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FIMMTUDAGUR
Núna er lag
Árni Snævarr segir það hafa tekið Íslendinga lengri tíma að
efna loforð sitt um aukin
framlög í þróunarhjálp
en þau ríki sem við berum okkur helst saman
við. Nú sé hins vegar lag
til úrbóta.
UMRÆÐAN 24

Spjallað við kýr og
striplast í grasinu
Jónsmessan er
á morgun. Jóhannes skírari
á að hafa
fæðst þennan
dag og heitir Jónsmessan í höfuðið á honum. Samkvæmt þjóðtrúnni á aðfaranótt
hennar, Jónsmessunótt, að vera mjög
sérstök og dulúðug. Fréttablaðið skoðar þá
siði sem tengjast Jónsmessunni.
JÓNSMESSA 38

▲

▲

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Í MIÐJU BLAÐSINS

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

●

Það verður á laugardaginn

SÉRBLAÐ

Stendur vörð um
þrjú gildi

Vel varðveittur
undir öskunni

Þeir kalla mig
Miss Bölti

Baka
hverabrauð

Þingvellir

Stöng í Þjórsárdal

Hlíðar Skaftafells

Geysisstofa í Haukadal

Bls. 2

Bls. 4

Bls. 6

Bls. 7

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Fréttasími: 821 7530

Ríkisendursko›un skammar
rá›herra vegna a›ger›aleysis
Ríkisendursko›un átelur rá›uneyti fyrir a› fylgjast illa me› útgjöldum stofnana sinna. Í n‡rri sk‡rslu er
tala› um veikleika í fjármálastjórn hins opinbera sem ekki ver›i lengur una› vi›.
FJÁRLÖG Ríkisendurskoðun segir að
forstöðumenn og ráðuneyti bregðist of seint við þegar ljóst sé að
rekstur stofnana kosti meira en
sem nemur fjárveitingum. Alvarlegir misbrestir eru á framkvæmd
fjárlaga að mati Ríkisendurskoðunar og kemur það meðal annars
fram í því að um 120 ríkisfyrirtæki og stofnanir af 520 fara
meira en fjögur prósent fram úr
heimildum, en við þau mörk skal
grípa til sérstakra aðgerða samkvæmt reglugerð sem í gildi er.
Þetta kemur fram í skýrslu sem
Ríkisendurskoðun birti í gær um
framkvæmd fjárlaga síðasta árs.
Ríkisendurskoðun
leggur
áherslu á að ráðuneyti og forstöðumenn grípi til aðgerða strax

enda stefni ljóslega í óefni. Að
mati stofnunarinnar kemur til
greina að stöðva greiðslur til
stofnana þar til gripið er til viðeigandi ráðstafana.
Fram kemur í skýrslunni að
stundum hafi forstöðumenn ríkisstofnana lagt til sparnaðaraðgerðir en ráðuneytin þá beðið þá um að
staldra aðeins við. Þetta eigi sérstaklega við þegar um sé að ræða
skerðingu á þjónustu sem geti
verið erfitt að réttlæta í pólitískum skilningi. Af þessum sökum
telji forstöðumenn sig því vera í
góðri trú um að viðkomandi ráðuneyti sjái til þess að viðbótarfjárheimild fáist. Gangi það ekki eftir
geti stofnunin á endanum setið
uppi með óviðráðanlegan halla.

HALLAREKSTUR TÍU VERST SETTU STOFNANANNA 2004
Sendiráð Íslands
Háskólinn á Akureyri
Framkvæmdasj. aldraðra
Heilbrigðisst. Suðurnesjum
Landbúnaðarhásk. Hvanneyri
Styrkir til fráveitna sveitarfélaga
St. Jósefsspítali, Hafnarfirði
Heilbrigðisst. Vestmannaeyjum
Embætti forseta Íslands
Yfirdýralæknir

1. jan.

Fjárheimild

Afkoma

31. des.

-107,5
-126,8
-133,0
-76,4
-37,2
-75,3
-50,9
-62,6
-36,8
-54,9

1.565,9
754,0
904,0
1.046,3
193,3
220,0
550,3
470,0
128,7
377,6

-228,1
-107,8
-60,6
-86,8
-98,1
-31,0
-47,4
-31,0
-48,6
-25,4

-335,6
-234,6
-193,6
-163,2
-135,3
-106,3
-98,3
-93,6
-85,4
-80,3

Taflan sýnir stofnanir sem hófu árið 2004 með uppsöfnuðum
halla og enduðu það með enn meiri hallarekstri.

„Veikleikar í fjármálastjórninni
hafa leitt til þess að úgjaldaþróun
fjölmargra fjárlagaliða er með
þeim hætti að ekki verður við unað
lengur,“ segir í skýrslunni. Vakin er
athygli á að fjárlaganefnd hafi við

afgreiðslu fjárlaga óskað eftir að
ráðuneytin upplýstu um stöðu mála.
„Nánast undantekningalaust hafa
ráðuneytin ekki getað orðið við
þessari beiðni,“ segir orðrétt í
- jh
skýrslu Ríkisendurskoðunar.

Landlæknir:

Sjálfsvígum
fækkar
Sjálfsvígum karla
24 ára og yngri hefur fækkað
um rúmlega helming frá árabilinu 1999 til 2001. Í þeim aldurshópi hefur sjálfsvígum fjölgað
mest. Ekki hefur orðið marktæk
breyting á sjálfsvígstíðni hjá
konum á þessu tímabili. Einnig
kom fram að mun fleiri konur
gera tilraunir til sjálfsvígs en
ungir karlar.
Þetta kom fram þegar Landlæknisembættið kynnti í gær
nýja úttekt á tíðni sjálfsvíga.
Embættið setti fyrir þremur
árum af stað forvarnarverkefnið Þjóð gegn þunglyndi. Hefur
það meðal annars beint starfi
sínu inn í framhaldsskóla landsins. Samkvæmt úttektinni eru
margir þeirra sem eru þunglyndir með námsörðugleika.

HEILBRIGÐISMÁL

Hljómsveitin Mínus
Rokksveit Íslands hitar upp fyrir Foo
Fighters á Reykjavík Rocks.
FÓLK 50

FREMUR HÆG NORÐLÆG EÐA
BREYTILEG ÁTT Í DAG Yfirleitt
úrkomulítið utan stöku þokubakka með
Veður 4
ströndum. Víða bjart.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEÐRIÐ Í DAG

Sjá síðu 18/ -jss

PRESTAR OG DJÁKNAR Í PRÓSESSÍU Prestar og djáknar gengu í prósessíu frá safnaðarheimili Dómkirkjunnar að kirkjunni sjálfri þar sem
messað var vegna upphafs prestastefnunar klukkan sex í gær. Mikið hefur verið rætt að undanförnu um rétt samkynhneigðra til hjónavígslu og verður afstaða kirkjunnar til þess væntanlega rædd á þessari prestastefnu. Á meðal fjölmargra erlendra gesta voru séra Michael
Kurtz, prestur Vestur-Íslendinga í Winnipeg, og Richard Smith, biskup í sömu borg.

