitir pottar og plastkista á tjaldvagna.
Símar 421 7644 & 869 3626

Jeppar
Honda Shadow Spirit 750. Nýtt hjól,
óekið, mikið króm. Fallegt hjól. Uppl. í s.
898 3189.

Ódýrar 16 mm járnaklippur. Taska fylgir. Verð kr. 75.000. MÓT ehf. S. 544
4490 www.mot.is
Til sölu Nissan Patrol SE+ árg. ‘00, ek.
75 þ. km. 35” breyttur. Topp eintak.
Áhvílandi bílalaán. Tilboð óskast. Uppl. í
s. 896 5293.

Trésmíðavélar og verkfæri til sölu. Upplýsingar í símum 696 8808 & 897 3852.

Hjólbarðar
Mikið úrval af ýmsum vörum. Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni. Opið frá
11-18 virka daga og 12-16 laugardaga.
S. 588 4545. Vaxtalausar léttgreiðslur

Honda Shadow Ace 750 ‘00. Mikið
aukakróm. Ekið 9.000 mílur. Uppl. í s.
898 3189.
Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso
Jeep Grand Cherokee Ltd. 4,7, árg.
2002. Ek. 63 þús. km. Glæsilegur bíll í
toppstandi með öllum hugsanlegum
aukabúnaði. Ekinn 63 þ. Tilboðsverð
2.590 þ. S. 893 8033.

Harley Davidson Sporster 1200 árgerð
1996. Ekið 5.000 km. Glæsilegt hjól og
mikið króm. Upplýsingar í s. 897 4213.

Kerrur
4 stk. 235/60 16” á 10 þ. 4 stk. 12” á
felgum á 8 þ. 4 stk. 215/60 16” á 10 þ.
4 stk. 30x9,5 15” á álf. á 20 þ. 4 stk. 14”
Sonata felgur á 6 þ. S. 896 8568.

Varahlutir

Grand Cheeroke ‘93 ek 220þ. Ssk, leður, lúga, cd, rafmagn í öllu. V 550þ, góður stgr afsláttur. S 842-4167.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Aukahlutir

Toyota Landcr. ‘96, gullmoli til sölu, ekinn 305 þús. 38” breyttur, sumar og
vetrardekk fylgja. Tilboð óskast. Uppl. í
s.6607880 / 5536737.

á vagna og kerrur, kerrufætur, hjólastopparar, kerrutengi, beisli, dráttarkrókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg
Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Til sölu 5 tonna BobCat beltagrafa árg.
‘04. Er í verksmiðjuábyrgð. Fast track.
Verð 3.75 milj. + vsk. Uppl. s. 899 3004.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Vinsælasta leiktækið í dag
Trampolin

VELDU EINFALDLEGA ÞAÐ ÖRUGGASTA
OG BESTA ÞAÐ MARG BORGAR SIG.
uppl í s. 565-0313 eða 848-7632.
Trampolinsalan.
Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.
Til sölu ýmislegt úr dánarbúi t.d. hillusamstæða,(3 einingar) 90x180 cm
hver. skrifborð, skrifborðsstóll, sjónverp,
hefilbekkur, rennibekkur(Record Power
DML 24x), bandsög, sláttuvél o.fl. Selst
ódýrt. S. 553 6471 frá kl. 17-19.
Ísskápur 180 cm tvískiptur á 12 þ., 140
cm á 10 þ. 120 cm á 8 þ. Þríhjól á 2 þ.
BMX barnahjól á 2 þ. Einnig varahlutir í
ýmsa bíla. 4 stk. dekk 30x9,5 15” á álf.
á 20 þ. S. 896 8568.

Til bygginga
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Garðyrkja

Massaranduba, Brasilískur harðviður
Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.
Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)
Sími 564-3636

Túnþökur

Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tökum einnig að okkur þökulaganir. Túnþökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Stífluþjónusta

Rafvirkjun

Líkamsrækt

Sláttur-Klipping. Einkalóðir, fjölbýli, fyrirtæki. 20 ára reynsla. S. 898 5130 & 587
0130.
Tökum að okkur smíðar á sólpöllum,
girðingum, skjólveggjum og fleiru. Vanir smiðir. Uppl. í s. 696 4255.

Bókhald
Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

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

Málarar
Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

Verslun
Meindýraeyðing

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Tölvur

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Viðgerðir
Vörum að taka upp mikið af blómapottum frá ICL. Opið frá 10-18 virka daga og
11-14 laugardaga. H-Gallerí Grænatúni
1, Kóp. S. 554 5800.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.
Meindýraeyðing heimilanna. Öll meindýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skordýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822
3710.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Hreingerningar
Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings, stigagangaþrif og teppahreinsanir.
Uppl.578-1450 milli 9 til 17 á virkum
dögum og senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Búslóðaflutningar

Túnþökusala

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR
Allt á að seljast.
Allt að milljón í afslátt.
Brimborg, notaðir bílar.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.
Framlengingarspeglar
Víkurvagnar
Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Dráttarbeisli
Víkurvagnar
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum bílum núna hjá
Brimborg.
Allt á að seljast.
Komdu strax.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.

Tæknihornið- tölvuviðgerði og þjónusta
PC/Mac, skólavörðustíg 35, Sími 534
1520:

Spádómar

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

Fæðubótarefni

Tylö saunaklefar og
saunavörur í miklu úrvali.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

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

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Tökum að okkur viðhald á sumarhúsum, við erum 2, Viðar og Geir. S. 695
6690, 554 0315 & 691 7515.

Heitur matur, heitur matur
Þín verslun Seljabraut

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Allt að milljón í afslátt.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.

Húsaviðhald

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Taktu notaðan bíl strax í
Brimborg.
Allt á að seljast.
Brimborg, öruggur staður til að vera á.

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.

GP Alkaline rafhlöður á
góðu verði.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Ertu svangur?
HamborgarabúllaTómasar.

Opið frá 8 til 18 alla daga.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613. Gísli Steingrímsson. Löggiltur pípulagningarmeistari.

Njótið lífsins.
HamborgarabúllaTómasar.

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Egilstaðir, Egilstaðir.
HamborgarabúllaTómasar.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Útskriftargjafir.
Penninn-Eymundsson.

Alspá 908-6440

Eignarviðhald SF
Steypuviðgerðir, lekavandamál, þakrennuupsetningar, þakásetningar,
þak-og gluggamáling. Trésmíðavinna. Tilboð og tímavinna.
Áratugareynsla og fagmennska.
S. 854 7449, 864 7449 og 565
7449

Spásíminn 902-5052. Spái í spil og
Tarot spil. Opið frá kl. 20 - 23 Björk.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Snyrting
Önnur þjónusta

Ferbox sturtuhurðir.
Vatnsvirkinn Ármúla 21
Gerum föst verðtilboð.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Tilboð á gelnöglun. Snyrtistofan Mandý,
Laugavegi 15. Sími 552 1511.

Bónus Bón S. 553 3333

Alþrif frá 3700.- kr, Djúphreinsun frá
3500.- kr. Bónus Bón, Dugguvogi 9-11
(Kænuvogsnegin) S. 553 3333.

Skemmtanir

Foster stálvaskar í miklu
úrvali.
Vatnsvirkinn Ármúla

Lithíumrafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Ferðanuddbekkur til sölu. Verð 42.000.
Upplýsingar í síma 694 8297.

Spámiðill 908-6330. Miðlun, Tarot,
draumráðningar. Opið alla til 24:00

Blýsýrurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Valsir.. Innbyggð salerni.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Nudd

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Allt fyrir sumarhúsið.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Þráðlaus innbrota og viðvörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Húsgögn
Heilsuvörur

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

Húsaviðgerðir

Tökum að okkur málningar og viðgerðir inni sem úti. Múr, tré og blikk. Vanir
menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867
4167.

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.

Veisluþjónusta
Danski bakarinn

Góðar kökur í öllum gerðum, heitur-og
kaldur matur, litlar og stórar veislur.
Upplýsingar í síma 893 2501 & 893
2502.

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frábærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.
Vantar þig pening? 50-100þús kr.
www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax!
Margrét 699-1060
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Sófalist

Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Athugið breyttur opnunartími í sumar! Opið mán - miðvikudaga
12.00 - 15.00, fimmtudaga 15.00 18.30 og laugard. 11.00 - 15.00 Sófalist,
Síðumúla 20 ( 2 hæð ), www.sofalist.is
Sími 553-0444.
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SMÁAUGLÝSINGAR
V/flutninga er ýmislegt úr búslóð til
sölu T.d. Frystiskápur, baðskápar, hjónarúm o.fl. Einnig subaru Legacy ‘99 Uppl.
í síma 868 0395.
Til sölu sófasett 3+1+1 með drapplituðu plussáklæði og dökkri viðargrind,
mjög vel með farið. Verð kr. 20.000.
Uppl. í síma 694 4151.

Heimilistæki
Til sölu ísskápur 2x60cm, eldhúsborð
140x90cm, þvottavél þurrkari og skápar
á bað. 14 tommu sjónvarp og skrifborð
120x90 selst mjög ódýrt. Uppl s:864
1717

Gisting

Hestamennska

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Tveggja herbergja íbúð til leigu frá 1.
júní 2005 til 31. maí 2006 í Kópavogi.
65.000 kr. á mán. Umsókn og nánari
upplýsingar eru á tobba@fmis.is

Húsnæði óskast

Íslendinga afsláttur!

Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 5885588 / www.hotelvik.is

Par með kött og ungabarn óska eftir
íbúð strax langtímaleiga erum reyklaus
og reglusöm uppl.í síma 8917481
Ung og reglusöm hjón með hund óska
eftir 2ja-3ja herb. íbúð til leigu á höfuðb.sv. Langtímaleiga. Uppl. í s. 862
3757.

Fyrir veiðimenn

Atvinnuhúsnæði
Atvinnueign.is

Þarftu að leigja eða taka á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is S. 568 6600.

GISTING VIÐ LEGOLAND BRYNDÍS OG
BJARNI S. 0045 75885718 WWW.BBGISTING.COM

Barnavörur

Nostra hreingerningar óskar eftir að
ráða starfsfólk til starfa. Í boði er 100%
starf á daginn.Starfsmaður verða á bíl
frá fyrirtækinu. Ráðið verður strax í
störfin. Allar upplýsingar um störfin gefur Stefán í síma 578-1450 milli 09-17.

Sumarstarf.

Reiðskólinn Hrauni

3-4 herbergja íbúð óskast í miðbæ
Reykjavíkur, júní til ágúst fyrir ferðamenn. Uppl í síma 6969690.

Verktakafyrirtæki óskar eftir að ráða
sumarstarfsmenn til vinnu. Meirapróf
æskilegt. Umsóknir sendast á vegamal@simnet.is

Félag hesthúseigenda í Víðidal. Aðalfundur félagsins verður haldinn þriðjudaginn 31. maí n.k. í félagsheimili Fáks
kl. 20.3o. Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

Óska eftir húsnæði á verðbilinu 4060.000 strax. Upplýsingar í síma 823
1677.

Hótel í Reykjavík óskar eftir þernu í fullt
starf. Sumarvinna. Uppl. í síma
6969690 milli kl. 10 og 18.

www.mmedia.is/hrauni Uppl. 897
1992 10-15ára Bókið fyrir sumarið.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Bakarí

Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa í
bakarí í Kópavogi hálfan daginn og aðra
hvora helgi, ekki yngri 20 ára, helst
reyklaus. Uppl. í s. 820 7370.

Ræstingar

Gisting

Óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð á
Reykjav.sv. Uppl. í s. 892 5527.

Fatnaður

Vantar vandvirkan, heiðarlegan starfskraft á Bónstöð. Bílpróf skilyrði. Sumar/framtíðarstarf S. 661 9232 Ragnar.

Ýmislegt

Hópferðabílstjóri

Karlmaður óskar eftir einstaklingsíbúð.
Upplýsingar í síma 844 1438.

Atvinna í boði

Snæland Grímsson ehf óskar efti að
ráða hópferðabílstjóra til starfa. Uppl. í
s. 894 1910.
Matreiðslunemi óskast á Hótel Borg.
Uppl. á staðnum milli 14-18.

Sumarbústaðir

www.sportvorugerdin.is

Spennandi sumarstarf

Óskum eftir að ráða hressa og duglega
manneskju í veiðihús á Norðurlandi í
sumar. Ekki yngri en 18 ára. Uppl. í s.
896 0703.
Duglegur og samviskusamur starfskraftur óskast til aðstoðar í mötuneyti. Uppl.
í s. 847 6727 eftir kl. 14,00.

Önnumst viðgerðir á barnavagnahjólum. Eigum dekk og slöngur á lager.
Borgarhjól, Hverfisgötu 50. S. 551-5653

Nú er rétti tíminn !

Glænýtt magnað tækifæri í hátækniiðnaðinum. Upplýsingar í s. 844 1268

Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm
ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f
461 1111 og 869 9007 Nánari uppl.
www.bjalkahus.com

Veitingahúsið Hornið

Pizzubakari duglegur stundvís og reglusamur óskast á veitingahúsið Hornið
sem fyrst . Vaktavinna með fríi aðrahverja helgi góð laun í boði fyrir réttan
bakara. Uppl. í s. 551 3340 eða 864
0499. Veitngarhúsið Hornið hafnarstræti 15.

Barnagæsla
AU-PAIR Í HELSINKI

Fjölskylda með 3 börn sem býr í
Helsinki Finnlandi er að leita af Íslenskri
AU-PAIR frá ágúst 2005. Ef þú hefur
áhuga hafðu samband með tölvupósti í
netföngin: p_storgard@hotmail.com johan.storgard@svenskateatern.fi

www.sportvorugerdin.is

Vantar góða smiði í inni og útivinnu, einnig vanan smið á verkstæði.
Uppl. gefur Sæmundur 893 1424
eða Gylfi 862 1524.

Dýrahald

Pizzan Garðabæ óskar eftir starfsmanni
í fullt starf við útkeyrslu og önnur störf.
Uppl. í síma 660 3810.
Óskum eftir starfsmanni í myndbandaleigu í Garðabæ í fullt framtíðarstarf.
Uppl.í síma 660-3811.

Kvöld og næturvinna

Ein vinsælasta silungsflugan í dag. Nú
hnýtt í keilutúpu sjá www.frances.is

Múrarar óskast til starfa
Mikil vinna framundan í úti og inni
pússningu.
Granat Múr uppl. í s:866 6291

Subway Austurstræti, vantar fólk í kvöld
og helgarvinnu.. Leitum að jákvæðu og
lífsglöðu fólki með mikla þjónustulund.
Hægt er að sækja um á subway.is Nánari upplýsingar í síma 696-7006. Aðeins
18 ára og eldri. Vantar einnig í dyravörslu aðra hvora helgi.

Rimlahlið

Rimlahlið í vegi, tvær staðlaðar stærðir,
3,66x2,50m, burðargeta 20 tonn, verð
kr. 109.000- án vsk./ 4,50x2,55m, burðargeta 40 tonn, verð kr. 246.000- án
vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Labrador hvolpar til sölu án ættbókar.
Verð 50.000. Upplýsingar i síma 865
8254.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is

Atvinna óskast
Kona frá Litháen leitar vinnu. S. 866
3300.

Aukavinna-uppgrip

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

Skalli Hraunbæ

Vantar starfsfólk í kvöld og helgarvinnu,
ekki yngri en 18 ára. Upplýsingar í s.
567 2880.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
í síma 868 6058 & 551 9637.

Viðskiptatækifæri
Ný tækifæri í Network marketing! Gríðarlega spennandi og miklir tekjumöguleikar. S. 8988848.

Brautarstöðin

Ýmislegt

Hlið

á göngustíga, heimreiðar, vegi, girðingar, beitarhólf ofl. Mikið úrval, margar
gerðir og stærðir. Smíðað úr galvaniseruðu stáli. Öflugir burðarstaurar, einnig
staurar með læsingu, nokkrar gerðir.
Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Rafgirðingaefni.

Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennugjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarrafhlöður, leiðarar, einangrar, randbeitargirðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar..Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

Ferðalög

Sigling- sjóstöng- pútmót- Skoðunarferð- matur- dans- gisting. Gerum föst
verðtilboð. S. 431 4240 eða barbro@internet.is.

Sjómenn

Stýrimann, matsvein og háseta vantar á
línubát sem rær frá Sandgerði. Uppl. í s.
845 8322 & 534 6565.

Tapað - Fundið

Bp Hótelíbúðir óska eftir starfsfólki í
mótttöku og næturvörð unnið er á
vöktum Hæfniskröfur. Þú ert með góða
framkomu og þjónustulund. Einhverja
tölvukunáttu. Talar og skrifar ensku og
eitt norðulandamál/þýsku. Við bjóðum
spennandi starf á nýju Hóteli og laun
eftir samkomulagi. Upplýsingar hjá hótelstjóra í síma 540 9700 eða 863 0403
.

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nánari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Óvissuferð/ Skemmtiferð
fyrir hópa

Skyndibiti og sjoppa. Starfsfólk óskast.
Vinnutími 11-17 virka daga. Ath. ekki
sumarvinna. Viljum bara kraftmikið fólk
með ábyrgðartilfinningu. Upplýsingar
gefur Hinrik á staðnum. Brautarstöðin
Ármúla 42.

Húsnæði í boði
Einbýlishús á Vatnsleysuströnd 160 fermetrar á frábærum stað við sjóinn.
Leigist frá 12. júní til 01. sept. Uppl. í
síma 866 4663 & 699 4498. Skammtímaleiga.

Starfsfólk á bar

Hver hefur séð kisuna okkar Max á
svæði 104? Hann er eyrnamerkur með
nr. 4 R 295. Fundarlaun. Uppl. í s. 561
0472 & 845 3139 & 525 4566.

Viltu vinna 4 tíma á kvöldin og þéna ca kr. 5.000 12.000. pr kvöld.

Lykill af Toyotu bifreið tapaðist í miðbænum um helgina. Fundarlaun. S.
6168000

Starfsfólk óskast í hlutastarf á bar við
Laugarveginn. Þarf að hafa reynslu.
Uppl. í s. 691 3360.

Rótgrófið markaðsfyrirtæki leitar eftir
starfsfólki 2-5 kvöld vikunnar allt árið
um kring. Heppilegur aldur 20 ára og
eldri, jafnvel miklu eldri. Starfið getur
m.a. hentað vel sem sumarvinna fyrir
skólafólk. Engin reynsla er áskilin. Verkefnin eru auðveld í sölu og tekjumöguleikar góðir. Unnið er frá skrifstofu okkar sem staðsett er í Reykjavík og upplýsingar veittar í síma 699-0005 eftir kl.15
daglega.

Pítan Skipholti 50c.

Til sölu WindRider seglbátar Frábær afþreying við sumarbústaðinn. Nánari
uppl. merkilegt.is og í s.896 4341/897
9999

Óskar eftir starfsfólki í kvöld, helgarvinnu og fullt starf . Bæði í eldhús og
sal. Góð laun í boði. Framtíðarstarf. Umsóknareyðublöð á staðnum eða á pitan.is.

Einkamál
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www.draumahus.is

www.draumahus.is

OPIÐ HÚS Í DAG AÐ SELJAVEGI 31 101
RVK FRÁ KL 18 - 19

FYRIR ELDRI BORGARA!

TILKYNNINGAR/ATVINNA

Innritun
vegna skólaársins 2005-2006 er hafin
í Menntaskólann að Laugarvatni.
Innritun nemenda úr 10. bekkjum grunnskóla vorið
2005 er rafræn skv. ákvörðun Menntamálaráðuneytisins. Eru nemendur og foreldrar/forráðamenn þeirra
hvattir til að ganga frá umsókn sem fyrst, en umsóknarfrestur er til og með 14. júní n.k. og geta umsækjendur unnið í umsóknum sínum til þess tíma.
Einkunnir samræmdra prófa og skólaeinkunnir nemenda munu berast skólanum með rafrænum hætti.

19.900.000

12.900.00
Einstaklega góð 3ja herb. 53 fm íbúð í risi í þríbýli. Nýlegt þak og gluggar.
Hugrún tekur á móti gestum.

Góð 2ja herb. 65,6 fm íbúð (að geymslu meðtalinni) á 2.
hæð í lyftuhúsi sem tengt er þjónustumiðstöð með margþætta þjónustu.

Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson,
löggiltir fasteignasalar. - Mörkin 4, 108 Reykjavík
Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is

Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson,
löggiltir fasteignasalar. - Mörkin 4, 108 Reykjavík
Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is

Goðaborgir - 2ja herbergja

Nemendum og aðstandendum þeirra er velkomið að
hafa samband við skólann og koma í heimsókn til
að kynna sér aðstöðu og annað sem snýr að námi
og lífi nemenda í ML.
Aðrir umsækjendur senda inn útfyllt umsóknarblað
til skólans sem er á heimasíðu hans.
Upplýsingar um Menntaskólann að Laugarvatni eru á
heimasíðu hans http://www.ml.is Frekari upplýsinga
má leita til skólans á skrifstofutíma í síma 486-1156.

Falleg stór 2ja herbegja íbúð. Með sér inngang af svölum. Forstofa,
geymsla, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofa og geymsla í
kjallara. Verð: 15,5 m.

Skólameistari

Snorrabraut - 2ja herbergja
Mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 2-hæð við Snorrabraut.
Skiptist þannig: Hol með dúk, eldhús með ágætri innréttingu. Eitt
svefnherbergi, stofa og sér geymsla í kjallara og sameiginlegt
þvottahús. Verð: 13,5 m.

Það þekkja hana allir, hún mætir
næsta sunnudagsmorgun kl. 9

Kranamenn og smiðir
Vegna mikillar vinnu framundar vantar kranamenn og smiði til starfa strax.

Engjateigur 5
103 Reykjavík.
Björgvin Björgvinsson
Lögg. fasteignasali.

Upplýsingar veitir Baldvin
í síma 822-4431

Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is
Sigurður Örn Sigurðarsson löggiltur fasteignasali

EINBÝLI

ÁRBÆR

HAFNARFJÖRÐUR

Sumarbústaðir

Eignir óskast
• VANTAR ALLAR
GERÐIR EIGNA Á SKRÁ
• MIKIL EFTIRSPURN EFTIR
ÖLLUM GERÐUM EIGNA

BLEIKJUKVÍSL / ÁRBÆR:
Stórt og reisulegt einbýlishús á góðum
útsýnisstað. U.þ.b. 80 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngangi, nýl. endurinnréttuð, parket á gólfum. 65 fm bílskúr. Sérsmiðaðar innréttingar á efri hæð, arinn í stofu, góður sólpallur, baðherbergin eru flísalögð í hólf og
gólf. Glæsileg eign sem vert er að skoða
nánar.Tilboð óskast í eignina.

Hæðir

HRAUNBÆR.
JÚLÍ.

LAUS.

1.

Mikið endurnýuð 3ja herbergja íbúð á
2.hæð í vel viðhöldnu fjölbýlishúsi. Baðherbergi og rafmagn algjörlega endurnýað,
eldhús mikið endurnýað. Mjög barnvænt
hverfi og stutt í alla þjónustu.Verð. 15,8
millj.

SAFAMÝRIN

BREIÐVANGUR - HAFNARFIRÐI.
Mikið endurnýuð 113,5fm 3-4 herb. íbúð á
3. hæð. Ný eldhúsinnrétting og tæki,
þvottahús/ geymsla innaf eldhúsi. Baðherbergið með fallegri innréttingu og tækjum,
flísar á gólfi, mosaik flísar í kringum baðkar.
nýlegt parket á gólfum. Húsið klætt með
steni. Mjög góð staðsetning, stutt í alla
þjónustu og skóla.Eignin getur verið laus
við kaupsamningTilboð óskast

SUMARHÚS -KIRKJUBÆJSkemmtilega
ARKLAUSTUR.
hannaður 60,8 fm sumarbústaður í landi
Efri Víkur við Klaustur.Byggður 2004 FULLINNRÉTTAÐUR MEÐ ÖLLUM HÚSGÖGNUM Stutt í veiði, einstakt útivistarsvæði. Verð 8,4 millj.

• EINBÝLISHÚS, PARHÚS,
RAÐHÚS, HÆÐIR, ÍBÚÐIR,
IÐNAÐARHÚSNÆÐI, NÝBYGGINGAR
• VIÐ KOMUM, SKOÐUM OG
VERÐMETUM SAMDÆGURS.
• SKOÐUN EIGNAR ER EKKI
SKULDBINDING TIL SÖLU
EIGNAR

VESTURBÆR

GRAFARVOGUR
VEGHÚS

Miðbær - Brávallagata
Góð 3ja herbergja miðhæð í velviðhöldnu
húsi. Mikið endurnýað í íbúðinni t.d rafmagn, eldhús ofl. Góð herbergi, rúmgóð
geymsla í kjallara. Góðar suð-vestur svalir.
Laus 1. sept.05 V: 18,9 millj.

ÁLFTAMÝRI

Góð íbúð á 4.hæð í vel
viðhöldnu húsi á þessum eftirsóknarverða
stað. Svefniherbergi með fataskápum.
Suður- svalir, þvottahús og geymsla í sameign. V: 15,5 millj.

HRINGBRAUT.- REYKJAVÍK
3ja herbergja íbúð á efstu hæð. Rúmgott
hjónaherbergi með góðu skápalássi,
barnaherbergi með fataskáp, baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Parket á stofu, holi
og herbergjum . V 15,5 millj.

Góð 4ra herb. íbúð á 2. hæð í vel viðhöldnu fjölbýli. Þvottahús innan íbúðar,
baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Mjög gott skáparými í herbergjum, eldhús með góðri spautulakkaðri innréttingu. V: 20,1 millj.

NÁNARI UPPLÝSINGAR EFTIR OPNUNARTÍMA VEITA SÖLUMENN EIGNALISTANS Í SÍMA 864 1243
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.075

-0,35%

MESTA HÆKKUN
Nýherji
Og fjarskipti
Marel

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 202
Velta: 2.826 milljónir

MESTA LÆKKUN
1,63%
0,96%
0,89%

Grandi
KB banki
Burðarás

-1,23%
-0,94%
-0,69%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 45,00 +0,45% ... Atorka 6,00
– ... Bakkavör 34,20 -0,29% ... Burðarás 14,40 -0,69% ... FL Group 14,65
-0,68% ... Flaga 5,03 – ... Íslandsbanki 13,30 +0,38% ... KB banki
529,00 -0,94% ... Kögun 62,10 -0,32% ... Landsbankinn 16,40 -0,61% ...
Marel 56,50 +0,89% ... Og fjarskipti 4,21 +0,96% ... Samherji 12,10 – ...
Straumur 11,85 +0,42% ... Össur 80,00 -0,62%

Umsjón:

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…
Betri laun sem sænsk kona
Sænski markaðurinn hefur verið að taka við sér
undanfarin misseri eftir erfiða tíma þegar netblaðran sprakk. Batnandi hagur á markaði birtist meðal
annars í því að laun þeirra sem stunda viðskipti á
markaðnum hafa hækkað verulega. Dagens
Industri fjallaði um betri daga og þá staðreynd að
laun stjórnenda verðbréfafyrirtækja hafa hækkað
vegna aukinna viðskipta og hækkana á markaði. Kaupthing er meðal þeirra fyrirtækja sem
hefur notið betra umhverfis á sænska markaðnum og er forstjóri fyrirtækisins borinn saman við kollega sína hjá Carnegie og
Hagströmer og Qviberg. Af forstjórum
þessara fyrirtækja er Karin Forseke,
forstjóri Carnegie, með hæstu launin
eða 144 milljónir króna í árslaun.
Hún er með sextíu prósentum
hærri laun en Hreiðar Már Sigurðsson sem er með 93 milljónir í árslaun í samanburði Dagens

Industri. Þegar umræður voru um kaupréttarsamninga stjórnenda Kaupþings á sínum tíma vísuðu
menn einmitt til launaumhverfis í fjármálagreiranum í nágrannalöndum. Spurningin er því hvort
Hreiðar Már væri betur launaður ef hann væri
sænsk kona í sama starfi.

Ein reim að fimm skóm
Breskir fjölmiðlar hafa skrifað um að
Baugur sé að kaupa bresku skóbúðakeðjuna Jones Bootmaker. Þetta mun þó ekki
vera rétt. Hins vegar hefur ágætur viðskiptafélagi þeirra Baugsmanna, Tom
Hunter, fjárfest í skóverslun og sú
tenging hefur hugsanlega orðið
kveikjan að sögusögnum um aðkomu Baugs. Í þessu tilviki eins
og mörgum öðrum virðist ein
reim hafa orðið að fimm skópörum.

Eignaverðsvísitalan sem KB banki
gefur út hefur hækkað um 24 prósent á síðasta ári. Í apríl hækkaði
hún um 2,6 prósent. Verðmæti
eigna sem vísitalan nær yfir hækkað
um þúsund milljarða á einu ári.
Vísitala launa hækkaði um 0,5
prósent milli mars og apríl. Hækkunin á síðsta ári er 6,7 prósent. Þetta
kemur fram á vef Hagstofu Íslands.
Hópur stærstu hluthafa í Þormóði
Ramma – Sæberg hefur gert tilboð í
öll hlutabréf í félaginu á genginu
3,85.
Greiningardeild Landsbankans
hefur gefið út nýtt mat á verðmæti
KB banka. Landsbankinn telur KB
banka vera 347 milljarða virði. Samkvæmt því ætti hver hlutur að kosta
531 krónu.

Nýr forstjóri Heklu

JEAN-CLAUDE TRICHET SEÐLABANKASTJÓRI EVRÓPU Harðneitar að lækka vexti
þrátt fyrir þrýsting frá stjórnmálamönnum.

Neitar a› lækka vexti
Seðlabankastjóri Evrópu
segir að verði vextir
lækkaðir komi það niður á
trúverðugleika bankans.
Seðlabankastjóri Evrópu, JeanClaude Trichet, segir að ef bankinn lækki vexti hafi það neikvæð
áhrif á hagvöxt. Fari bankinn þá
leið muni hann missa trúverðugleika, verðbólga aukast og vextir
hækka til lengri tíma litið.
Margir evrópskir stjórnmálamenn hafa viljað lækka vaxtastigið til að ýta undir hagvöxt á evrusvæðinu. Trichet telur hins vegar
að slík aðgerð hafi þveröfug áhrif

og segir bankaráð seðlabankans
hafa ákveðið fyrir löngu að verða
ekki við kröfum stjórnmálamannanna: ,,Við erum harðákveðnir í að
láta ekki undan þrýstingi,“ sagði
Trichet. ,,Þeir vextir sem við
ákvörðum eru aðeins til skamms
tíma. Síðan tekur markaðurinn
við.“
Hann bætti svo við að langtímavaxtastig væri mjög lágt þar
sem markaðurinn tryði því að
seðlabanki Evrópu myndi sjá til
þess að verðbólga héldist í lágmarki: ,,Það er algert lykilatriði
að markaðurinn haldi áfram að
trúa á það sem við erum að gera.“

- jsk
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STJÓRNARFORMAÐUR OG FORSTJÓRI Tryggvi Jónsson (t.v.) víkur úr forstjórastólnum
fyrir Knúti G. Haukssyni en verður í staðinn starfandi stjórnarformaður Heklu.

Knútur segir að nýja starfið
leggist vel í sig. „Mér finnst
bæði gaman að koma inn í þennan eigendahóp og ekki síður líst
mér vel á félagið. Þetta er fyrirtæki með glæsileg umboð og ég
held þeir eigi framtíðina fyrir
sér,“ segir hann.
Knútur tekur til starfa 1. júní
næstkomandi en mun starfa með
stjórnendum Samskipa fram að
því.

„Undanfarin fjögur ár í Samskipum hafa verið ótrúlega
skemmtileg. Það er búið að
byggja það félag bæði hér heima
og erlendis á alveg gríðarlega
skemmtilegan hátt og það hefur
verið frábært að vinna í því og
vera í þeirri forystusveit. En
mér fannst þetta líka vera
spennandi tækifæri fyrir mig að
prófa þetta,“ segir hann.
thkjart@frettabladid.is

- jsk

Laun hækka
Laun í landinu hækkuðu að meðaltali um 0,5 prósent í apríl samkvæmt launavísitölu Hagstofunnar. Stafar hækkunin einkum af
samningsbundnum launahækkunum á almenna markaðinum og hjá
hinu opinbera. Launaskrið reyndist lítið.
Laun hafa hækkað um 6,7 prósent á síðustu tólf mánuðum og er
það að mestu vegna kjarasamningsbundinna
hækkana.Kaupmáttur launa hefur aukist um 2,3
prósent á tímabilinu.
Líklegt er að laun hækki áfram
og launaskriðs verði vart á næstu
misserum í ljósi mikils hagvaxtar.

Knútur G. Hauksson hefur verið
ráðinn forstjóri Heklu hf. Hann
tekur við starfinu af Tryggva
Jónssyni sem verður starfandi
stjórnarformaður fyrirtækisins.
Knútur hefur starfað hjá
Samskipum undanfarin ár og
verið forstjóri þar síðustu tvö.
Hann gengur nú inn í hluthafahóp Heklu en þar eru stærstir
þeir Tryggvi Jónsson, Hjörleifur
Jakobsson og Frosti Bergsson.
„Það hefur verið nokkur aðdragandi að þessu. Knútur er
gamall skólafélagi minn og við
höfum þekkst býsna lengi. Við
vorum að gera samninga í vor og
ég sagði honum að ég hefði
áhuga á því að beina athygli okkar frekar að framtíðarskipulagi
félagsins til að draga úr sveiflum á bílamarkaði og það þróaðist í þessa átt,“ segir Tryggvi.
Hann segir að rekstur á bílaumboðum sveiflist mjög í takt
við hagsveiflur. „Því höfum við
verið að bæta við okkur ódýrari
umboðum, eins og KIA, sem
selst kannski betur þegar árferðið er slakara. Eins bættum
við bílaleigu, Atlas-Europecar,
við reksturinn og erum að huga
að fleiri þáttum til að draga úr
þessum sveifluáhrifum,“ segir
hann.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Knútur G. Hauksson lætur af störfum sem forstjóri Samskipa og tekur
við stjórnartaumunum
hjá Heklu. Tryggvi Jónsson verður starfandi
stjórnarformaður.

HÆRRI LAUN Laun í landinu hafa hækkað um 6,7 prósent á undanförnum tólf
mánuðum, að mestu vegna kjarasamningsbundinna hækkana.

United af hlutabréfamarka›num
Malcolm Glazer, bandaríski auðkýfingurinn sem nýlega eignaðist
meirihluta
í
enska
knattspyrnustórveldinu Manchester
United, segist ætla að taka félagið
af hlutabréfamarkaði ekki seinna
en 30. júní næstkomandi.
Glazer á í dag rúm 76 prósent
af hlutabréfum í félaginu og
stefnir á að eignast 90 prósent
þeirra bréfa sem eftir eru. 75 prósenta hlut þarf til að afskrá fyrirtæki af markaði.
Aðdáendur félagsins eru ósáttir við yfirtöku Glazers og telja að
hann muni reka félagið eingöngu í
gróðaskyni og vanrækja það sem
þeim finnst fyrir öllu, að bæta
- jsk
bikurum í safnið.

MALCOLM GLAZER EIGANDI MANCHESTER UNITED Aðdáendur félagsins óttast að
þeir fái ekki mörg tækifæri til að brosa svona breitt eftir að Glazer tekur öll völd í félaginu.

íbúðalán
4,15% verðtryggðir vextir

lyrði
i
k
s
n
i
Eng
nur
um ön ipti
viðsk
banka

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is
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Hagur Vivendi
vænkast
Vivendi Universal, eitt stærsta
fjölmiðlafyrirtæki Evrópu, tilkynnti í gær að tekjur fyrirtækisins á fyrsta ársfjórðungi hefðu
þrefaldast samanborið við í
fyrra. Fyrirtækið er í Frakklandi
og rekur fjölda sjónvarpsstöðva,
þar á meðal Canal Plus-veldið,
auk þess að vera umsvifamikið í
tölvuleikjaframleiðslu og internetþjónustu.
Vivendi, sem nánast varð
gjaldþrota fyrir þremur árum,
telur að umskiptin megi rekja til
lægri skatta og aukinnar sölu á
tölvuleikjum og myndböndum.
- jsk

Mikið úrval af fótboltaskóm
- sundfatnaði - barnafatnaði
(Osh Kosh og Confetti)

AUKIÐ VERÐMÆTI SJÁVARAFLA
Stærstan hluta af verðmætaaukningunni
má skýra með aukinni loðnuveiði.

Ver›mæti sjávaraflans eykst
Verðmæti fiskaflans á fyrstu
tveimur mánuðum ársins jókst
um ríflega 14 prósent sé miðað við
sama tímabil í fyrra. Þetta er í
góðu samræmi við áður fram
komnar aflatölur. Aukin loðnuveiði á vertíðinni, sem og að meira
var unnið af henni til manneldis,
skýrir stærstan hluta af verðmætaaukningunni.
Verðmæti botnfiskaflans jókst
nokkuð en verðmæti þorskaflans
aðeins lítillega, um eitt prósent.
- jsk

Minni hagna›ur hjá Boots
Hagnaður bresku lyfjabúðakeðjunnar Boots, sem rekur 1.400
verslanir á Bretlandseyjum, dróst
saman um ellefu prósent á síðasta
rekstrarári samanborið við árið
áður. Tekjur hækkuðu um tvö prósent en kostnaður jókst hins vegar
mun meira. Félagið hóf að hafa
opið í 400 verslunum á sunnudögum til að örva söluna og lækkaði
verð á mörgum vörum. Stjórnendur Boots gera sér litlar vonir um
að reksturinn batni á þessu ári.
Neytendamarkaðurinn í Bretlandi hefur verið erfiður undanfarin misseri og er Boots ekki eitt
um það að sjá fram á minnkandi
hagnað. Einkum hefur sala dregist saman við verslunargöturnar í
borgunum.
- eþa

ASICS

And 1

Columbia

Casall

FIREFLY

NIKE

Rucanor

Cintamani

SPEEDO

Osh Kosh

adidas

Confetti

Diesel

O’NEILL

Catmandoo

Triumph

Pongs skór

Reebok

Röhnisch

Mikið úrval: O'Neill - Casall Osh Kosh - Confetti - sundföt
og fótboltaskór

V E R Ð D Æ M I
Okkar verð

Fullt verð

Adidas Fótboltaskór barna

2.500 kr.

4.990 kr. - 6.990 kr.

Adidas Sundbolir

1.000 kr.

3.990 kr.

Catmandoo barnaúlpur

2.990 kr.

6.990 kr.

Asics skór barna

3.500 kr.

8.990 kr.

Firefly skór barna

Frá 1.800 kr.

Cintamani barnaflís

1.500 kr.

5.990 kr.

O'Neill úlpur

4.990 kr.

11.990 kr.

Rucanor barnaskór m/fr. rennilás

990 kr.

2.990 kr.

Casall buxur

2.500 kr. - 2.800 kr.

Didriksons regnsett

2.000 kr.

6.990 kr. - 7.990 kr.
5.990 kr.

Opnunartími virka daga 14.00-18.00 - Laugardaga/Sunnudaga 10.30-18.00 - Upplýsingasími 551 8464

Tveggja ára alþjóðlegt nám á háskólastigi í Tækniskóla Árósa
Smelltu á heimasíðuna okkar www.academy.ats.dk og fáðu nánari upplýsingar um námid!

. Margmiðlunarhönnuður / Multimedia Designer
. Byggingatæknir / Building Technician
. Meinatæknir / Chemical and Biotechnical Analyst
. Upplýsingatækni & Rafmagnsverkfrædi / IT and Electronics Engineer
Hægt er ad velja námid á dönsku eda ensku
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
NIKULÁS KÓPERNIKUS (1473-1543)
lést þennan dag.

„Stærðfræði er skrifuð fyrir stærðfræðinga.“
Nikulás Kópernikus var pólskur stjörnufræðingur. Hann er hvað
þekktastur fyrir að hafa afneitað jarðmiðjukenningunni og þróað
sólmiðjukenningu.

timamot@frettabladid.is

Bismarck sökkvir Hood
Hood, stærsta herskip heims,
sökk um 250 sjómílur vestur af
Reykjanesi þennan dag árið
1941 eftir orrustu við þýska herskipið Bismarck. Með Hood fórust 1.418 Bretar en þremur var
bjargað og voru þeir fluttir til
Reykjavíkur.
Orrustuskipið Bismarck var eitt
öflugasta herskip Þjóðverja í síðari heimsstyrjöldinni. Þegar það 24. MAÍ 1941
ásamt systurskipi sínu Tirpiz reyndi að komast
óséð meðfram ísröndinni í Grænlandshafi urðu
bresk skip vör við þau og fylgdu þeim eftir en
héldu sig utan skotfæris.
Breska flotadeildin suður af Íslandi sigldi í veg fyrir
þýsku skipin tvö og laust þeim saman snemma
morguns 24. maí. Hood réðst strax að þýsku skip-

unum og stefndi hratt að
þeim. Eftir stutta en snarpa
viðureign sprakk Hood í loft
upp. Talið er að skot frá Bismarck hafi komist í gegnum
byrðing skipsins undir sjólínu
og sprungið í skotfærageymslu.
Herskip eltu Bismarck yfir Atlantshafið og þremur dögum
síðar rigndi fallbyssuskotum og
tundurskeytum yfir þýska
bryndrekann úr öllum áttum uns áhöfnin sprengdi
göt á botn skipsins til að flýta fyrir endalokum þess
og yfirgaf skipið.
Eftir að Bismarck var sökkt missti Hitler trúna á að
þýsk herskip gætu varist þeim bresku á úthafinu
og í september sama ár bannaði hann frekari útrás
herskipa sinna út á Atlantshaf.

1839 Bæjarstjórn Reykjavíkur
samþykkir að skylda bæjarbúa til að inna af hendi
þegnskylduvinnu við vegagerð og fleira.
1883 Brooklyn-brúin er opnuð
fyrir umferð. Brúin, sem
tengir Brooklyn við New
York, kostaði 27 mannslíf á
14 ára byggingartímanum.
1973 Fjölmennasti mótmælafundur á Íslandi er haldinn
í Reykjavík. Um 30 þúsund
manns mótmæla flotaíhlutun Breta vegna útfærslu fiskveiðilögsögunnar
í 50 mílur.
1974 Duke Ellington djassisti
andast.
2001 Um 20 brúðkaupsgestir
látast og mörg hundruð
slasast þegar dansgólfið
hrynur í miðri brúðkaupsveislu í Ísrael.

Tilkynningar um merkisatbur›i, stórafmæli, andlát og
jar›arfarir í smáletursdálkinn hér a› ofan má senda á
netfangi› timamot@frettabladid.is.
Augl‡singar á a› senda á auglysingar@frettabladid.is
e›a hringja í síma 550 5000.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og vinarhug við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu

Helgu Friðriksdóttir
frá Krithóli.

Sérstakar þakkir til alls starfsfólks deildar fimm á Heilbrigðisstofnun Sauðárkróks.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Guðríður Björnsdóttir
Jónas Kristjánsson
Kjartan Björnsson
Birna Guðmundsdóttir
Bára Björnsdóttir
Ólafur Björnsson
Anna Ragnarsdóttir
ömmubörn og langömmubörn

HORFIR TIL FRAMTÍÐAR Ágúst Ólafur Ágústsson, nýkjörinn varaformaður Samfylkingarinnar, segir Samfylkinguna ungan flokk sem
treysti ungu fólki.

Elskulegur unnusti, faðir, sonur, tengdasonur og bróðir

Ágúst Þórður Stefánsson
Öldugötu 31, Hafnarfirði,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans Fossvogi sunnudaginn 22. maí.
Maríam Siv Vahabzadeh
María Alexandersdóttir
Lilja Ingvarsdóttir
og systkini.

Nadía Líf Ágústsdóttir
Jón Björnsson
Smári Brynjarsson

Jarðarförin auglýst síðar.

Elskuleg eiginkona mín,

Erla Kristjánsdóttir
ástkær móðir og uppeldismóðir okkar, til heimilis
að Bakkastöðum 5a, áður að Hjallalandi 22,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi á hvítasunnudag,
15. maí sl., verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju föstudaginn
27. maí kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á stuðning við eitthvert af eftirfarandi
verkefnum Húmanistahreyfingarinnar: 1) Vinir Afríku, reikningsnúmer: 313-26-67003, kt. 670599-2059, 2) Vinir Indlands, reikningsnúmer: 582-26-6030, kt. 440900-2750, 3) Lestrarátak á Haítí,
reikningsnúmer: 1195-05-403072, kt. 480980-0349.
Hafsteinn Erlendsson
Eyrún Björg Hafsteinsdóttir Neil Clark
Þórður Hafsteinsson
Jón Grétar Hafsteinsson
Dóróthea Siglaugsdóttir
Sigrún Hafsteinsdóttir
Úlfar Finnbjörnsson
Ásta Einarsdóttir
ömmubörn og langömmubarn.

TÍMAMÓT: ÁGÚST ÓLAFUR ÁGÚSTSSON TEKUR VIÐ VARAFORMANNSEMBÆTTI SAMFYLKINGAR

Flokksmenn sýndu
djörfung og þor
„Ég er afskaplega ánægður,“
segir nýkjörinn varaformaður
Samfylkingarinnar, Ágúst Ólafur Ágústsson, um þessi tímamót
í lífi sínu. „Mér þykir gríðarlega
vænt um þann stuðning sem ég
hef fengið, sérstaklega utan af
landi og frá eldri borgurum,“
segir Ágúst, sem finnst mjög
mikilvægt fyrir ungan einstakling að geta leitað til þeirra sem
reyndari eru. Hann lítur svo á
að flokksmenn hafi sýnt
ákveðna djörfung og þor með
því að velja ungan mann í þetta
verkefni.
Ágúst segir sögur af smölun
ungliða á landsfundinn orðum
auknar. „Það voru engar rútur á

JAR‹ARFARIR
13.00 Bára Kristjánsdóttir, þroskaþjálfi,
Íragerði 12, Stokkseyri, verður
jarðsungin frá Selfosskirkju.
13.00 Jón Lúthersson, frá Brautarholti í
Staðarsveit, Grýtubakka 26, verður
jarðsunginn frá Fossvogskirkju.
14.00 Edda Sólrún Einarsdóttir, sem
lést af slysförum laugardaginn 14.
maí, verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju.
15.00 Steini Björn Jóhannsson, vélfræðingur, Kóngsbakka 5, Reykjavík, verður jarðsunginn frá Neskirkju.

mínum vegum,“ segir Ágúst kíminn og álítur að svona sögur nái
alltaf flugi. Hins vegar hafi ungt
fólk sýnt landsfundinum áhuga
og varla hægt að amast við því
enda hafi atkvæði ungliðanna
ekki ráðið úrslitum. Unga fólkið
hafi tekið virkan þátt í málefnastarfinu, enda sé Samfylkingin
ungur flokkur sem treysti ungu
fólki.
„Ég var bjartsýnn því ég fékk
strax mjög góð viðbrögð,“ segir
Ágúst um það hvort hann hafi búist við að sigra. Hann hafi tilkynnt sig með talsverðum fyrirvara og nýtt tímann í kynningar
og ferðir út á land. „Ég fann það
að stuðningur var meiri en ég

bjóst við og það efldi mig í minni
baráttu.“ Ágúst vonar að þessi
kosning hafi áhrif á aðra flokka
þannig að ungt fólk í þeim geti
einnig sóst eftir og fengið góð
embætti.
Ágúst hafði mörgu að fagna
um helgina en á sunnudaginn hélt
hann upp á þriggja ára afmæli
dóttur sinnar. Næstu daga ætlar
hann að sinna fjölskyldu sinni en
yngri dóttir hans er aðeins
tveggja mánaða. „Síðan þarf ég
að bretta upp ermar, standa við
stóru orðin og sýna flokksmönnum mínum að þeir hafi valið
rétt,“ segir Ágúst, sem telur líklegt að sumarið muni líða hraðar
en oft áður. ■

AFMÆLI

FÆDDUST ﬁENNAN DAG
Kristján Jóhannsson óperusöngvari er 57 ára.

Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur er 57 ára.

Kristján
Franklin Magnús leikari
er 46 ára.

1940 Joseph Brodsky, rithöfundur og nóbelsverðlaunahafi.

1941 Bob Dylan, tónlistarmaður.

1945 Priscilla Presley,
leikkona og fyrrverandi
eiginkona Elvis Presley.
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> Við hrósum ...

INGI BJÖRN ALBERTSSON SVARAR SYNI SÍNUM: YFIRLÝSINGAGLAÐUR EFTIR EITT MARK

Vonar a› strákurinn slái ekki meti›
Þrír fótbrotnir eftir Pál
Páll Hjarðar, leikmaður ÍBV, hefur
þegar á stuttum ferli fótbrotið þrjá
leikmenn inni á knattspyrnuvellinum.
Fyrst Davíð Búason, leikmanns
Bruna, í deildarbikarnum í mars
2000, þá Hjalta Jónsson á 21 árs
landsliðsæfingu í október 2000 og
loks Keflvíkinginn Ingva Rafn
Guðmundsson í leik liðanna á
sunnudaginn.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MAÍ

21 22

23

24 25 26 27

Þriðjudagur
■ ■ LEIKIR
 19.00 Þór/KA/KS tekur á móti

„Já, eitt mark og metið er þá bara fallið,“ sagði Ingi Björn Albertsson hlæjandi við blaðamann Fréttablaðsins sem
innti hann eftir viðbrögðum vegna ummæla Alberts Brynjars, sonar hans, í DV
í gær. Eftir að hafa skorað sigurmark
Fylkis gegn Þrótti opnaði Albert markareikning sinn á Íslandsmótinu en karl faðir
hans er markahæsti
leikmaður mótsins
frá upphafi, með
126 mörk. „Ég ætla
að slá metið hans
pabba,“ sagði hann
án þess að blikna.
Semsagt, eitt mark
komið og 125
eftir.

fjórum sinnum frá kvöldinu áður.

 16.35 Valur – ÍA á Sýn. (e)
 18.15 Olíssport á Sýn. (e)
 19.30 Þáttur um Meistaradeild
Evrópu á Sýn.

 20.00 Man. Utd. – Bayern
München á Sýn. Endursýndur úrslitaleikur Meistaradeildar frá 1999.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.15 NBA á Sýn. Endursýndur
leikur.

 01.00 Phoenix Suns – San Antonio Spurs í úrslitum vesturstrandardeildarinnar. Annar leikurinn beint.
San Antonio vann fyrsta leikinn 121114 en hann var líka spilaður á
heimavelli Phoenix Suns.

Leikmannaleit Keflavíkur:

Arsenalma›ur til reynslu
Í gær kom til landsins
leikmaður sem heitir Issa
Abdulkadir og verður hann til
reynslu hjá Keflvíkingum næstu
daga. Hann er fæddur í desember
1986 og er því 18 ára gamall.
Kristján Guðmundsson, þjálfari
Keflavíkur, segir að þessi leikmaður sé varnarmaður en geti þó
einnig nýst á miðjunni í íslensku
deildinni.
,,Hann verður hjá okkur til 1.
júní og ætlum við að reyna að fá
leikheimild fyrir hann svo hann
geti leikið þá tvo leiki sem við eigum þangað til. Eftir það munum
við taka ákvörðun í samráði hvort
hann verði áfram hjá okkur,“
-egm
sagði Kristján.
FÓTBOLTI

Albert Brynjar er uppalinn Árbæingur en systkini hans,
pabbi og afi (Albert
Guðmundsson) voru og
eru öll miklir Valsarar.
„Hann er alinn upp í Árbænum og er gegnheill
Fylkismaður. Enda höfum við
aldrei lagt að honum að yfirgefa
það félag,“ sagði Ingi Björn. „Og
ég mun mæta á alla Fylkisleiki
sem ég kemst á í sumar, það er
klárt.“

> Við hrósum ...
... Gunnari Heiðari Þorvaldssyni sem
skoraði þrennu fyrir Halmstad í sænsku
úrvalsdeildinni í gær þegar liðið vann
5–1 sigur á Landskrona. Gunnar Heiðar
skoraði öll mörkin í seinni
hálfleik, á 69., 83. og 87.
mínútu. Gunnar Heiðar
kórónaði síðan leikinn
með því að leggja upp
fimmta mark Halmstad
sem er nú í 2. sæti
sænsku deildarinnar.

FH, Valur og KR eru öll me› fullt hús á toppi Landsbankadeildar karla eftir fyrstu tvær umfer›irnar.
Gar›ar Gunnlaugsson var sínum gömlu félögum í ÍA erfi›ur ljár í ﬂúfu á Hlí›arenda í gær.

 19.30 Þriðji landsleikur Íslands og
■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn. Endursýnt

markahæstur leikmaður Fylkis í sögu félagsins. Hann hefur alltaf búið yfir þeim
hæfileikum að geta skorað mörk og nú
er að sjá hvort þeir hæfileikar verði viðvarandi og nýtist honum í keppni hinna
bestu.“

Lítill nýliðabragur á Valsmönnum

Fylki í Visa-bikarkeppni kvenna.
Hollands í Ásgarði í Garðabæ.

„Ég á nú þá ósk heitasta að hann felli
metið ekki,“ sagði Ingi Björn. „En
það er nú vegna þess að ég vil
að hann fái að spila eitthvað erlendis. Það er nú ekki út af
neinu öðru. Mér líst afskaplega
vel á strákinn og vona að
hann eigi framtíðina fyrir
sér í boltanum og að
hún sé þá annars
staðar en hér
heima.“ Markagenið er þó greinilega til staðar í
Alberti Brynjari.
„Hann er búinn
að vera markakóngur allt sitt líf
og er sennilega

... framherjanum Garðari Gunnlaugssyni
sem lyfti leik sínum á æðra plan
um leið og framherji var
fenginn að utan til Vals. Garðar
heldur sæti sínu í liðinu eftir
frammistöðuna í gær og
Daninn fer því væntanlega á
bekkinn.

Valur

2-0

Valsvöllur, áhorf: 987

ÍA

Garðar Ö. Hinriksson (7)

1–0 Garðar Gunnlaugsson (8.)
2–0 Sigurbjörn Hreiðarsson, víti (56.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
9–7 (4–5)
Varin skot
Kjartan 5 – Páll Gísli 1
Horn
6–2
Aukaspyrnur fengnar
19–19
Rangstöður
1–3

Nýliðar Vals eru með eitt
besta lið landsins í dag og það
sönnuðu þeir gegn ÍA í gær Það
var lítill nýliðabragur á Hlíðarendapiltum þegar þeir lögðu ÍA
sannfærandi. Fyrri hálfleikur
byrjaði með miklum látum en
Hjörtur Hjartarson fékk dauðafæri strax á fyrstu mínútu og var
klaufi að skora ekki.
Skagamenn voru mikið mun
frískari og það var nokkuð gegn
gangi leiksins þegar Garðar
Gunnlaugsson kom heimamönnum yfir á 8. mínútu. Hann fékk þá
frábæra sendingu frá Guðmundi
Benediktssyni, lék fram hjá Páli
Gísla í markinu og lagði boltann
auðveldlega í netið. Vel gert.

FÓTBOLTI

Síðari hálfleikur var ívið
ef liðið ætlar að fá eitthvað úr
og engill í dag.“
skemmtilegri og líflegri en sá
sumrinu. „Þetta var fín frammiÓlafur Þórðarson sagði að sínfyrri. Bæði lið sóttu strax af
staða og mikill baráttuleikur. Við
ir menn hefðu verið betri í leiknkrafti en sóknir heimamanna
reyndum að spila boltanum og
um. „Við áttum fínar sóknir og
voru alltaf markvissari og hættu- það tókst ágætlega á köflum,“
áttum meira í fyrri hálfleik. Ég
legri. Valur uppskar annað mark
er þokkalega sáttur en við áttum
sagði Willum Þór Þórsson, þjálfþegar Reynir Leósson braut á
að gera betur,“ sagði Ólafur.
ari Vals, en hann var ánægður
henry@frettabladid.is
Garðari Gunnlaugssyni. Dómur
með Garðar. „Hann spilaði eins
sem þjálfari ÍA, Ólafur Þórðarson, var ósáttur við. „Þetta var
ekki víti fyrir fimmaura og þessi
dómur eyðilagði leikinn,“ sagði
Ólafur.
Skagamennn náðu aldrei að
ógna marki Vals að neinu viti
eftir þetta og Valsmenn fögnuðu
sanngjörnum sigri. Varnarleikur
liðsins var frábær, miðjuspilið
traust og Garðar Gunnlaugsson
sýndi að hann
ÍA 4–3–3
getur vel stað- VALUR 4–4–2
7 Páll Gísli
5
ið undir vænt- Kjartan
7 Finnbogi
6
ingum frammi Steinþór
Atli Sveinn
7 Reynir
5
en hann lék Grétar
8 Gunnlaugur
6
mjög vel í gær. Bjarni Ólafur
7 Guðjón Heiðar
6
Sóknarleikur Matthías
7 Pálmi
5
S k a g a m a n n a (85. Hálfdán
–) Pesic
6
var
bitlaus Sigurbjörn
6 Kári Steinn
3
með öllu og það Stefán Helgi
6 (58. Sigurður Ragnar 4)
felldi
liðið. Sigþór
6 Ellert Jón
5
8 (77. Jón Vilhelm
Þetta
ÍA-lið *Garðar
–)
–) Hjörtur
virkar
ekki (79. Baldur
6
GARÐAR Í GÍSLINGU Skagamenn reyndu að halda Garðari
7 (61. Andri
5)
s a n n f æ r a n d i Guðmundur B.
Gunnlaugssyni í gær en það skilaði litlu. Garðar fór oft á tíðum
–) Hafþór
5
og þarf að (88. Kristinn
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA
verulega illa með sína gömlu félaga.
*BESTUR Á VELLINUM
bæta sig mikið

Kvennalandsliðið mætti Hollandi í handbolta:

Lið ársins hjá Guðna Bergs:

Mjög gó› byrjun dug›i ekki

Ei›ur fyrstur
af bekknum

Íslenska
kvennalandsliðið í handbolta tapaði öðrum
vináttulandsleik sínum gegn
Hollandi með þremur mörkum,
23–26, í Garðabæ í gær. Íslenska
liðið komst í 6–1 en hollenska liðið
náði síðan undirtökunum og vann
öruggan sigur líkt og í fyrsta
leiknum á sunnudaginn.
Stefán Arnarson, þjálfari íslenska
liðsins, er ánægður með að fá þessa
leiki við Holland og segir íslensku
stelpurnar græði mikið á að mæta
sterkara liði.
„Það er frábært að fá þetta

HANDBOLTI

verkefni því þetta er mjög sterkt
lið. Við erum eins og er aðeins á
eftir en viljum bæta okkur. Þessi
leikur var mun betri en fyrsti
leikurinn og þá sérstaklega
varnarlega,“ sagði Stefán við
Fréttablaðið í gær.
Mörk Íslands: Hanna G. Stefánsdóttir 6,
Drífa Skúladóttir 3, Guðbjörg Guðmannsdóttir 3, Guðrún Hólmgeirsdóttir 3, Hrafnhildur Skúladóttir 3, Anna Úrsula Guðmundsdóttir 2, Rakel Dögg Bragadóttir 2,
Gunnur Sveinsdóttir 1. Berglind íris
Hansdóttir varði 15 skot og Helga Torfadótir
varði 2 á síðustu 5 mínútunum.

ÞRIGGJA MARKA TAP Jóna Margrét
Ragnarsdóttir og félagar hennar í íslenska
landsliðinu töpuðu með þremur mörkum
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
fyrir Hollandi í gær.

FÓTBOLTI Í sunnudagsblaði Fréttablaðsins valdi Guðni Bergsson lið
ársins í ensku úrvalsdeildinni. Í
fréttinni vantaði málsgrein þar
sem fram kemur að Eiður Smári
Guðjohnsen ætti að vera tólfti
maðurinn hjá Guðna. „Strákurinn
átti náttúrulega frábært tímabil.
Hann er tólfti maðurinn í þessu
liði og fyrstur inn af bekknum,“
sagði Guðni. „Hann hefði svo
væntanlega unnið sér sæti í byrjunarliðinu fljótlega.“

Landsbankadeild karla:

Mistök í
vinnslu
Þau mistök urðu við
tæknilega vinnslu blaðsins á
sunnudagskvöld að tákn fyrir gul
spjöld og mark færðust öll upp um
einn mann í liðsuppstillingum KR
og Fram. Þannig skoraði Rógvi
Jacobsen mark KR og fékk einnig
gult spjald, sem og Sölvi Davíðsson. Þórhallur Dan Jóhannsson og
Kristján Hauksson Framarar
fengu líka gult spjald.
Vegna búningavandræða Keflvíkinga á sunnudaginn klæddist
Gunnar Hilmar Kristinsson treyju
félaga síns Ásgríms Albertssonar.
Þess var ekki getið á leikskýrslu
og það var Gunnar Hilmar sem
kom inn á sem varamaður í leiknum á 80. mínútu, ekki Ásgrímur.

FÓTBOLTI
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Evróvisjónstyrjöldin

Fréttablaðið
er leiðandi
40

35

37%

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ÞÓRARI N N ÞÓRARI NSSON SPÁIR ÞVÍ AÐ JÓNSI VERÐI HENGDUR FYRIR SELMU.