Innflutningur á erlendum landbúnaðarvörum:

Von til a› tollar lækki verulega
LANDBÚNAÐARSTYRKIR Tollar á landbúnaðarvörum munu hugsanlega
lækka um 50 til 70 prósent á
næsta ári í kjölfar nýs samnings
við alþjóðaviðskiptastofnunina
WTO sem landbúnaðarráðuneytið
vinnur nú að.
Þetta segir Ólafur Friðriksson,
skrifstofustjóri í landbúnaðarráðuneytinu, en í nýrri skýrslu
efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD kemur fram að opinberir styrkir til bænda séu hlutfallslega hæstir á Íslandi. Sam-

kvæmt skýrslunni fá íslenskir
bændur 69 prósent tekna sinna í
formi opinberra styrkja.
„Inni í þessum stuðningi er
allur stuðningur til bænda, bæði
beingreiðslur og markaðsstuðningur sem er í formi tollaverndar,“ segir Ólafur. „Það er tollaverndin sem hleypir þessu aðallega upp,“ segir hann.
Hann segir landbúnaðarskilyrði afar erfið vegna legu landsins og því sé stuðningur við
bændur hár en jafnframt séu

styrkirnir að hluta byggðatengdur stuðningur.
Hann bendir á að verið sé að
gera nýjan WTO-samning sem
hugsanlega verði kláraður í byrjun næsta árs. „Í honum verður
samið um umtalsverða lækkun
eða afnám tolla á landbúnaðarvörum og einnig lækkun á heildarstuðningi, en beinn stuðningur
hefur farið hlutfallslega lækkandi
á Íslandi á undanförnum árum,“
segir Ólafur.
Sjá síðu 8/ - sda
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SPURNING DAGSINS
Bergﬂóra, er búi› a› kortleggja vandamáli›?
„Já, og það er alveg út úr kortinu.“
Bergþóra Karen Ketilsdóttir er forstöðumaður hjá
Mastercard. Talið er að tölvuþrjótar í Bandaríkjunum hafi komist yfir hundruð greiðslukortanúmera frá Íslandi sem þurfti að loka í kjölfarið.
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Átökin um yfirráðin í Sparisjóði Hafnarfjarðar:

Sparisjóðsdeilur:

Ekki nóg a› rá›a meirihluta

Stefnir í sátt
í Skagafir›i

VIÐSKIPTI Flókið kann að reynast að
yfirtaka Sparisjóð Hafnarfjarðar.
Hvorki er nóg að eignast 50 prósent né 90 prósent stofnfjár í
sjóðnum ef aðrir eigendur leggjast sameiginlega gegn yfirtökunni.
Enginn einstakur stofnfjáreigandi má fara með meira en fimm
prósent af heildaratkvæðamagni í
sparisjóði, hvorki með beinum né
óbeinum hætti. Ef þrír stofnfjáreigendur, af þeim 47, sem eiga
stofnfé sparisóðs, myndu neita að
selja bréf sín til þess sem kýs að
yfirtaka sjóðinn eru kaupin fallin.
Stofnfjáreigendur í Sparisjóði
Hafnarfjarðar ráða að meðaltali

um 2,2 prósentum af atkvæðamagni og því hafa þrír, sem vinna
saman, 6,6 prósent stofnfjár á
móti fimm prósentum hugsanlegs
eigenda sem gæti átt tæp 94
prósent stofnfjár. Þá myndu 90
prósent atkvæða verða óvirk.
Hugsanlegt er að fara fram hjá
þessu með stofnun eignarhaldsfélaga sem eiga hvert um sig fimm
prósent af stofnfé. Jafnvel þótt sú
leið yrði farin er óvíst hvort Fjármálaeftirlitið heimilaði eignarhaldsfélögunum að fara með atkvæðisrétt, sem er í samræmi við
eignarhluti, ef sami aðili eða
tengdir aðilar eiga öll félögin.
- eþa

YFIRTAKA Á SPARISJÓÐI Það er hægara

sagt en gert að yfirtaka Sparisjóð Hafnarfjarðar. Til þess þarf nær 95 prósent stofnfjárbréfa. Lausnin gæti falist í því að stofna
eignarhaldsfélög utan um stofnbréfin.

Geymir sakar ASÍ
um ærumei›ingar

Pétursson, Hanna Dögg Maronsdóttir og
Jón Birgir Guðmundsson.

Arctic Open á Akureyri:

Í bló›rau›ri
mi›nætursól
Alþjóðlega golfmótið Arctic
Open var sett í nítjánda sinn á
Jaðarsvelli á Akureyri í gærkvöld
en mótinu lýkur á laugardag. Alls
eru 159 innlendir og erlendir þátttakendur skráðir til leiks og segir
Jón Birgir Guðmundsson mótsstjóri
að vinsældir mótsins fari vaxandi
með hverju árinu. „Við lokuðum á
skráningar um miðjan maí en áhuginn var slíkur að við hefðum getað
skráð hátt í eitt hundrað þátttakendur til viðbótar.“
Þó svo að lágskýjað hafi verið í
gærkvöld segir Jón Birgir að veðurútlitið sé gott og líkur á að leikið
verði golf á Akureyri í blóðrauðri
miðnætursól tvær næstu nætur.

GOLF

- kk

HÉRAÐSDÓMUR
STAL PENINGUM Á BROADWAY
29 ára gömul kona var dæmd í mánaðarfangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær fyrir að stela í lok nóvember í fyrra tösku með 150.000
krónum af skrifstofu skemmtistaðarins Broadway í Reykjavík. Dómurinn er skilorðsbundinn í eitt ár.
STÁLU TÖLVUBÚNAÐI Tveir menn
voru dæmdir í sex og tveggja mánaða fangelsi fyrir innbrot í fyrirtæki og stofnanir í Reykjavík í janúar á þessu ári. Mennirnir stálu
tölvubúnaði fyrir um 120 þúsund
krónur. Refsingu beggja var frestað
gegn því að þeir héldu skilorð í tvö
ár.

Lögma›ur Geymis ehf. segir a› ASÍ kunni a› hafa broti› mei›yr›alöggjöf me›
ummælum sínum um fyrirtæki›. A›sto›arframkvæmdastjóri ASÍ segir a›
samtökin standi vi› öll ummæli og fagnar ﬂróun málsins.
ATVINNUMÁL Eiríkur Elís Þorláksson, lögmaður Geymis ehf., segir
að mögulegt sé að ASÍ hafi brotið
gegn meiðyrðalöggjöf með ummælum sínum um fyrirtækið í
gær. Þetta kemur fram í bréfi sem
Eiríkur hefur skrifað ASÍ fyrir
hönd umbjóðanda
síns.
Ummælin sem
Eiríkur vísar til
eru ýmis orð sem
látin voru falla í
viðtölum við forsvarsmenn ASÍ
gær vegna máls
Pólverjanna sem
EIRÍKUR ELÍS ÞOR- Geymir ehf. réð
LÁKSSON Telur ASÍ
til vinnu en Pólmögulega hafa
verjarnir telja að
brotið meiðyrðabrotið hafi verið
löggjöf.
á rétti sínum með
ýmsum
hætti
eins og fram kom
í Fréttablaðinu í
gær.
„Við
erum
núna að reyna að
leysa þetta mál
með því að eiga
fund með þeim
starfsmönnum
HALLDÓR GRÖNVOLD Segir að ASÍ sem eiga í hlut.
standi við öll um- Okkar vilji hefur
mæli.
alltaf staðið til
þess að leysa
þetta mál þrátt fyrir þessa aðför
ASÍ að málinu. Við höfum óskað
eftir því að hitta ASÍ nú aftur eftir að þeir höfnuðu því að eiga
fund með okkur í fyrradag. Við
vonumst til þess að þeir verði við
þeirri beiðni okkar,“ segir Eiríkur.

SKOTIÐ Á SÍMASTAUR Í gegnum tíðina hafa
rúður brotnað í bæjarskrifstofum Seyðfirðinga og myndir fallið af veggjum þegar fallbyssumeistarinn lætur skotin ríða af.

17. júní á Seyðisfirði:

Skaut á
símastaur

Jóhann Sveinbjörnsson, fallbyssumeistari Seyðfirðinga, skýtur úr fallbyssunni við
bæjarskrifstofurnar á Seyðisfirði
á 17. júní ár hvert, sem og við önnur hátíðleg tækifæri. Í ár vildi það
til að skotið hitti topp á gömlum
símastaur sem settur hafði verið
upp við bæjarskrifstofurnar í
fyrra í tengslum við Símasýningu
Tækniminjasafns Austurlands.
Engan sakaði en nokkuð kvarnaðist úr staurnum. Jóhann var hinn
ánægðasti með skotið enda segja
Seyðfirðingar að hann telji skot
ekki fullkomið nema eitthvað
-kk
smávægilegt skemmist.

MEISTARASKOT

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MÓTSNEFNDIN Gestur Geirsson, Ómar

Aðalfundur Sparisjóðs Skagfirðinga, áður Sparisjóður Hólahrepps, verður haldinn klukkan hálftvö í dag. Miklar
deilur hafa staðið milli tveggja
stofnfjáreigendahópa sem buðu
fram sitt hvorn listann á aðalfundi
í nóvember síðastliðnum, en
mögulegt er að sættir náist á fundinum í dag. Samkvæmt heimildinum Fréttablaðsins hafa hóparnir
rætt mikið saman síðustu daga.
Ekki fékkst staðfest í gærkvöld að
samkomulag hefði náðst en allir
sem blaðið talaði við um málið
voru bjartsýnir á að fundurinn
-grs
yrði góður.

SKAGAFJÖRÐUR

Manchester United:

HEIMILI PÓLSKA VERKAFÓLKSINS Pólverjarnir hafa kvartað yfir slælegum aðbúnaði húsnæðis sem þeim hefur verið úthlutað.

Teki› af
marka›i

Knattspyrnuliðið
Manchester United var í gær afskráð af hlutabréfamarkaði í
London. Liðið hafði verið á markaðnum í fjórtán ár, en nýr eigandi
þess, Malcolm Glazer, hafði lýst
því yfir að hann myndi taka það af
markaðnum. Glazer sagðist hinn
14. júní eiga 97,3 prósent allra
hlutabréfa í félaginu.
Búist er við því að hann gefi
frá sér yfirlýsingu á mánudag, en
þá rennur út lokafrestur þeirra
sem eiga hlut í félaginu til að selja
hann til Glazers.

MANCHESTER, AP

Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ, hafnar
því að ummæli sem hann og aðrir
forsvarsmenn ASÍ hafi haft í
frammi brjóti á nokkurn hátt í
bága við meiðyrðalöggjöf. „Við
stöndum við allt það sem sagt
hefur verið fram að þessu,“ segir
Halldór. Hann segir að ASÍ hafi
borist bréf lögmanns Geymis og
fallist verði á fund með forsvarsmönnum þess og lögmanni í dag.
„Það hafa komið fram ýmis ný
gögn í málinu sem hafa orðið til

þess að við erum tilbúnir að eiga
fund með fyrirtækinu. En það
sem kannski mestu máli skiptir er
að mér hefur borist það til eyrna
að forsvarsmenn fyrirtækisins
hafi gert upp ýmis vangoldin
gjöld sem er ánægjulegt. Það
staðfestir að okkar vinna er að
skila árangri. Við erum núna að
reikna út hversu miklar kröfur
starfsmenn fyrirtækisins eiga á
hendur fyrirtækinu og munum
ræða það þegar við hittum þá,“
segir Halldór. hjalmar@frettabladid.is

Athugun á kosningum í Samfylkingunni lokið:

Ekkert óe›lilegt vi› varaformannskjöri›
Sérstök athugun á
framkvæmd landsfundar Samfylkingarinnar í maí síðastliðnum
leiddi meðal annars í ljós að ekki
var reynt að kjósa fyrir aðra í
varaformannskjöri
flokksins.
Stuðningsmenn Ágústs Ólafs
Ágústssonar voru sakaðir um
óheiðarlega kosningasmölun og
jafnvel kosningasvik af áðurgreindum toga eftir að Ágúst
Ólafur náði yfirburðakosningu í
varaformannskjöri fundarins.
Gunnar Svavarsson, formaður
framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar, segir í samantekt um
málið að 15 manns hafi sinnt eftirliti með varaformannskjörinu og
sérstaklega vel hafi verið fylgst
með því þar sem um var að ræða
fyrstu rafrænu kosningarnar.
Kosning í öll embætti á landsfundi Samfylkingarinnar hafi
verið lögmætar og í samræmi við
reglur flokksins.

SAMFYLKINGIN
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AÐ LOKNU VARAFORMANNSKJÖRI Í SAMFYLKINGUNNI Sérstaklega var fylgst með fram-

kvæmd varaformannskjörsins enda fyrsta rafræna kosningin á landsfundinum.