Það er varla verjandi
að vera að eyða plássi
og prentsvertu í að
skrifa
um
Evróvisjónskandalinn sem
skók þjóðina um daginn en sem friðelskandi
Evrópumaður tel ég
mér skylt að láta nokkur
varnaðarorð falla. Byrjum á heimavelli. Sneypuför Selmu er auðvitað
meira hneyksli en þegar Icy-tríóið
tapaði keppninni svo eftirminnilega
og sló fasteign Íslands á 16. sætið.
Það ætti auðvitað einhver að svara
fyrir þetta fíaskó og þó að Markús
Örn Antonsson útvarpsstjóri hafi
sloppið með skrekkinn í fréttastjóramálinu þá ætti hann að segja
af sér núna. Hann ber pólitíska

ábyrgð á því að útvaldir fulltrúar íslenska ríkisins stóðust ekki
væntingar. Markús mun þó ekki
svara fyrir þetta frekar en Selma.
Það ríkir nefnilega sérstakt réttlæti á Íslandi og rétt eins og Jóhann
Hauksson var eina fórnarlamb
fréttastjóradeilunnar og Róbert
Marshall féll einn í valinn á Íslandsvígstöðvum Íraksstríðsins verður
það Jónsi sem verður hengdur fyrir
Eurovision. Hann söng okkur út úr
keppninni í fyrra en það þarf enginn að efast um það að ef Selma
hefði farið beint í aðalkeppnina
hefði hún náð langt, líklega alla leið.
Hremmingar Íslendinga í Evróvisjón eru samt smámunir miðað
við þær blóðugu alþjóðlegu afleiðingar sem þróun keppninnar gæti

haft. Þjóðverjar, Bretar og Frakkar
ráku lestina að þessu sinni og munu
ekki una við slíkt. Fyrirkomulagi
keppninnar hlýtur að verða breytt
svo að herraþjóðirnar geti á ný
hampað sér í lágkúrunni. Beinast
liggur við að skipta keppninni í
tvennt þar sem gömul Evrópulönd
keppa innbyrðis en nýju Evrópulöndin, sem eru enn árhundruðum á
eftir okkur hinum í vondri tónlistarsköpun, geta tekist á með símasvindli og flokkadráttum.
Evrópa er hins vegar púðurtunna þar sem háðar hafa verið
tvær blóðugar styrjaldir og Evróvisjónkeppnin gæti valdið klofningi
sem mun enda með þeirri þriðju. Nú
er því lag að hætta þessu í eitt skipti
fyrir öll. ■

30

■ PONDUS
Hvaða
hljóð er
þetta?

25

Eftir Frode Överli

Farsíminn,
sem er í
vasanum.

„I was made for
Með
loving you“ sem
titrara.
hringitónnn?
Ekki rétt?

Ætlar þú
ekki að taka Kemur ekki
til greina.
hann af?

20

15

11%
10

■ GELGJAN
„...þetta er bara aðvörun, en verði ekki
brugðist við...“

„Nemendur standa
saman í þessu máli
og við mótmælum alvaldi skólayfirvalda.“

5

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

„Viðbrögðin við ykkar
fasísku stjórnarháttum verða óumflýjanleg
og alvarleg. Það er
best fyrir ykkur að fá
okkur ekki
upp á
móti
ykkur.“

Ja hér! Ég elska hvað leiðari
skólablaðsins er beittur!
Skólayfirvöld bregðast örugglega við
núna og bjóða upp á
vanillubúðing á
hverjum föstudegi.

■ PÚ OG PA

0

Eftir SÖB

Lestur á leiðarasíðu
Íslendingar 18-49 ára

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Gúrmebúð Ég hélt hann
Gúnda
ætlaði aldrei

Tölurnar tala sínu máli.
Mun fleiri Íslendingar lesa
leiðarasíðu Fréttablaðsins en
leiðarasíðu Morgunblaðsins.

að koma.

■ BARNALÁN
Bangsi litli besta skinn,
voða sætur og góður...

-Stærsti fjölmiðillinn
Mælingin er byggð á meðallestri á leiðarasíðu Fréttablaðsins þriðjudaga,
miðvikudaga, föstudaga, laugardaga og sunnudaga og lestri á leiðarasíðu
Morgunblaðsins á fimmtudögum. Fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

Eftir Kirkman/Scott

...alveg eins og stelpurnar, hann er voða góður.

Hvað?!?
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ÞETTA ER ALLT AÐ KOMA
ÖRFÁAR SÝNINGAR VEGNA FJÖLDA ÁSKORANA!

Bretar kvarta sáran yfir Eurovision
Javine Hylton, fulltrúi Bretlands í
Eurovision-keppninni, er sannfærð
um að úrslitin í keppninni séu
byggð á pólitískri vináttu. Javine
var hæstánægð með frammistöðu
sína í keppninni og komu úrslitin
henni stórlega á óvart. Bretland
lenti í þriðja neðsta sæti og þarf því
að taka þátt í undankeppninni að ári.
Hylton var ekki sú eina sem
kvartaði og kveinaði, því að breski

þulurinn Terry Wogan var sannfærður um að nágrannapólitíkin
ráði ríkjum. „Balkansskagalöndin
og Slavar eru svo nýkomnir með
lýðræði að þeir eru ekki vanir því
að kjósa. Þeir velja því bara nágrannaríkin,“ sagði Wogan.
Nemendur við Oxford-háskólann
hefur
nú
rannsakað
úrslit
Eurovision frá 1992 til 2003 og komist að því að sigurvegarar þessa árs,

Grikkland og
nágrannaland þeirra
Kýpur, séu
verstir
í
klíkuskap en
fast á hæla
þeirra koma
frændur okkar í Skandinavíu.

Stóra sviðið

DÍNAMÍT

- Birgir Sigurðsson

8. sýn. fim. 26/5 örfá sæti laus, 9. sýn. fös. 3/6 nokkur sæti laus,
10. sýn. lau. 11/6, 11. sýn. sun. 12/6.
ÞETTA ER ALLT AÐ KOMA

JAVINE HYLTON Kvartar sáran undan úrslitum
Eurovison og segir þau
ráðast af pólitískri vináttu.

- Hallgrímur Helgason/leikgerð Baltasar Kormákur

Fös. 27/5 örfá sæti laus, lau. 28/5 nokkur sæti laus,
lau. 4/6 nokkur sæti laus, fim. 9/6, fös. 10/6.
Aðeins örfáar sýningar vegna fjölda áskorana.

KLAUFAR OG KÓNGSDÆTUR

- H.C. Andersen

Lau. 28/5 kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 5/6 kl. 14:00. Síðustu sýningar í vor.
MÝRARLJÓS

- Marina Carr

Sun. 29/5. Allra síðasta sýning

FRÉTTIR AF FÓLKI

Litla sviðið kl. 20:00
KODDAMAÐURINN

rska stórhljómsveitin U2 vildi
ekki fá tólf
og hálf
milljónir punda, rúmlega einn og
hálfan milljarð íslenskra króna, fyrir
lagið sitt I Still Haven’t Found What
I’m Looking For. Það var auglýsandi
sem falaðist eftir því að fá að nota
lagið í auglýsingu en hljómsveitarmeðlimirnir höfnuðu því eftir mikla
íhugun. „Við settumst niður og íhuguðum þetta gaumgæfilega. Ég veit
að eftir alla mínu vinnu í Afríku að
þessi peningur kæmi sér vel fyrir
íbúana þar,“ sagði Bono, söngvari
sveitarinnar. „Okkur fannst það þó
hrokafullt að gefa bara peningana
og þar að auki á þetta lag alveg sérstakan stað í hjarta okkar, við erum
sannfærðir um að Guð gangi meðal
okkar þegar við spilum þetta,“ sagði
söngvarinn en hljómsveitarmeðlimir
U2 eru þekktir fyrir að vera ákaflega
trúaðir. „Hefði þetta verið eitthvert
annað lag í öðru samhengi hefðum
við sennilega látið vaða.“

Í

- Martin McDonagh

Mi›. 25/5, fim. 26/5 nokkur sæti laus. Síðustu sýningar í vor.
Ekki er hægt a› hleypa inn í salinn eftir a› s‡ning er hafin.
Smíðaverkstæðið kl. 20:00
RAMBÓ 7 - Jón Atli Jónasson
Fös. 27/5, lau. 28/5, fös. 3/6.
Valaskjálf Egilsstöðum
EDITH PIAF Á AUSTURLANDI

- Söngdagskrá

Mið. 1/6 kl. 20:00, fim. 2/6 kl. 20:00.
Miðasala á Bókasafni Héraðsbúa.
Opið alla virka daga frá kl. 14-19. Sími 471 1546

Miðasölusími: 551 1200 Netfang: midasala@leikhusid.is Veffang: www.leikhusid.is. Miðasalan er opin
kl. 12:30-18:00 mán. og þri. Aðra daga kl. 12:30-20:00. símapantanir frá kl. 10:00 virka daga

Þjóðleikhúsið sími 551 1200

að gengur allt á afturfótunum
hjá bresku rokkurunum í The
Þ
Darkness. Justin Hawkins er að
gefa út sólóplötu
og erfiðlega
gengur að semja
lög á nýju plötuna. Nú hefur
bassaleikari
sveitarinnar, Frankie Poullain, yfirgefið sveitina eftir að hafa dvalist
langtímum saman í villu sinni í
Frakklandi. Sveitin sendi frá sér yfirlýsingu og segir þar að ástæðan sé
„listrænn ágreiningur“ en fljótlega
verði tilkynnt um eftirmann Frankie.
Þeir sem eftir eru ætla að halda
ótrauðir áfram við að reyna að
koma út plötu í september.

Hafðu hraðann á! BTnet gefur 500.000 kr.*!
rir flesta er
ðvelt að
reppa til
nnlæknis ef
nnpína gerir
rt við sig. Má
ækist hins veg
kkuð þegar
0 kílógramm
jörn á í hlut

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MAÍ

22

23

24 25

26

Þriðjudagur

Flugmiðar!

Viltu
1/2 milljón?
vMedion tölva
með ﬂatskjá!

Samsung Símar!

■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Japanski ásláttarleikarinn
Stomu Yamash’ta flytur nýtt verk eftir
Ragnhildi Gísladóttur á tónleikum í
Langholtskirkju. Flytjendur með honum
eru Ragnhildur Gísladóttir, Sigtryggur
Baldursson og Sjón ásamt Barna- og
kammerkór Biskupstungna og Skólakór Kársness.

 20.30 Tónlistarhópurinn Rinascente
flytur í Neskirkju óratóríuna Hin heilaga
þrenning eftir Allessandro Scarlatti.

 21.00 Stórsveit Tónlistarskóla Hafnarfjarðar verður með tónleika í Hásölum í Hafnarfirði. Stjórnandi er Stefán
Ómar Jakobsson.

Tölvuleikir!

STÓRA SVIÐ

Bíómiðar!

■ ■ SÝNINGAR
 12.10 Hádegisleiðsögn verður í Lista-

Við sendum þér
3 spurningar sem þú
svarar með því að
senda SMS skeytið
JA A, B eða C á númerið
1900.

Þri 14/6 kl 20, Mi 15/6 kl 20, Fi 16/6 kl 20,
Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

25 TÍMAR

Sendu SMS skeytið
JA BNF á númerið 1900!

Dansleikhús / samkeppni LR og Íd í samstarfi
við SPRON.

DRAUMLEIKUR
Coca Cola!

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Fi 26/5 kl 20 - UPPS., Fö 27/5 kl 20,
Lau 28/5 kl 20, Su 29/5 kl 20, Fi 2/6 kl 20,

Fö 27/5 kl 20 Síðustu sýningar

Fö 3/6 kl 20

Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Fartölvur • Flugmiðar með Iceland Express • Heimabíó • Sjónvörp • PS2 tölvur
• Samsung GSM símar • MPp3 spilarar • DVD spilarar • DVD myndir • Tölvuleikir
• Kippur af Coca Cola og margt ﬂeira.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

• •Sá sem svarar hraðast 3 spurningum fær 500.000kr*!
• • Allir sem svara 2 rétt gætu fengið aukavinning!
• • 10. hver vinnur aukavinning!

e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Lau 4/6 kl 14 UPPS., Su 5/6 kl 14 - UPPS.,
Su 12/6 kl 14, Su 12/6 kl 17, Lau 18/6 kl 14,
Su 19/6 kl 14, Su 26/6 kl 14

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Fi 9/6 kl 20 - 2.500,- Einstakur viðburður

HÍBÝLI VINDANNA

safni Reykjavíkur og Listasafni Íslands
um sýninguna Dieter Roth - Lest.
Upplýsingar um viðburði og sýningar sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en
sólarhring fyrir birtingu.

KALLI Á ÞAKINU

Sirkussýning

CIRKUS CIRKÖR frá SV´ÍÞJÓÐ
Haugur af
græjum frá
BT
í vinning!

■ ■ SAMKOMUR
 20.00 Skáldaspírukvöld í Iðu verður
helgað litháísku skáldkonunni Birute
Mar.

99% UNKNOWN -

Fi 26/5 kl 20

Síðustu sýningar

HÉRI HÉRASON
e. Coline Serreau
Lau 28/5 kl 20
Síðasta sýning

THE SUBFRAU ACTS
- GESTALEIKSÝNING
The paper Mache og Stay with me
Fi 26/5 kl 20, Fö 27/5 kl 20

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið
í fylgd fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is • Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:

D3

*Sá sem vinnur 500.000 kr fær einn dag til að kaupa sér vörur í verslunum BT og Iceland Express að andvirði 500.000 kr.
Leik lýkur 3. júní 2005 24:00 Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.
99 kr/skeytið. Ef það tekur þig lengur en 5 mín. að svara spurningu þarftu að byrja leikinn aftur.

Ertu á aldrinum 12-16 ára?*
Dagana 13.-25. júní býðst þér að setjast á skólabekk í Háskóla Íslands og taka þátt í
umræðum, tilraunum, vettvangsferðum og heilabrotum um flest milli himins og jarðar.
Hvað vekur áhuga þinn? Viltu vita meira? Skráning í Háskóla unga fólksins er hafin.
Líttu inn á www.ung.is og skoðaðu þig um.
*Háskóli unga fólksins er opinn unglingum fæddum á árunum 1989 - 1993.

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

STJÖRNUSTRÍÐIÐ ER HAFIÐ!
„Þetta er einfaldlega 100% Star Wars“
Þórarinn Þórainsson , Fréttablaðið ★★★★★

„Allt sem maður getur mögulega viljað í
Star Wars-mynd og rétt rúmlega það“
Tómas Valgeirsson, kvikmyndir.is ★★★★1/2

„Lucas tekst það sem Stjörnustríðsaðdáendur vonuðu: Að loka hringnum með
glæsibrag“
Sæbjörn Valdimarsson, MBL ★★★★

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

STAR WARS EP3 B.i. 10 ára
Sýnd kl. 16, 17, 19, 20, 22 of 23
Sýnd í Lúxus kl. 16, 19 og 22

SÍMI 553 2075

Star Wars EP3 B.i. 10 ára
Sýnd kl. 16.30, 18, 21

Star Wars EP3 B.i. 10 ára
Sýnd kl. 17.30, 20.30 og 23.30

ĦĦĦ

SK DV

(((( 
=AB7A

ĦĦĦ

Sýnd kl. 20 og 22.15

SK DV

Sýnd kl. 17, 20 og 23 B.i. 16 ára.

Sýnd kl. 18 og 20

(((( 
=AB7A

Einstök upplifun!
Sýnd kl. 22 B.i. 12 ára.

Sýnd kl. 16 m.ísl. tali

Sýnd kl. 18, 20 og 22

Sýnd kl. 18 og 21 B.i. 16 ára.
ĦĦĦĦ
O.H.T. Rás 2

Þegar líf þitt er komið í rúst er gott
að eiga snarklikkaða ættingja til að
bjarga málunum.

Downfall
Sýnd kl. 18 og 21

Sýnd kl. 17.30, 20 og 22.15

Sýnd kl. 16 m. ísl. tali.

Sýnd kl. 16 m. ísl. tali.

VELGENGNIN EKKI GENGIÐ EFTIR Vinunum úr þáttaröðinni Friends hefur ekki gengið
sem skyldi og ætla þeir því að lífga upp á ferilinn með kvikmynd byggðri á þáttaröðinni.