Samkvæmt reglum flokksins
liggur fyrir að liðlega tvö þúsund
félagsmenn áttu rétt til setu á
landsfundinum en það stafar af

verulegri fjölgun í Samfylkingunni í aðdraganda landsfundarins.
- jh
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www.toyota.is

Það verður á
laugardaginn

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070
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KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

65,45

65,77

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

79,36 79,80

Dönsk króna

DKK

10,66

Norsk króna

NOK

10,09 10,15

Sænsk króna

SEK

8,57

8,62

Japanskt jen

JPY

0,60

0,61

SDR

XDR

119,20 119,78

10,72

95,89 96,47

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Vinnuslys í Brynjudal:

Rota›ist í
Hvalfir›i
Maður var fluttur á
slysadeild Landspítala - háskólasjúkrahúss eftir vinnuslys í
Brynjudal í Hvalfirði nokkru
fyrir hádegi í gær.
Maðurinn fékk högg á höfuðið
og missti við það meðvitund þegar
hann var að losa slyskju sem rann
til og skall á hann. Að sögn lögreglu í Reykjavík er talið að maðurinn hafi fengið heilahristing, en
líðan hans er nokkuð eðlileg
miðað við aðstæður. Vinnueftirlitið rannsakar tildrög slyssins. -óká

LÖGREGLA

Reykjanesbær:

Eldur í
ón‡tri rútu
LÖGREGLA Slökkvilið Reykjanesbæjar var kallað að Helguvík rétt
eftir klukkan fjögur á aðfaranótt
miðvikudags en þar logaði eldur í
ónýtri rútu á ruslahaug. Í greinargerð lögreglu um málið kemur fram
að tjón hafi ekki hlotist af og
slökkvilið slökkti í rútunni.
Sömu nótt kærði lögreglan í
Keflavík tvo ökumenn fyrir að aka
of greitt á Reykjanesbraut þar sem
hámarkshraði er 90 kílómetrar á
klukkustund, einn var kærður fyrir
að vera með útrunnin ökuréttindi og
annar fyrir stöðvunarskyldubrot.
Þá var í gærdag ökumaður kærður
fyrir gáleysislegan akstur á Hafnargötu í Keflavík.
-óká

LÖGREGLUFRÉTTIR
TENGIVAGN VALT Í JÖKULDAL
Tengivagn flutningabíls valt við
þjóðveg eitt í Jökuldal klukkan
hálf sex í gær. Engin slys urðu á
fólki en vagninn er ónýtur og
flutningabíllinn sjálfur er lítið
skemmdur. Loka varð veginum í
klukkustund meðan verið var að
koma vagninum af vettvangi.

Hollendingur dæmdur:

Gaf Landsvirkjun virkjanaleyfi á einkajör›

Misnota›i
unga drengi

Valgerður Sverrisdóttir
iðnaðarráðherra braut gegn andmælarétti landeigenda Reykjahlíðar með leyfisveitingu til
Landsvirkjunar vorið 2002. Þetta
var
niðurstaða
Héraðsdóms
Reykjavíkur í gær. Leyfi Landsvirkjunar var þó ekki fellt úr gildi
en málskostnaður var felldur
niður.
Vorið 2002 fékk Landsvirkjun
leyfi til að rannsaka jarðhita í
landi Reykjahlíðar og um leið
virkjanaforgangsrétt. Ríkið átti
frá árinu 1971 nýtingarrétt á hluta
jarðhita á landinu en leyfið náði
einnig til þess hluta sem landeigendur Reykjahlíðar réðu, án
þess að það væri borið undir þá.

DÓMSMÁL

Þeir áttu á sama tíma í samningaviðræðum við Orkuveitu Reykjavíkur um mögulegar virkjanaframkvæmdir á sínum hluta. Þótt
ráðherra hafi ekki greint landeigendum frá leyfinu taldi dómurinn
sannað að einhverjir þeirra hefðu
frétt af því frá Landsvirkjun. Þar
sem ekki var kært fyrr en í árslok
2004 taldi héraðsdómur brot á
andmælarétti ekki nægja til að
nema leyfið úr gildi, þar sem
Landsvirkjun hafði þegar hafið
rannsóknir.

Hollenskur karlmaður hefur verið dæmdur í tíu ára
fangelsi í Kambódíu fyrir að beita
sex kambódíska drengi kynferðislegu ofbeldi. Lögreglan handtók
Hollendinginn eftir að hafa komið
að honum með tveim drengjum í
áhlaupi á hótelherbergi hans fyrir
nokkru. Þar lagði lögreglan hald á
52 ljósmyndir sem sýndu hann og
fleiri drengi nakta.
Barnaníðingar hafa löngum sótt
Kambódíu heim vegna slakrar löggæslu og spillingar í dómskerfinu.
Undanfarið hefur lögreglan tekið
harðar á ferðamönnum sem sækja í
börn. ■

KAMBÓDÍA, AP

- grs

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR

Ræddi ekki við landeigendur í
Reykjahlíð í Mývatnssveit.

ﬁorsk- og ‡sukvóti
ver›ur óbreyttur
Heildarkvótinn ver›ur óbreyttur á næsta fiskvei›iári mældur í ﬂorskígildum.
Sjávarútvegsrá›herra heldur sig vi› rá›gjöf Hafrannsóknastofnunarinnar í helstu
bolfisktegundum en fer allt a› 75 prósent fram úr rá›gjöfinni í ö›rum tegundum.
SJÁVARÚTVEGUR Árni Mathiesen
sjávarútvegsráðherra heldur sig
við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar og heimilar veiðar á 198
þúsund tonnum af þorski og 105
þúsund tonnum af ýsu á næsta
fiskveiðiári.
Heildarkvótinn í þorskígildistonnum verður óbreyttur, 354
þúsund tonn. Miðað við óbreytt
gengi krónunnar gerir sjávarútvegsráðherra ráð fyrir að útflutningsverðmæti verði um 130 milljarðar króna á næsta fiskveiðiári,
átta milljörðum króna meiri en á
því fiskveiðiári sem nú stendur yfir.
Sjávarútvegsráðherra heimilar
veiðar á 80 þúsund tonnum af ufsa,
57 þúsund tonnum af karfa, 15
þúsund tonnum af grálúðu og 13
þúsund tonnum af steinbít. Þetta
er í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar fyrr í mánuðinum. Hins vegar heimilar sjávarútvegsráðherra veiðar á 75 prósentum meiri skrápflúru en fiskifræðingar ráðlögðu, 60 prósentum
meira af sandkola en ráðlagt
var og 25 prósentum meira
af skarkola en
Hafrannsóknastofnunin taldi
ráðlegt
að
veiða.
Spurður um
það hvort þessar tegundir þoli
ÁRNI MATHIESEN
veiðar umfram
SJÁVARÚTVEGSRÁÐráðgjöf frekar
HERRA Kvótinn verður óbreyttur á næsta en þorskur eða
fiskveiðiári mældur í ýsa svarar Árni
því
til
að
þorskígildum.

FRÉTTABLAÐIÐ/SK
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Viðskiptaráðherra braut gegn andmælarétti:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

GENGIÐ
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Bæjarstjórinn á Siglufirði, Runólfur Birgisson, og Hildur Una Óðinsdóttir, formaður
Sjálfsbjargar á Siglufirði, tóku á móti Kjartani við komuna til Siglufjarðar.

Hringróðurinn:

Kominn til
Siglufjar›ar

Kjartan Jakob
Hauksson, róðrarkappinn sem
hyggst róa hringinn í kringum landið til styrktar Sjálfsbjörg, kom til
Siglufjarðar um klukkan 16 í gær.
Var hann hinn hressasti við komuna
þangað þrátt fyrir að árafesting
hafi gefið sig í mynni fjarðarins.
Gert var við festinguna á Siglufirði
og reiknaði Kjartan með að halda
áleiðis til Húsavíkur í gærkvöld.
Kjartan hélt frá Höfðaströnd til
Siglufjarðar klukkan 8 í gærmorgun og hreppti ágætt en vætusamt
- kk
veður á leiðinni.

STYRKTARRÓÐUR

Vildi fá rúmar 4 milljónir:

Eggert tapa›i
í héra›i
Eggert Haukdal, fyrrum
oddviti
Vestur-Landeyjahrepps,
tapaði í gær máli sem hann höfðaði
á hendur hreppnum í febrúar árið
2002 til greiðslu á rúmlega fjórum
milljónum króna auk dráttarvaxta.
Sveitarfélagið, sem heitir nú
Rangárþing eystra, var sýknað af
kröfum Eggerts og honum gert að
greiða því hálfa milljón króna í
málskostnað.
Dóminn kvað upp Ingveldur Einarsdóttir hæstaréttardómari, en
hún naut í málinu aðstoðar meðdómsmannanna Önnu Kristínar
Traustadóttur, löggilts endurskoðanda og Garðars Valdimarssonar
hæstaréttarlögmanns og löggilts
-óká
endurskoðanda.

DÓMSMÁL

HEIMILDIR Í ÞORSKI OG ÝSU VERÐA ÓBREYTTAR FRÁ RÁÐGJÖFINNI Skrápflúruveiðar

mega fara 75 prósent fram úr ráðgjöf Hafrannsóknastofnunarinnar.

miklar sveiflur hafi verið í ráðgjöfinni varðandi sumar tegundir.
„Líka hefur það komið fyrir að
menn hafa ekki veitt upp í heimildirnar og talið hagkvæmara að
flytja kvótann yfir í aðrar og verðmætari tegundir. Þetta er líka afli
sem kemur upp með öðrum
tegundum. Þótt ekki sé farið alls
kostar eftir ráðgjöfinni að því er

VEÐRIÐ Í DAG

þessar tegundir varðar vísa
ákvarðanirnar í sömu átt og tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar.“
Árni kveðst ekki reyna að beina
flotanum í aðrar tegundir þegar
útvegurinn sæti skerðingu kvóta á
þorski eða öðrum bolfisktegundum: „Enda er skerðingin í þorskveiðunum tiltölulega lítil“.
johannh@frettabladid.is

Margaríta

Trjáplöntu
allt að

60%

499

markaður

afsláttur

Trjáplöntur, allt að 100 sm
Birki, 499 verð áður 865
Reyniviður, 999 verð áður 1470
Grákvistur, 999 verð áður 1999
Gullregn, 999 verð áður 1999

...allt að 80 sm
Gráölur, 699 verð áður 1490

...allt að 60 sm
Grákvistur, 599 verð áður 1299
Stafafura, 699 verð áður 1440
Fjallaþinur, 699 verð áður 1390

...allt að 50 sm
Blágreni, 599 verð áður 899
Sitkagreni, 599 verð áður 899
Sýrena, 499 verð áður 999
Loðvíðir, 299 verð áður 499
Skriðmispill, 799 verð áður 1699
Hansarós, 399 verð áður 975
Fjallarós, 599 verð áður 1190
Dornrós, 599 verð áður 1290

Petúníur
3 stk.

599

6

Skiptir veiting fálkaorðu máli?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

23%

Nei

77%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Verður Alfreð Þorsteinsson
góður forseti borgarstjórnar?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Gylfi sinnir ekki ráðgjöf með störfum fyrir Samkeppniseftirlit:

Ungir jafnaðarmenn:

Kom ekki a› ákvar›anartöku

Rá›ningar
gagnr‡ndar

VIÐSKIPTI Gylfi Magnússon, formaður stjórnar Samkeppniseftirlitsins, vísar á bug yfirlýsingum
framkvæmdastjóra Iceland Express um meint vanhæfi samkeppnisyfirvalda til að taka á deilum
tengdum Icelandair. Gylfi kveðst á
starfsferli sínum hafa ráðlagt fjölda
fyrirtækja í samkeppnismálum.
„Eitt þessara fyrirtækja er Icelandair, sem hefur raunar síðan þá skipt
um nafn, eigendur og helstu stjórnendur án þess að það skipti máli hér.
Ég tengist hins vegar engu af þessum fyrirtækjum eða aðilum fjárhagslega eða með öðrum hætti sem
máli skiptir lengur. Ég mun vitaskuld ekki vinna við slíka ráðgjöf á

Olíuverð lækkar:

Gæsluvarðhald staðfest:

Ekki var› af
verkfalli

Handtekin
í Danmörku

NOREGUR Á þriðjudagskvöld tókst
að ná samkomulagi við norska
olíuverkamenn og ekkert varð
því úr verkfalli þeirra. Deilan
snerist um vaktafyrirkomulag
fremur en laun.
Verð á hráolíu lækkaði lítillega í gærmorgun í kjölfar
samkomulagsins og Dow Jonesvísitalan hækkaði um 0,2
prósent.
Í bandarísku kauphöllinni
hafa menn þó enn áhyggjur af
því að hátt eldsneytisverð ýti
undir verðbólgu eftir því sem
fleiri fyrirtæki velta háu eldsneytisverði út í verðlagið. ■

meðan ég starfa fyrir Samkeppniseftirlitið,“ segir hann. Þá bendir
Gylfi jafnframt á að ákvörðun um
að heimila samruna FL Group,
Bláfugls og Flugflutninga hafi verið
tekin af samkeppnisráði, sem ekki
tilheyri nýju Samkeppniseftirliti.
„Ég kom þar hvergi nærri, hvorki
fyrir hönd málsaðila né samkeppnisyfirvalda. Ég hef ekki heldur haft
nein afskipti af deilum FL Group og
Iceland Express vegna auglýsinga
-óká
þess síðarnefnda.“

Ungir jafnaðarmenn
harma hvernig staðið er að skipun
í opinber embætti á Íslandi. Þetta
kemur fram í ályktun framkvæmdastjórnar UJ, þar sem nýafstaðin skipun sendiherra Íslands
er gagnrýnd.
Í ályktuninni hvetja UJ unga
stjórnmálamenn einnig til að taka
ekki upp „sömu ósiði“ og fyrri kynslóðir og til að innleiða heilbrigðara viðhorf gagnvart embættisskipunum á Alþingi. Það væri til
dæmis gert með því að auglýsa
störf sendiherra svo hæfustu umsækjendurnir til að sinna alþjóða- at
samskiptum yrðu valdir.