Vinir endurn‡ja kynnin
Sjónvarpsþættirnir um Vinina nutu
gríðarlegra vinsælda á sínum tíma
og gerðu þau Matthew Perry, Lisu
Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc og David
Schwimmer að stórstjörnum. Ekki
er langt síðan síðasti þátturinn var
sendur í loftið eftir nær tíu ára sigurgöngu. Ætluðu leikararnir sér
stóra hluti en það hefur ekki gengið eftir. Nú ætlar hópurinn víst að
lífga upp á ferilinn og telur ekkert
betra en að gera það með afturhvarfi til fortíðarinnar því nú

standa yfir samningaviðræður við
sexmenningana um gerð kvikmyndar byggðrar á þáttaröðinni.
Er reiknað með að hver og einn
leikari fái rúmlega einn milljarð íslenskra króna í vasann.
Talið er að Jennifer Aniston og
David Schwimmer séu þau tvö sem
helst vilji að þetta gangi í gegn og
því ætti að vera auðvelt að fá hin
fjögur til þess að taka þátt. Vinirnir frá Central Perk-kaffihúsinu
gætu því ratað í kvikmyndahúsin
áður en langt um líður. ■

REYKJAVÍK

SHORTS & DOCS
HEIMILDA- OG STUTTMYNDAHÁTÍD Í REYKJAVÍK

25-29 MAI Í NYUPPGERDU TJARNARBÍÓI

www.shortdocs.info

EVA ÁSAMT DJ CHAEZ Ástamálin hjá hinni suður-amerísku kynbombu, Evu Longoria,
virðast sífellt verða flóknari og flóknari með degi hverjum.

HAYDEN CHRISTIANSEN Eva og Hayden
voru sögð vera í tygjum við hvort annað á
Cannes-hátíðinni.

Me› hverjum er Eva eiginlega?
Ástamál Evu Longoria virðast vera
milli tannanna á fólki. Hvort
Longoria sé einfaldlega að markaðssetja þáttaröðina Desperate Housewives þar sem hún leikur einmitt
mjög „leitandi“ konu skal ósagt látið. Hins vegar er alveg ljóst að leikkonan er ekki við eina fjölina felld
og í hverri viku berast fréttir af nýjum ástmönnum hennar.
Fyrrverandi unnusti hennar, DJ

Chaez úr N'Sync, upplýsti á dögunum að þau hefðu eytt nótt á hótelherbergi nýverið, en þau voru par
fyrir ekki alls löngu. Kemur þetta á
óvart því ekki er langt síðan að aðalstjarnan úr 24 og Íslandsvinurinn
Kiefer Sutherland bauð henni á
nokkur stefnumót þrátt fyrir að
vera sagður í tygjum við hina íslensku Kristínu Báru.
Longoria er nýkomin heim frá

Weezer missir kúli›!

Cannes-hátíðinni en þar sögðust
sjónarvottar hafa greint einhverja
strauma milli hennar og Haydens
Christiansen sem leikur einmitt
Anakin Skywalker í nýju Star Warsmyndinni. Það má því vera ljóst að
Longoria er ein sú heitasta nú um
stundir meðal fræga fólksins og
þarf karlpeningurinn augljóslega að
hafa sig allan við til þess að halda í
hina sjóðheitu Longoria. ■

■ KVIKMYNDAHÁTÍÐ

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Ég veit ekki alveg hvað mér á að
finnast um þessa nýju Weezerplötu. Fyrst þegar ég heyrði þessi
nýju lög Rivers Cuomo forsprakka fór notaleg tilfinning um
mig. En á sama tíma brotnaði
hjarta mitt yfir því hversu steríl
og tilfinningalaus þessi plata er.
Þetta var eins og að sjá gamlan
vin, eftir að hann hafði farið í róttæka lýtaaðgerð. Líklegast svipað
og að sjá Michael Jackson syngja
Billie Jean á tónleikum í dag.
Það verður ekki tekið af Rivers
að hann er líklegast einn besti
lagahöfundur sinnar rokkkynslóðar. Konungur nördanna, sem
hristir hvern slagarann á fætur
öðrum fram úr erminni eins og
ekkert sé auðveldara. Þannig er
lagið Beverly Hills af þessari
plötu, einn besti sumarslagari
sem Weezer hefur borið fram.
Restin af plötunni er því miður
í öðrum gæðaflokki. Og það sem
kemur mest á óvart er hversu
leiðigjörn þau eru. Þetta er fyrsta
Weezer-platan sem ég get ekki
hlustað á frá upphafi til enda án
þess að neyðast til að taka pásu.
Textarnir eru svo eins og þeir séu
samdir af sjö ára stelpu.
Neistinn sem einkenndi bláu

RÓSKA Atriði úr heimildarmyndinni Róska
– saga og hugsjónir 68 kynslóðarinnar.

Tvær opnunarmyndir
WEEZER:

MAKE BELIEVE
NIÐURSTAÐA: Weezer reynir að gera hina fullkomnu poppplötu. Niðurstaðan er versta plata
sveitarinnar frá upphafi. Nördarnir eru því miður að eldast illa.

plötuna er víðs fjarri, kraftur og
heiðarleiki Pinkerton líka.
Ég er kannski svona rosalega
neikvæður núna vegna þess að ég
er einlægur aðdáandi þessarar
sveitar, og þess vegna eru vonbrigðin kannski stærri. Þrátt fyrir
þessa meingölluðu plötu mun ég
halda áfram að dá þessa sveit.
Inni á milli leynast lög sem límast
við heilahvelið á manni. Það er
gjöf sem Rivers fékk í vöggugjöf,
sem hann hefur ekki algjörlega
misst... ennþá. Birgir Örn Steinarsson

Heimildamyndirnar „Róska – saga
og hugsjónir 68 kynslóðarinnar“
eftir Ásthildi Kjartansdóttur og
„Heimurinn með augum Bush“, þar
sem ýmsu er ljóstrað upp um Bushfjölskylduna, verða opnunarmyndir
heimilda- og stuttmyndahátíðar í
Reykjavík, sem hefst á miðvikudag
og stendur yfir í fimm daga.
Hátíðin verður opnuð í nýuppgerðu Tjarnarbíói, þar sem sköpuð
verður bíóstemmning við Tjörnina.
Meðal annars verða sýndar fimm íslenskar heimildarmyndir á hátíðinni og níu íslenskar stuttmyndir.
Í fyrsta sinn í sögu hátíðarinnar
veita Íslandsbanki og 66 North verðlaun fyrir bestu íslensku heimildarmyndina og bestu íslensku stuttmyndina. Nánari upplýsingar um
hátíðina er að finna á www.shortdocs.info og www.logs.is. ■

■ KVIKMYNDIR
KING KONG Kvikmyndin King Kong kom
fyrst í bíó árið 1933.

King Kong
á DVD
RINASCENTE Tónlistarhópurinn Rinascente sérhæfir sig í flutningi tónlistar frá fyrri öldum. Hann flytur í kvöld óratóríu eftir Alessandro
Scarlatti í Neskirkju.

Undurfagurt rifrildi frá Napólí
Tónlistarhópurinn Rinascente flytur í kvöld óratóríuna Hin heilaga
þrenning
eftir
Alessandro
Scarlatti. Hún var fyrst flutt í
Napólí árið 1715 en hefur að ölum
líkindum aldrei verið flutt áður í
norðanverðri Evrópu.
„Til er ein tiltölulega ný upptaka af henni og það kveikti í mér.
Mér fannst þetta frábær músík og
fór að leita að nótum að henni. Þær
voru hins vegar hvergi nokkurs
staðar til þannig að ég fékk afrit af
handritinu sent að utan,“ segir
Steingrímur Þórhallsson, organisti
í Neskirkju og listrænn stjórnandi
Rinascente-hópsins.
Efnið í óratóríum var yfirleitt
fengið beint úr Biblíunni. Þessi
óratóría Scarlattis er þó ein fárra

undantekninga þar á. Efniviðurinn
er heimspekileg samræða um
heilaga þrenningu. Allt er það þó á
léttu nótunum, ætlunin var sú að
skemmta fólki um leið og svolitlum
fróðleik var laumað inn í huga
áheyrenda.
„Þetta er eitt gegndarlaust rifrildi milli Trúar og Vantrúar. Trúin
er með Kærleikann í liði með sér,
og Guðfræðina líka og allt er þetta
að hamra á Vantrúnni. Bæði Guðfræðin og Trúin segja að með tímanum hljóti maðurinn að skilja
leyndardóma trúarinnar, og þá
kemur Tíminn sjálfur líka inn í
þetta sem persóna í verkinu. Þetta
verður allt mjög spaugilegt í aðra
röndina.“
Hallveig Rúnarsdóttir sópran

fer með hlutverk Trúarinnar,
Marta Guðrún Halldórsdóttir sópran er Kærleikurinn, Jóhanna Halldórsdóttir alt syngur hlutverk Guðfræðinnar, en Hrólfur Sæmundsson baritón tók að sér hlutverk
bæði Vantrúarinnar og Tímans.
„Við þurftum að stytta þetta örlítið vegna þess að Hrólfur syngur
bæði hlutiverkin,“ segir Steingrímur. Þau stefna þó á að flytja verkið
síðar í fullri lengd.
Hljómsveitin samanstendur að
mestu leyti af meðlimum tónlistarhópsins Aldavinir, en þau hafa lagt
áherslu á flutning tónlistar með
upprunalegum hljóðfærum. Það
munu þau einnig gera á þessum
tónleikum í Neskirkju, sem hefjast
klukkan 20.30 í kvöld. ■

Hin klassíska kvikmynd frá árinu
1933, King Kong, verður að öllum
líkindum gefin út á DVD-disk í lok
þessa árs. Þetta þykja afar góð tíðindi fyrir kvikmyndaunnendur,
sem hafa lengi beðið eftir því að
sjá górilluna ógurlegu vaða um
New York í almennilegum myndgæðum.
Endurgerð King Kong er væntanleg í bandarísk kvikmyndahús
14. desember. Leikstjóri hennar er
Peter Jackson, sem sló rækilega í
gegn með Lord of the Rings-þríleiknum. ■

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

L E I K U R

Sendu SMS skeytið
JA SWF á númerið
1900 og þú gætir unnið
Spilaðu allar

helstu senurnar úr

Star Wars Episode III

12.

Vinningar
Miðar fyrir 2 á StarWars III
StarWars tölvuleikur
Glæsilegur varningur
tengdur myndinni
DVD myndir og margt fleira.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
Aðalvinningur dregin út úr öllum inn sendum SMS-um.
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Fazmo-fegurðarsamkeppni

MÖRTU MARÍU FINNST GRÁTLEGT AÐ ÍSLENSKAR STELPUR LÁTI PLATA SIG ÚT Í FEGÐURÐARSAMKEPPNIR.

Vinningarnir eru hlægilegir miðað við útlagðan kostnað svo harla
ólíklegt er að dúfurnar komi út í
plús, jafnvel þó þær vinni.
Hér áður fyrr var annað uppi á
teningnum. Þá fengu fegurstu
konur landsins utanlandsferðir
og atvinnutilboð í hrönnum og
komust vel áfram í lífinu. Þá
voru snyrtivörur og annað fínerí
heldur ekki á hvers manns borði
og fáir útvaldir komust í frí á
suðrænar slóðir. Í dag er þetta
öðruvísi, allir eru alltaf alls staðar og konur kaupa það sem þær
þyrstir í. Þær þurfa ekki að selja
sig á sundbol og hælaskóm fyrir
snyrtidót. Konur eru sjálfstæðari
og flestar vita að þær geta komist langt án þess að leggjast

20.55

Fræðsla

ÆTTIR ÞRÆLANNA. Dönsk heimildamyndaröð
um norræna afkomendur svartra þræla.

FLOTTAR Stúlkurnar sýndu sig á bikiníum.

svona lágt. Kastljós fjölmiðlanna
er líka mun daufara en áður og
fæstir hafa hugmynd um hver er
Ungfrú Ísland í það og það skiptið. Það er einna helst á netinu
sem upplýsingar um keppnina er
að finna. Fazmo-klíkan segir frá
keppninni á heimasíðu sinni. Það
er smart og eftirsóknarvert.

▼

Ég varð vitni að einni mestu
tímaskekkju í íslensku samfélagi
á föstudagskvöldið. Verið var að
sýna frá keppninni um Ungfrú Ísland á Skjá einum og það var
nánast eins og maður færi 20 ár
aftur í tímann. Ég gat ekki annað
en vorkennt blessuðum dúfunum
að láta plata sig út í þessa vitleysu. Mér finnst ekkert smart að
standa á hælaskóm og nánast ber
uppi á sviði, mér finnst það niðurlægjandi. Stúlkurnar þurfa að
standa straum af öllum kostnaði
og græða því ekki mikið á þátttökunni. Þær þurfa að kaupa
kjóla, skó og sitthvað fleira til að
líta sem best út á keppnisdaginn
og svo kostar þátttakan mikinn
tíma sem bitnar á vinnu og skóla.

▼

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
Opið laugardaga frá 10-14.30

VIÐ TÆKIÐ

▼

SIGIN SIGIN
GRÁSLEPPA
GRÁSLEPPA
OG
SJÓ SIGINN
OG KÆST
SKATA
FISKUR

22.00

22.00

Spenna

THE SHIELD. Þátturinn fjallar um sveit lögreglumanna sem virðist hafa nokkuð frjálsar hendur.

Raunveruleiki
QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY. Samkynhneigðar tískulöggur gefa gagnkynhneigðum
körlum góð ráð um hvernig þeir megi ganga í
augun á hinu kyninu.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN

Pétur kanína (2:6)

▼

18.30 Gló magnaða (8:19) (Kim Possible)
19.00 Fréttir og íþróttir
19.35 Kastljósið
20.10 Everwood (6:22)
20.55 Ættir þrælanna (2:4) (Slavernes
slægt) Dönsk heimildamyndaröð um
norræna afkomendur svartra þræla.
Árið 1905 voru tvö svört börn send frá
Vestur-Indíum til Kaupmannahafnar
og höfð til sýnis í Tívolí.
22.00 Tíufréttir
22.20 Illt blóð (2:4) (Wire in the Blood II)
Breskur spennumyndaflokkur þar sem
sálfræðingurinn dr. Tony Hill reynir að
ráða í persónuleika glæpamanna og
upplýsa dularfull sakamál. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
Aðalhlutverk: Robson Green og
Hermione Norris.

23.50 Viss í sinni sök (3:4) 0.45 Kastljósið
1.05 Dagskrárlok

Óstöðvandi tónlist

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Perfect Strangers (63:150) 13.25 George
Lopez 3 (20:28) (e) 13.50 Married to the
Kellys (3:22) (e) 14.15 Game TV 14.40
Sketch Show 2, The (4:8) 15.05 Extreme
Makeover (5:23) (e) 16.00 Barnatími Stöðvar
2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag

17.55 Cheers 18.20 One Tree Hill (e)

18.30
19.00
19.35
20.00

19.15 Þak yfir höfuðið Á hverjum virkum

▼

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

7.00 Malcolm In the Middle 7.30 Innlit/útlit
8.20 One Tree Hill 9.10 Þak yfir höfuðið 9.20

▼

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
Simpsons
Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,
Audda og Pétri, strákunum sem slógu
í gegn í 70 mínútum á Popptíví og
öðluðust heimsfrægð á Íslandi. Félagarnir halda uppteknum hætti og
sprella sem aldrei fyrr.
20.30 Fear Factor (6:31) (Mörk óttans 5)
Ímyndaðu þér sjónvarpsþátt þar sem
þínar verstu martraðir verða að veruleika.
21.15 Las Vegas 2 (19:24)
22.00 Shield (5:13) (Sérsveitin 4)Einn besti
dramaþátturinn í sjónvarpi. The Shield
gerist í Los Angeles og fjallar um sveit
lögreglumanna sem virðist hafa nokkuð
frjálsar hendur. Stranglega bönnuð börnum.
22.45 Navy NCIS (10:23) (Bannað börnum)

23.30 Twenty Four 4 (18:24) (Stranglega
bönnuð börnum) 0.15 Cold Case 2 (18:24)
(Bönnuð börnum) 1.00 X Change (Stranglega bönnuð börnum) 2.45 Fréttir og Ísland í
dag 4.05 Ísland í bítið 6.05 Tónlistarmynd-

degi verður boðið upp á aðgengilegt
og skemmtilegt fasteignasjónvarp.
19.30 Allt í drasli (e)
20.00 Brúðkaupsþátturinn Já Hitað upp fyrir
nýja þáttaröð með því að sýna valin
myndbrot úr þáttum síðastliðins sumars.
21.00 Innlit/útlit Vala Matt fræðir sjónvarpsáhorfendur um nýjustu strauma og
stefnur í hönnun og arkitektúr með
aðstoð valinkunnra fagurkera, 6. árið í
röð! Í vetur hefur Vala einnig fengið til
liðs við sig fríðan flokk hönnuða,
stílista og iðnaðarmanna.
22.00 Queer Eye for the Straight Guy Samkynhneigðar tískulöggur gefa gagnkynhneigðum körlum góð ráð um
hvernig þeir megi ganga í augun á
hinu kyninu...
22.45 Jay Leno

23.30 Survivor Palau – tvöfaldur úrslitaþáttur
(e) 0.45 Þak yfir höfuðið (e) 0.55 Cheers (e)
1.25 Óstöðvandi tónlist

bönd frá Popp TíVí

STÖÐ 2 BÍÓ

Kjörið í útskriftarveisluna

6.00 The Musketeer (Bönnuð börnum) 8.00
Pursuit of Happiness 10.00 Possession 12.00
Everbody's Doing It 14.00 Two Weeks Notice
16.00 Pursuit of Happiness 18.00 Possession
20.00 Everbody's Doing It 22.00 Deliver Us
from Eva (Bönnuð börnum) 0.00 Two Weeks
Notice 2.00 The Musketeer (Bönnuð börnum)
4.00 Deliver Us from Eva

OMEGA

AKSJÓN

7.00 Joyce 7.30 Benny Hinn 8.00 Dr. David Cho 8.30 Acts
Full Gospel 9.00 Ron Phillips 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce
10.30 Freddie Filmore 11.00 Samverustund (e) 12.00
Kvöldljós 13.00 Joyce 13.30 Blandað efni 14.30 Gunnar
Þorsteinsson 15.00 Believers Christian Fellowship 16.00
Joyce 16.30 Blandað efni 17.00 Fíladelfía (e) 18.00 Dr. David Cho 18.30 Joyce 19.00 CBN fréttastofan 20.00 Samverustund (e) 21.00 Dr. David Cho 21.30 Freddie Filmore 22.00
Joyce 22.30 Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter 20.15
Korter Fréttir og Sjónarhorn. 21.00 Bæjarstjórnarfundur 23.15 Korter

Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00
Growing Up... 17.00 Monkey Business 17.30 Keepers 18.00
Weird Nature 18.30 Supernatural 19.00 The Natural World
20.00 Miami Animal Police 21.00 Escape the Elephants 21.30
Animals A-Z 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All About It 23.00
Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00 Killer Elephants 1.00 Serpents of the Sea

22.00 Insights 22.25 Crime Stories 23.10 Entertaining With
James 23.40 Cheaters 0.25 City Hospital

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
19.00 Boxing 21.00 Tennis: Grand Slam Tournament French
Open 22.00 Truck Sports: European Cup Misano 22.30 News:
Eurosportnews Report 22.45 All sports: WATTS 23.15 News:
Eurosportnews Report
BBC PRIME
12.00 Born and Bred 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies 13.35
Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Step Inside 14.25 Teletubbies
Everywhere 14.35 The Raven 15.00 Cash in the Attic 15.30
Changing Rooms 16.00 Safe as Houses 17.00 Doctors 17.30
EastEnders 18.00 Great Natural Wonders of the World 19.00
Top Gear Xtra 20.00 Growing Up and Up 21.00 Casualty
21.50 Holby City 23.00 Great Romances of the 20th Century
23.30 Great Romances of the 20th Century 0.00 Hitch 1.00
The Great Philosophers
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Dogs with Jobs 12.30 Totally Wild 13.00 Tomb Robbers
14.00 Royal Mummy 15.00 Wolf Pack 16.00 Battlefront 16.30
Battlefront 17.00 Air Crash Investigation 18.00 Dogs with
Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Wolf Pack 20.00 Air Crash Investigation 21.00 Seconds from Disaster 22.00 Quest for
Noah's Flood 23.00 Wanted – Interpol Investigates 0.00 Air
Crash Investigation
ANIMAL PLANET
12.00 Weird Nature 12.30 Supernatural 13.00 The Natural
World 14.00 Animal Cops Houston 15.00 The Planet's

DISCOVERY
12.00 American Casino 13.00 Battlefield 14.00 Junkyard
Mega-Wars 15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Fishing
on the Edge 16.00 We Built This City 17.00 Scrapheap Challenge 18.00 Myth Busters 19.00 Ultimate Ten 20.00 Building
the Ultimate 20.30 Massive Engines 21.00 Collision Course
22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme Machines 0.00
Weapons of War
MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00
The Rock Chart 18.00 Newlyweds 18.30 The Ashlee Simpson
Show 19.00 Cribs 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00
Punk'd 21.30 SpongeBob SquarePants 22.00 Alternative
Nation 23.00 Just See MTV
VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like
the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All
Access 20.00 All Access 21.00 VH1 Rocks 21.30 Flipside
22.00 VH1 Hits
CLUB
12.10 Africa on a Plate 12.40 Race to the Altar 13.30
Hollywood One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving
Badly 15.10 Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga
Zone 16.25 The Method 16.50 Race to the Altar 17.40 Retail
Therapy 18.05 Matchmaker 18.30 Hollywood One on One
19.00 Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.10 Spicy Sex
Files 20.45 Ex-Rated 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 The Entertainer 13.30 Fashion Police
14.00 Style Star 14.30 Life is Great with Brooke Burke 15.00
High Price of Fame 16.00 The Entertainer 17.00 Gastineau
Girls 17.30 The Soup 18.00 E! News 18.30 Love is in the Heir
19.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Love is in the Heir
21.30 Love is in the Heir 22.00 The Entertainer 23.00 E! News
23.30 Love is in the Heir 0.00 Love is in the Heir 0.30
Gastineau Girls 1.00 The E! True Hollywood Story
JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies
CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Friends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door
14.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins 14.50 The
Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas XLR 16.05
Samurai Jack 16.30 Tom and Jerry 16.55 Looney Tunes 17.20
The Cramp Twins 17.45 Ed, Edd n Eddy 18.10 Codename:
Kids Next Door 18.35 Dexter's Laboratory
MGM
12.35 The Magic Sword 13.55 Odds Against Tomorrow 15.30
Vigilante Force 17.00 The World of Henry Orient 18.45 Living
on Tokyo Time 20.10 Grow Old Along with Me 21.40 Shake
Hands with the Devil 23.30 War Party 1.05 Vicious Lips 2.25
Taras Bulba 4.30 Rosebud
TCM
19.00 Madame Bovary 20.55 The Gazebo 22.35 Bachelor in
Paradise 0.25 Angels with Dirty Faces
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

BRÚÐKAUPSÞÁTTURINN JÁ

7.00 Fréttir 7.03 Morgunútvarpið 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Ásdísi Olsen.

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 8.30 Árla dags
9.05 Laufskálinn 9.40 Þjóðbrók 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sáðmenn söngvanna 11.03 Samfélagið
í nærmynd

7.30 Morgunvaktin 7.30 Fréttayfirlit 8.30 Einn
og hálfur með Gesti Einari Jónassyni 10.00
Fréttir 10.03 Brot úr degi

12.15 Hádegisútvarpið 13.01 Hrafnaþing
14.03 Fótboltavikan með Hansa 15.03 Allt
og sumt 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.

12.03 Hádegisútvarp 12.50 Auðlind 13.05 Syrpa
14.03 Útvarpssagan: Ýmislegt um risafurur og tímann 14.30 Sagan bakvið lagið 15.03 Spegill tímans
15.53 Dagbók 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.00 Fréttir 16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.30 Fréttir 19.30 Úrval úr Morgunútvarpi e.
20.00 Margrætt e. 21.00 Morgunstund e.
22.00 Á kassanum e. 22.30 Hádegisútvarpið
e. 23.00 Úrval úr Allt & sumt
0.00 Hrafnaþing Ingva Hrafns e.

18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn
20.05 Slæðingur 20.15 Á þjóðlegu nótunum 21.00
Í hosíló 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Vordagar í
Reykjavík 23.10 Söngkona gleði og sorgar
0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Útvarp Samfés 21.00 Konsert 22.00
Fréttir 22.10 Rokkland
0.00 Fréttir

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

Hitað upp fyrir brúðkaupin

Skjár einn kl. 20.00
xx

BYLGJAN

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

Spjall

DAVID LETTERMAN. Hinn eini sanni Letterman
fær til sín góða gesti og er hress að vanda.

SÝN
7.00 Olíssport 7.30 Olíssport 8.00 Olíssport
8.30 Olíssport

16.35 Landsbankadeildin 18.15 Olíssport

18.45 David Letterman Það er bara einn

▼

David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.
19.30 UEFA Champions League Fréttir af leikmönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.
20.00 UEFA Champions League (Man. Utd. –
Bayern M. 1999) Úrslitaleikur Meistaradeildar Evrópu árið 1999 verður
lengi í minnum hafður. Þá mættust
Manchester United og Bayern
München.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis.
22.30 David Letterman Það er bara einn
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.15 NBA 1.00 NBA

POPP TÍVÍ
7.00 Meiri músík 19.00 Tvíhöfði (e) 21.00
Real World: San Diego 21.45 Kenny vs.
Spenny 22.10 Amish In the City 23.00 Meiri
músík

HALLMARK
12.45 In the Beginning 14.15 A Storm in Summer 16.00 Early
Edition 16.45 Go Toward the Light 18.15 Snow in August
20.00 Law & Order Vii 20.45 Amnesia 22.15 Snow in August
0.00 Law & Order Vii 0.45 Amnesia
BBC FOOD
12.00 Street Cafe 12.30 Ready Steady Cook 13.00 The Naked
Chef 13.30 Floyd's Fjord Fiesta 14.00 Can't Cook Won't Cook
14.30 Douglas Chew Cooks Asia 15.00 Douglas Chew Cooks
Asia 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Delia's How to Cook
16.30 Rosemary Castle Cook 17.00 Tony and Giorgio 17.30
Giorgio Locatelli – Pure Italian 18.00 Giorgio Locatelli – Pure
Italian 18.30 Ready Steady Cook 19.00 The Naked Chef 19.30
Made to Order 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Floyd's
India 21.00 Floyd's India 21.30 Ready Steady Cook
DR1
12.40 Midsommerblomst 12.50 De tror vi er gale 13.20 Spot
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Lægens bord 14.30 Konsum 15.00 Vores vilde verden 15.05 Dragon Ball Z 15.30
Orkanens •je 16.00 Anton – min hemmelige ven 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.30
Hunde på job 18.00 Hammerslag 18.30 DR-Derude direkte
med S¢ren Ryge Petersen 19.00 TV Avisen 19.25 Kontant
19.50 SportNyt 20.00 Inspector Morse 21.40 OBS 21.45 Blue
Murder
SV1
12.20 Flickorna 14.00 Rapport 14.05 Mitt i naturen 14.35 Min
galna familj 15.00 Garage om film 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa 16.01 Sagor från Zoo 16.10 Schimpansen Santino
16.20 Kollobarnen 16.30 Lotus-sjön är mitt hem 17.00 Stallkompisar 17.25 Tracks video 17.30 Rapport 18.00 Uppdrag
Granskning 19.00 DNA 19.50 24 Nöje 20.00 Jag kan inte sova
20.55 Rapport 21.05 Kulturnyheterna 21.15 Sverige! 21.45
Raggadish 22.15 Sändning från SVT24

myndinni American Beauty
frá árinu 1999.

22.30

Svar: Angela Hayes úr kvik-

„If people I don't even know look at me and want to
fuck me, it means I really have a shot at being a model.“

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis endurflutt 7.00
Ísland í bítið 9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA
INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá deginum áður)
12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 HEILSUHORN GAUJA LITLA 18.00
Meinhornið (e) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi.

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju 22.00
Lífsaugað með Þórhalli miðli

FM 90,1/99,9

»

Brúðkaupsþátturinn Já er alltaf á sumrin – aðalbrúðkaupstímanum. Brúðkaupsþátturinn Já mun
hefja göngu sína í sumar en þátturinn hefur gengið
á Skjá einum um árabil. Í þættinum tekur Elín María Björnsdóttir tilvonandi brúðhjón tali, fylgist með
brúðkaupsundirbúningnum og loks sjálfu brúðkaupinu. Í þætti kvöldsins er hitað upp fyrir næstkomandi þáttaröð með því að sýna valin myndbrot
úr þáttum síðastliðins sumars. Tilvonandi brúðhjón
sem ekki vilja taka þátt í þættinum ættu engu að
síður að horfa því margar góðar hugmyndir eru
kynntar í þættinum.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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DÓTAKASSINN
Hvernig slær hún? Robomow er með
rafhlöðuknúin blöð og krafturinn í
þeim jafnast á við 5,5 hestöfl. Hægt er
að stilla hversu mikið hún slær.

Dótið? Robomow.
Sem er? Sjálfvirk sláttuvél. Hver myndi ekki vilja
sleppa við að slá lóðina allt sumarið og sitja
þess í stað, njóta sólarinnar og fylgjast með vélmenni sjá um erfiðið?

Kostir? Vélin er einstaklega hentug og
slær afar vel. Hún léttir fólki svo sannarlega lífið á góðum sumardögum. Þar
að auki safnar hún sjálf grasinu saman
svo það þarf ekki að raka eftir hana.
Vélin gengur fyrir rafmagni svo hún er
mjög umhverfisvæn.

Hvernig virkar hún? Robomow er afar einföld í
notkun. Í upphafi er sérstakur vír strengdur utan
um garðinn, í kringum blómabeð og þar sem
vélin á ekki að slá. Vírnum fylgir rafhlaða, svokallað Perimeter Switch, sem fylgir með í kassanum. Vírinn sér til þess að sláttuvélin fari ekki
út fyrir sláttusvið sitt. Eftir tvær til þrjár vikur er
vírinn orðinn þakinn grasi og hættur að sjást.

...fær Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir
fyrir að ljá Sollu stirðu rödd sína
í íslensku útgáfunni af Latabæ.
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Lárétt: 1 uppsprettan, 6 þjóta, 7 veiðarfæri + t, 8 sólguð, 9 elskar, 10 beiðni, 12
eldsneyti, 14 ósk, 15 leyfist, 16 bardagi,
17 lofttegund, 18 skrökvaði.
Lóðrétt: 1 nema, 2 svelgur, 3 átt, 4
debetfærsla, 5 hluti dags, 9 ílát, 11 flugvél, 13 læsinga, 14 kostur, 17 tveir eins.
Lausn.

Til að koma sláttuvélinni í gagn er einfaldlega ýtt
á „Go“ takkann. Þá þýtur hún af stað og slær
grasið með fallegu mynstri.

Upplýsingar? Allar nánari upplýsingar
um Robomow má finna á heimasíðunni www.friendlyrobotics.com.

Ein týpan af Robomow, svokölluð RL1000, er
með dagatali þannig að hægt er að forrita hana
þannig að hún slái á ákveðnum tímum dags.

ÓLI BOGGI: FANN SKYRTU FYRIR ÍSLENSKA ÞJÓÐERNISSINNA

FRÉTTIR AF FÓLKI

Reykjavíkurþema
hjá Dolce & Gabbana

venritstjórum hjá Fróða er ekki
óhætt þessa dagana. Ef þær
K
bregða sér af bæ vegna barneigna

Lárétt: 1 lindin, 6 æða, 7 nó, 8 ra, 9 ann,
1o ósk, 12 kol, 14 von, 15 má, 16 at, 17
gas, 18 laug.
Lóðrétt: 1 læra, 2 iða, 3 na, 4 innkoma,
5 nón, 9 ask, 11 þota, 13 lása, 14 val, 17
gg.