STJÓRNMÁL

GYLFI MAGNÚSSON Stjórnarformaður
Samkeppniseftirlitsins. Fari svo að stofnunin þurfi að úrskurða í málum sem hann
hafi tengst muni hann „að sjálfsögðu“ ekki
koma að þeim málum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Hæstiréttur hefur
staðfest gæsluvarðhaldsúrskurð
yfir breskri konu sem grunuð er
um ávísanamisferli hér á landi í
maí. Héraðsdómur Reykjavíkur
úrskurðaði konuna um miðjan
júní í gæsluvarðhald sem renna á
út í dag.
Konan hélt af landi brott ásamt
félaga sinum 9. júní með Norrænu, en parið hafði með sér í
óleyfi tvær bifreiðar sem teknar
höfðu verið á leigu. Bílaleigurnar
sem áttu bílana höfðu beðið lögreglu að hafa upp á þeim. Parið
var handtekið við komuna til Danmerkur.
- óká

DÓMSTÓLAR

Flúðir og nágrenni á Jónsmessunni 2005
ABBAS OG SHARON Vel fór á með leiðtogunum áður en fundur þeirra hófst á þriðjudaginn.

24. - 26. júní
Föstudagur 24. júní
20:00 Midnight Sun Open (Selsvelli)
Allir ræstir út samtímis, verðlaun fyrir fyrstu fimm sætin,
nándarverðlaun, teiggjafir o.fl. Mótsgjald 5000 kr.,
innifalið í verðinu er glæsilegur kvöldverður í mótslok.
23:00 Jónsmessuganga. Lagt af stað frá Ferðamiðstöð.
23:00 Útlaginn opinn, líf og fjör fram á rauða nótt.

Laugardagur 25. júní
10-12
10-12
13:30
14- 17
15:00
16:00

19-21
22:00
23:00

Opið hús í Garðyrkjubýlinu Silfurtúni.
Frítt í sund fyrir 12 ára og yngri.
Heimsmeistaramót í traktorstorfæru við Litlu-Laxá.
Sölutorg við Félagsheimili - Ýmislegt til sölu, hestar
teymdir undir börnum, tombóla, o.fl.
Jónsmessufjöltefli við Félagsheimilið Henrik Danielsen
teflir fjöltefli og blindskák við gesti og gangandi.
Íslenski Grænmetisbikarinn í Knattspyrnu
Mótið fer fram á sparkvelli við skóla. Fimm í liði,
útsláttarkeppni. Allir eru hvattir til þess að mynda lið,
ungir sem aldnir, karlar og konur. Ekkert þátttökugjald.
Jónsmessukvöldverður á Hótel Flúðum - Ath. borðapantanir
Varðeldur og brekkusöngur. Kvöldstemmning í Torfdalnum.
Hljómsveitin Sýn á Útlaganum.

Sunnudagur 26. júní
10-12 Frítt í sund fyrir 12 ára og yngri.
16-18 Gönguferð um Hrunalendur í fylgd sr. Eiríks Jóhannssonar
10-21 Pizza Tilboð á Kaffi-Seli

Ísraelar hóta loftárásum
Ísraelar ætla a› breg›ast vi› af fullri hörku ef árásum linnir ekki me›an ﬂeir
yfirgefa Gaza-svæ›i›. ﬁeir segja loftárásir jafnvel koma til greina.
Ísraelski embættismaðurinn Eival Gilady, sem skipuleggur brottför Ísraela af Gazasvæðinu, sagði í gær að þeir
myndu beita loftárásum til að
stöðva árásir Palestínumanna,
jafnvel þótt þær kostuðu almenna
borgara lífið. Hann sagði Ísraela
þó helst vilja beita sér með nákvæmari hætti en þeir myndu ekki
hika við að nota þyrlur og flugvélar til árása ef þeir teldu sig tilneydda.
Þessi yfirlýsing kemur í kjölfar
leiðtogafundar þeirra Ariels Sharon og Mahmouds Abbas á þriðjudag, en andrúmsloftið á fundinum
var stirt. Sharon hóf fundinn á því
að átelja Abbas vegna aukins ofbeldis af hálfu uppreisnarmanna.

JERÚSALEM, AP

Ofbeldi hefur vaxið jafnt og
þétt síðan vopnahléssamkomulagið var gert í febrúar síðastliðnum.
Ísraelar héldu áfram aðgerðum gegn samtökunum Heilagt
stríð og handsömuðu ellefu uppreisnarmenn til viðbótar aðfaranótt miðvikudags.
Eftir fundinn var Sharon
ánægður með samkomulag um
algera samræmingu milli ísraelskra og palestínskra stjórnvalda
sem tryggja á að brottförin gangi
vel fyrir sig, en hún á að fara
fram eftir um tvo mánuði.
Palestínumenn voru ekki jafn
sáttir. Ahmed Qureia, forsætisráðherra Palestínu, sagði að
honum loknum: „Í öllum þeim

grunnmálefnum þar sem við
vonuðumst eftir jákvæðum viðbrögðum voru þau engin.“ Palestínumenn fóru fram á að fá meiri
hergögn fyrir palestínsk stjórnvöld í Gaza, að norðurhluti Vesturbakkans færi undir þeirra
stjórn og að ferðaöryggi milli
Vesturbakkans og Gaza yrði
tryggt eftur brottförina. Ísrelar
segja á hinn bóginn að Sharon hafi
boðið mikið, en hann lofaði að afhenda Palestínumönnum stjórn
tveggja bæja á Vesturbakkanum
innan tveggja vikna, að sleppa
fleiri föngum og að auka ferðafrelsi Palestínumanna inn í Ísrael.
Þótt fundurinn hafi ekki
gengið vel er ekki talið að friðarferlið sé í uppnámi. ■

Byko sendir Samkeppnisstofnun kvörtun vegna Múrbúðarinnar:

Standa fast vi› augl‡singuna
NEYTENDUR
Byggingavörufyrirtækið Byko hefur lagt fram
kvörtun til Samkeppnisstofnunar
vegna auglýsinga Múrbúðarinnar
sem birst hafa í fjölmiðlum að
undanförnu. Í þeim kemur fram
verðsamanburður á vörum hjá
Múrbúðinni annars vegar og
þremur samkeppnisaðilum hins
vegar og er hann samkeppninni
verulega í óhag.
Byko gerir athugasemdir við
að verð fjögurra vörutegunda
sem þar eru saman borin sé rangt
og vill láta banna auglýsinguna.
Hefur Rafni Alfreðssyni, einum
eiganda Múrbúðarinnar, þegar
borist bréf frá Samkeppnisstofnun þar sem farið er fram á að hún
verði ekki birt meðan málið er
rannsakað.
Rafn segist standa við allt sem
fram kemur í auglýsingunum og
er hvergi banginn. „Það er ekkert
rangt í þeim eins og Byko heldur

RAFN ALFREÐSSON Eigendur Múrbúðarinnar standa fast við allt sem fram kemur í umdeildum auglýsingum fyrirtækisins en Byko vill láta banna þær.

fram og Samkeppnisstofnun mun
eflaust komast að því líka þegar
þar að kemur. Ég hefði fremur átt
von á að þeir svöruðu samkeppn-

inni með lækkun vöruverðs en að
agnúast út í auglýsinguna og leita
til ríkisstofnunar til að fá hana
-aöe
stöðvaða.“

Afnemum VSK
af öllum snyrtivörum
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Á fríhafnardögum
afnemum við VSK.
af snyrtivörumerkjum.

Dagana 23.-26. júní
eru fríhafnardagar í öllum
snyrtivöruverslunum Hagkaupa.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari sölu.
Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.
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Umferðartjón í Reykjavík í fyrra:

Fundað í Kóreu:

Kostu›u allt a› tíu milljar›a

Vilja ræ›a
kjarnorku

Áætlaður heildarkostnaður vegna slysa í umferðinni í Reykjavík á síðasta ári er
ekki undir tíu milljörðum króna,
að því er fram kemur í tilkynningu Sjóvár-Almennra trygginga í gær. Fyrirtækið tók saman helstu tölur úr umferðinni í
fyrra og framreiknar miðað við
markaðshlutdeild,
en
samkvæmt því hafa rúmlega 1.100
manns slasast í umferðinni í
Reykjavík í fyrra og 18.600 bílar
skemmst.
Tilkynnt var um 9.200 umferðaróhöpp í Reykjavík til
tryggingafélaganna á síðasta ári
og nam áætlað tjón sem bætt

SAMGÖNGUR

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hvað heitir skólameistari Menntaskólans á Ísafirði?
Hvar vill Clint Eastwood taka upp
nýjustu mynd sína?
Hvaða lið leika til úrslita í NBAdeildinni í Bandaríkjunum?
SVÖRIN ERU Á BLS. 50

Bílaastæði við Leifsstöð:

var úr ábyrgðartryggingu bíla
um 3,6 milljörðum króna. Við þá
tölu bætist svo tjón hjá þeim
sem ekki voru í rétti, upp á um
3,2 milljarða króna.
„Um 54% allra tjóna á landinu urðu í Reykjavík en auk þess
urðu um 16% tjóna í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur,“
segir í tilkynningu tryggingafélagsins. Sú breyting hefur
orðið frá árinu 2003 að gatnamót
Miklubrautar og Grensásvegar
eru orðin þau tjónahæstu en
gatnamót Kringlumýrarbrautar
og Miklubrautar hafa skipað
þann sess árum saman.

VARASÖMUSTU BÍLASTÆÐI Í
REYKJAVÍK SAMKVÆMT TÖLUM SJÓVÁR*
Bílastæði
Kringlan 8-12
Holtagarðar/Ikea
Austurver/Háaleitisbr
Versl.miðstöðin Mjódd
SÍS Holtagörðum
Lágmúli 5
Lágmúli 7
Háskólabíó
Skeifan 15/Hagkaup
Versl.miðst. Spöngin

Félag íslenskra bifreiðaeigenda gagnrýnir þá
ákvörðun flugvallastjórnar á
Leifsstöð að taka gjald af öllum
sem nýta sér skammtímastæði
við flugstöðina.
Eftir að sú ákvörðun var
tekin kemst enginn inn né út af
skammtímabílastæðinu nema
greiða gjald fyrir, en það hefur
hingað til verið gjaldfrjálst.
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
segir að það hafi skapast af
þessu miklar tafir og vandræði
sem ekki voru til staðar áður en
gjaldtakan var ákveðin.
Hafi sumir félagsmanna orðið fyrir því að bíða jafn lengi
eftir að komast inn og út af
stæðinu og það tekur að aka til
Keflavíkur frá Reykjavík. -aöe

Fjöldi óhappa
186
80
29
29
24
21
21
18
18
18

*Framreiknaðar tölur um fjölda óhappa á
hverjum stað miðað við markaðshlutdeild SjóvárAlmennra trygginga.

- óká

Kjörin heiðursborgari strandbæjarins Pozzuoli:

Styrkjum bændur mest allra

Gjaldtaka
Sophia Loren brast í grát
veldur töfum
NEYTENDUR

SEÚL, AP Nefnd háttsettra embættismanna frá Norður-Kóreu
kom á fund suður-kóreskra embættismanna á þriðjudaginn í
þessari viku. Suður-Kóreumenn
þrýstu á Norður-Kóreu að taka á
ný upp viðræður um kjarnorkuvopnamál. Norður-Kóreumenn
hafa ekki viljað ræða þau mál
við Suður-Kóreu, heldur við
Bandaríkin, en S-Kóreumenn
segja þau einnig vera milliríkjamál.
Ekkert lát virðist vera á
hungursneyðinni í NorðurKóreu, sem reiðir sig nú á utanaðkomandi hjálp. ■

ÍTALÍA, AP Ítalska
leikkonan
Sophia Loren var kjörin heiðursborgari í strandbænum Pozzuoli
á Suður-Ítalíu í gær. Leikkonan,
sem er sjötug, brast í grát við
athöfn sem bæjarbúar héldu
henni til heiðurs.
Hún ólst upp í bænum en
neyddist til að flýja þaðan með
foreldrum sínum í síðari heimsstyrjöld. Hún býr í dag sitt á
hvað í Bandaríkjunum og Sviss.
„Þakka ykkur fyrir, þakka
ykkur fyrir,“ mun hún hafa sagt
er hún tók við viðurkenningunni. „Ég veit ekki hvort ég á
þetta skilið.“ ■