» FASTUR

Ólafur Borgar Heiðarsson eða
Óli Boggi á hárgreiðslustofunni
Solid hefur um langa hríð haft
dálæti á fallegum fatnaði. Hann
er óhræddur að fara nýjar leiðir
þegar kemur að tísku. Á dögunum var hann staddur í New York
þegar hann datt í lukkupottinn.
„Ég var á búðarrápi í Soho þegar ég ákvað að kíkja inn í Dolce
& Gabbana-verslunina. Ég var
varla kominn inn í verslunina
þegar ég sá skyrtu sem var með
íslenska fánann prentaðan á
kragann. Mér fannst hún rosalega flott en aðallega þó út af
fánanum og féll alveg fyrir
henni,“ segir Óli Boggi. Hann
var svo dáleiddur af þessum íslenska fána á skyrtukraganum
að hann tók ekki eftir risastóru
stöfunum sem á stóð REYKJAVÍK. „Það var ekki fyrr en ég
fór að sýna systur minni skyrtuna að ég fattaði að þetta var
sönn Reykjavíkurskyrta,“ segir
hann og hlær. Þjóðernisskyrta
Óla Bogga er úr bómullarefni og
hingað til hefur hann notað hana
við gallabuxur. „Hún er líka örugglega flott við jakkaföt og
hvítt bindi.“ Í síðustu viku var
hann staddur í Lundúnum en í
Dolce & Gabbana-versluninni
þar í borg var enga Reykjavíkurskyrtu að finna né neitt sem
minnti á þjóðernissinnaðan Íslending. Hann kom því nær tómhentur heim úr þeirri ferð.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

HRÓSIÐ

Gallar? Vélin er kannski tilvalin á
slétta og kassalaga garða í Bandaríkjunum en óvíst er að hún muni slá
hæðótta og hraunilagða garða á Íslandi.

eða þriggja mánaða blaðamannaleyfa er iðulega búið
að ráða í stöðurnar
þegar þær koma til
baka. Ekki er langt
síðan Lóu Aldísardóttur, ritstjóra Húsa
og Híbýla, var sagt
upp störfum, eða
daginn áður en hún
átti að hefja störf eftir barneignaleyfi.
Gullveig Sæmundsdóttir, ritstjóri Nýs
Lífs, ætlaði að fara í
sitt þriggja mánaða
orlof á dögunum en
hætti snögglega við
vegna hræðslu um
að missa starfið. Ekki fylgdi sögunni
hvort Gullveig fengi fríið borgað.
Elín Albertsdóttir, ritstjóri Vikunnar,
ætti einnig að taka sitt þriggja mánaða blaðamannaleyfi á árinu. Ef fjölmiðlakönnun Gallup er að marka er
Elín þó í stórhættu því að Vikan
hrapaði um hálft 5% í síðustu könnun eða úr 15,3% niður í 10,8%.

The Sunday Times fær
Bláa lónið slæma útreið. Talað er
Íumferðablaði
vonda baðaðstöðu og að ferðin
í Bláa lónið hafi verið ömurleg frá
upphafi til enda. Bláa lónið er
reyndar ekki eini staðurinn sem fær
vonda dóma en fyrirsögn greinarinnar er: „This place stinks“. Staðirnir Chichen Itza í Mexico, Climbing
Sydney Harbour Bridge í Ástralíu,
Skjaldbökueyja á Fídjieyjum, La
Mamoun í Marokkó fá allir álíka
slæma umfjöllun og Bláa lónið
ásamt Cannes. Þetta hlýtur að verða
mikið áfall fyrir ferðaþjónustuna á
Suðurnesjum enda Bláa lónið talið
vera einn af „heitustu“ stöðum
landsins.

martamaria@frettabladid.is

» PU N KTU R
TÍSKUFRÍK. Óli Boggi fékk hland fyrir
hjartað þegar hann sá skyrtu frá Dolce &
Gabbana með íslenska fánanum.

JoJo selur loksins Springsteen-gítarinn

Fótbraut þriðja
manninn
um helgina
Eyjamaðurinn Páll Hjarðar
er stórhættulegur
andstæðingum sínum
– hefur þú séð DV
DV í dag?

Fyrir sautján árum var tónlistarmaðurinn JoJo að spila á Strikinu
þegar heldur óvenjulegan gest bar
að garði. Reyndist þetta vera tónlistargoðið Bruce Springsteen og
fékk kappinn gítar hjá JoJo lánaðan.
Spilaði Springsteen þrjú lög eftir
sjálfan sig, I Am on Fire, The River
og Dancer in the Dark. Síðan skilaði
hann gítarnum aftur til JoJo sem nú
ætlar að selja hann til styrktar
byggingu tónlistarhúss.
„Um haustið fékk Tommi eðalborgari, sem þá rak Hard Rock, gítarinn til sinnar vörslu ásamt myndum sem ég tók af Springsteen,“
sagði hinn eiturhressi JoJo sem var
nýlega kominn frá Selfossi þegar
Fréttablaðið náði tali af honum.
„Þegar Tommi hætti þar rekstri
endaði gítarinn inni í einhverri
kompu og það var ekki fyrr en eftir
fjórtán ár að mér tókst að finna
hann aftur,“ segir hann og hlær.
JoJo segir marga hafa haft
áhuga á að festa kaup á þessum gítar en hann hafi sjálfur aldrei viljað

JOJO OG ÞÓRÓLFUR ÁRNASON JoJo hefur löngum verið öflugur baráttumaður fyrir
margvíslegum málum og er hér með Þórólfi Árnasyni, fyrrverandi borgarstjóra, með áskorun um að gera Laugaveginn að göngugötu.

selja hann. „Ég vil ekki verða ríkur
á annarra manna kostnað,“ segir
JoJo enda verður gripurinn ekki
seldur dýru verði. „Fyrsta boð verður fimm þúsund krónur og rennur
peningurinn óskiptur í sjóð til
styrktar byggingu tónlistarhúss,“
bætir JoJo við en tekur skýrt fram
að þetta sé algjört einkaframtak.
Hvort fimm þúsund krónur séu ekki
heldur lítið fyrir gítarinn segir JoJo

að peningarnir skipti ekki máli.
Hann vilji með þessu vekja fólk til
umhugsunar um tónlistarhúsið og
hvað sé að gerast í íslensku tónlistarlífi. „Það er hugarfarið sem skiptir máli,“ segir JoJo en gripurinn
verður seldur á menningaruppboði
á Grand Rokk fyrstu helgina í júní
ásamt
myndum
af
Bruce
Springsteen með gítarinn fræga.
freyrgigja@frettabladid.is

Þú færð 100 þúsund
króna afslátt á verði bílsins.
Citroën Berlingo Van - 2,0 Hdi (dísil) 90 hestöfl*

Verð

með vsk.

1.589.000 kr.

Afsláttarverð 1.489.000 kr.
Rekstrarleiga
28.000 kr.

án vsk.

1.276.300 kr.

1.196.000 kr.
22.490 kr.

Citroen Berlingo Van 1,4 l (bensín) 75 hestöfl*
með vsk.

án vsk.

Enn meira
fyrir enn minna
Verð

1.419.000 kr.

Afsláttarverð 1.319.000 kr.
Rekstrarleiga
24.888 kr.

1.139.740 kr.

1.059.000 kr.
19.990 kr.

Einstakt rekstrarleigutilboð meðan birgðir endast. Allt að 75 þúsund km á þriggja ára tímabili.
Meiri útbúnaður í bíl en áður. Meiri en hjá keppinautunum. Allt innifalið - ekkert vesen.
Lægra leiguverð en áður. Hámarkaðu hagkvæmnina. Komdu í Brimborg.

Það styttist í gildistöku laga um olíugjald. Dísilbílar eru nú mun álitlegri kostur
fyrir þig en áður. Nú færð þú nýja og öflugri dísilvél - þá öflugustu í sínum flokki
sendibíla: 90 hestöfl og 205 Nm tog. Þrátt fyrir mikið afl er eyðslan einungis
5,7 l/100km í blönduðum akstri. Að sjálfsögðu bjóðum við Berlingo einnig með
öflugum bensínvélum.

Galopið flutningsrými - ótrúleg burðargeta
Citroën Berlingo Van er með sex hurðum: tveimur á hvorri hlið og tveimur að
aftan. Auk þess er Berlingo Van með góðum opnanlegum hlera á þaki, sem allir
rekstraraðilar elska! Fáir eða enginn bíll stenst Citroën Berlingo Van snúning
þegar kemur að notagildi fyrir rekstraraðila því auk þess sem unnt er að galopna
þrjú þúsund lítra flutningsrýmið er burðargetan hvorki meira né minna en 800
kg. Tvær ferðir verða að einni. Það er staðreynd! Að sjálfsögðu er Berlingo Van
með ABS hemla.

Einstakt vinnuumhverfi

Við kaupum af þér gamla bílinn: Staðgreitt!**
Við staðgreiðum** þann bíl sem þú vilt losna við ef þú leigir eða kaupir nýjan
Citroën Berlingo. Þú getur notað peninginn til að greiða upp gamalt lán, nýtir
hann í reksturinn eða lækkar mánaðargreiðslurnar enn frekar. Taktu Berlingo
tilboðinu sem bara gildir til 15. júní. Ræddu við Citroënráðgjafa um hvernig
Berlingo getur hjálpað þér í rekstrinum.

Gæði Citroën eru staðreynd
Í sjö ár hefur Citroën táknað gæði. Ástæðan er að Frakkarnir tóku sig á við framleiðslu bíla. Aftur þekkja þeir orðið gæði og framleiða m.a. Yaris fyrir japanska
bílaframleiðandann Toyota. Róttæk gæðastefna Citroën hefur borið árangur.
Citroën vex hraðar en önnur frönsk bílamerki á Íslandi en franskir bílar auka
stöðugt hlut sinn á íslenska markaðnum. Nú eru yfir fjögurhundruð Berlingo
bílar í stöðugri notkun hjá íslenskum fyrirtækjum og iðnaðarmönnum. Þú vilt
gæði og þægilega vinnuaðstöðu a la frans. Veldu Citroën Berlingo - við tökum
ábyrgðina.

Þú verður líka að hafa það gott! Þess vegna finnur þú vart betra vinnuumhverfi
en í Berlingo Van: Þú opnar með fjarstýringunni, sest inn í hátt og breitt
upphitanlegt sætið, setur rétta geisladiskinn í fjarstýranleg hljómtækin, fellir
fram bakið á sætinu við hliðina, sem verður að vinnuborði, og leggur frá þér
kaffibollann eða fartölvuna. Mörg geymsluhólf. Þú setur pappírana t.d. í hólfið
fyrir ofan þig. Að sjálfsögðu eru rúðurnar og útispeglarnir rafdrifnir. Stýrið er
létt og með hraðaþyngingu.

Þú færð meira fyrir minna í Berlingo.
Topplúga með fellanlegri þverslá
Burðargeta 800 Kg
Þrjúþúsund lítra galopnanlegt flutningsrými
Fellanlegt farþegasæti með borði
og geymslurými
Hiti í sætum
Fjarstýrð samlæsing
Fjarstýrð hljómtæki með geislaspilara
Rafknúnir speglar
Rafknúnar rúður
Há sætisstaða, gott útsýni
Breið og þægileg sæti, góð hvíld
Hilla fyrir ofan bílstjóra
Fjöldi geymsluhólfa
Hleðsluhurð á hvorri hlið
180° opnun á tvöfaldri afturhurð
Létt rafstýrt stýri með hraðaþyngingu

Takmarkað magn bíla
Brimborg hefur vart haft undan við afhendingu nýrra Citroën Berlingo Van til
ánægðra rekstraraðila. Þess vegna er lager okkar takmarkaður og tilboðið, sem
við gerum þér núna, er háð þeim takmörkunum. Hafðu strax samband við
ráðgjafa Brimborgar og kynntu þér á hvern hátt Berlingo Van getur skipt máli
fyrir rekstur þinn. Festu þér frábæran vinnubíl á einstöku tilboði. Vertu hagkvæmur og í fremstu röð. Komdu í Brimborg!

Sífellt fleiri Íslendingar velja Citroën. Sérstök
hönnun, framúrskarandi tækni og mikil
eftirspurn á endursölumarkaði tryggja
gæði og hagkvæmni Citroën. Skoðaðu
súlumyndina hér til hægri og þú sérð að
fleiri og fleiri Íslendingar velja Citroën.
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GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Ný lög um olíugjald - Öflugasta dísilvélin, hlægileg eyðsla

Ár

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.citroen.is
* Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 25.000 km. akstur á ári. Rekstrarleiga er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 37 mánuði. Kaupverð og leiga eru háð gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Brimborgar. **45 dögum eftir að þú færð nýja bílinn.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

BAKÞANKAR
KRISTÍNAR H ELGU
GU N NARSDÓTTU R

Gulli› í
skelinni
S

vefndrukknir landsmenn sitja
margir hverjir um þetta leyti
dags við morgunverðarborðið og
moka í sig höfrum og korni. Ekki er
víst að allir hafi lesefni við hönd. Á
meðan einn flettir blaði starir annar
stjarfur í diskinn sinn. Einhverjir
eru komnir á það stig að geta haldið
uppi samræðum, en aðrir eru djúpt
sokknir í lestur þjóðlegs fróðleiks.
Þeir stimpast jafnvel orðalaust á um
lesefnið og fróðleikur þessa þriðjudagsmorguns á eldhúsborðinu er
orðatiltækið: að draga sig inn í skel.
Fram kemur við lesturinn að orðatiltækið þýði að vilja ekki ræða eitthvað. Það er sótt í dönsku með tilvísun í atferli skeldýra.

ÁFRAM lesa morgunhanar – hálfsofandi þó. Þegar manneskja dregur
sig inn í skel getur reynst erfitt fyrir aðra að komast inn úr skelinni hjá
henni. Enn bætist við fróðleikinn og
þetta gerist allt fyrir klukkan átta
að morgni – með því einu að góna á
mjólkurfernuna. Þegar erfitt er að
komast inn úr skelinni hjá einhverjum er sagt að það sé lítið gull í skelinni hjá viðkomandi. Það þýðir svo
aftur að sá hinn sami sé erfiður viðfangs. Lesefnið er í boði Mjólkursamsölunnar sem vill efla íslenska
tungu og selja mjólk í leiðinni.

ÍSLENSKA er okkar mál, segja þeir
hjá Samsölunni og þjóðin er þakklát
fyrir lesefnið sem stundum er
kveikjan að fyrstu rökrænu samræðum dagsins. Smúþí er enn ein nafnleysan í endalausri skrípabunu orða
sem markaðsmenn hafa hugsað upp.
Mjólkurmenn norðan heiða segjast
vilja ná til ungs fólks – að kvartanir
hafi aðallega borist frá gamlingjum.
Það var ekki að sjá á óformlegri
skoðanakönnun meðal ungmenna hér
á bæ og einn unglingur sagðist ekki
viss um að Svali seldist betur þótt
hann væri kallaður Kúl. En mjólkurmenn nefna máli sínu til stuðnings
aðra nafnleysu: Búster – sem gæti útlagst á hinu ástkæra en aulalega:
orkubót eða bara bót.
NORÐAN heiða töluðu menn
gjarnan dönsku á sunnudögum í þá
gömlu góðu daga. Nú er það fyrir
óralöngu aflagður siður enda standa
Norðlendingar vörð um kjarnyrta
tungu og státa af hljómmiklu máli.
Því verður að segjast að það er lítið
gull í skelinni hjá Norðurmjólk
þessa dagana þar sem slagorðið
virðist helst vera: íslenska er ekkert
mál – eða bara: nó big díl?

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