Bændur á Íslandi fá hlutfallslega hæstan ríkisstyrk
allra ﬂjó›a innan OECD. Stofnunin hvetur til
endursko›unar styrkjakerfisins.
1986-88 hafi lítil framför orðið í
stefnumótun ríkisstyrkja til
bænda á Íslandi og lítil lækkun
verið á framleiðslustyrkjum. Þá
gagnrýnir stofnunin sérstaklega
styrkjakerfið í mjólkurframleiðslu á Íslandi, sem hún segir
skekkja markaðsstöðu mjólkurvara og draga úr framleiðslu.
Styrkir til bænda hafa staðið í
stað undanfarinn áratug þrátt
fyrir að almennt hafi verið dregið
úr
framleiðslustyrkjum
til
bænda. OECD hvetur til þess að
ríkisstyrkir til bænda verði gegnsæir í framkvæmd og markmiðin
með ríkisstyrkjum jafnframt
skýr og afmörkuð.
OECD beinir þeim tilmælum til
Íslendinga að dregið verði úr ríkisstyrkjum til bænda og að aðgangur að markaði verði gerður
auðveldari. Einnig að innleiða eigi
nýjar aðferðir í styrkjakerfinu
þar sem betur muni takast að
beina styrkjunum þangað sem
þeirra er þörf án þess að það hafi
of mikil áhrif á markaðinn.

LANDBÚNAÐUR Íslenskir bændur fá
69 prósent tekna sinni í formi opinberra styrkja og er það hæsta
hlutfall allra þjóða innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar,
OECD. Á eftir bændum á Íslandi
koma norskir og svissneskir
bændur, þar sem opinberir styrkir eru um 68 prósent af tekjum
þeirra. Framleiðslustyrkir til íslenskra bænda eru jafnframt
meðal þeirra hæstu sem fyrirfinnast í ríkjum OECD.
Þetta kemur fram í nýrri
skýrslu frá stofnuninni og enn
fremur að meðalhlutfall ríkisstyrkja af tekjum bænda í löndunum þrjátíu sem að stofnuninni
standa er um þrjátíu prósent. Íslenskir bændur fá því þrefalt
hærra hlutfall ríkisstyrkja en
bændur í OECD-ríkjunum að meðaltali. Bændur í Ástralíu og NýjaSjálandi fá til að mynda fimm prósent af tekjum sínum í formi
styrkja og fá því íslenskir bændur
fjórtán sinnum hærra hlutfall
ríkisstyrkja en andfætlingar okkar.
Í skýrslunni segir að frá því

ENN GLÆSILEG Leikkonan er

orðin sjötug en lítur enn vel út.

sda@frettabladid.is

OECD GAGNRÝNIR EINNA HELST STYRKI TIL MJÓLKURFRAMLEIÐSLU OECD segir að frá því
1986-88 hafi lítil framför orðið í stefnumótun ríkisstyrkja til bænda á Íslandi og lítil lækkun verið á framleiðslustyrkjum. Þá gagnrýnir stofnunin sérstaklega styrkjakerfið í mjólkurframleiðslu á Íslandi, sem hún segir skekkja markaðsstöðu mjólkurvara og draga úr framleiðslu.

12.999 kr.

Umboðsaðili:

Nýbýlavegi 14, Kópavogi. Sími 554 4443. Fax 554 4102.
rafport@rafport.is www.rafport.is

Umboðsmenn um land allt

Fljótvirkasti miðaprentarinn
•
•
•
•

Miðar á bréf, pakka, bréfabindi o.fl.
Á CD/DVD diska, miðar úr plasti
Prentar miða úr Word-, Excel- og Outlook
Prentar merkiborða bæði á pappír og plast,
stærðir eftir vali, allt að eins meters langa
• Allt að 62mm breidd

•
•
•
•
•

50 miðar á mínútu*
USB tenging
Windows hugbúnaður
Sjálfvirk klipping
Heilar lengjur eða staðlaðar

*Staðlaðir póstfangamiðar

QL-550

Augl. Þórhildar 1390.43

Tilboðsverð

Það er gaman í Nettó
við gerum okkar besta

399
1.580

kr.pk.

799
899
399

lamb
á grillið

kr.kg.

Grillhumar 1. ﬂokkur

algjör
bomba!

Lambarsirloin sneiðar

619 kr.

lækkun á kg.

21

929

fyrir

kr.kg

Goða vínarpylsur

SS Hunts BBQ grísakótilettur

þú sparar

666

kr. á kg.

kr.pk.

Hamborgarar með brauði 4 stk.

umm
safaríkar!

999

59

30%
afsláttur

350%
afs láttur

þú sparar
1990kr.

kr.kg.

Þurrkryddaðar lambarifjur

Auglýsingastofa Víkurfrétta • www.vf.is

299

295

kr.pk.

lífrænt
ræktaðir

ung
nautakjöt

Lífrænt ræktaðir
tómatar frá Akri

Borgarnes helgarlamb

lífrænt
ræktaðir

allt í matinn á einum stað
www.netto.is • Verð birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 23. -26. júní (nema annað sé tekið fram) eða meðan birgðir endast

Akranes • Akureyri • Grindavík • Mjódd Reykjavík • Salahverﬁ Kópavogi

kr.kg.

Vantnsmelónur

1.990

kr.stk.

Lífrænt ræktaðir
cherry tómatar frá Akri

Munkurinn sem seldi sportbílinn sinn
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Bið tæplega 400 offitusjúklinga eftir meðferð á Reykjalundi:

Endursko›a ﬂjónustusamning
Þjónustusamningur
heilbrigðisráðuneytis
og
Reykjalundar er nú til endurskoðunar, að sögn Jóns Kristjánssonar
heilbrigðisráðherra.
Fréttablaðið greindi frá því
fyrir helgi að 380 offitusjúklingar
eru nú á biðlista eftir meðferð á
Reykjalundi. Gildandi þjónustusamningur heimilar meðferð
fyrir 25 manns á ári. Ludvig Guðmundsson yfirlæknir segir að
auka þurfi þann fjölda upp í 100110 manns á ári, en það svari einungis brýnustu þörfinni.
„Biðlistatölur á Reykjalundi
slá mig illa,“ segir ráðherra. „Það
er ljóst að offita er hraðvaxandi

HEILBRIGÐISMÁL

heilsufarsvandamál. Einn þáttur
málsins er að reyna að koma í veg
fyrir að þróunin haldi áfram með
þessum hraða. Ískyggilegasti
þátturinn í þessu er hins vegar
hinn duldi vandi, því fólk sem er
svona komið á fyrir heldur sig til
hlés í samfélaginu. Það kemur
fram í dagsljósið þegar einhver
raunhæf hjálp, eins og offituaðgerðir, er í sjónmáli.“
Ráðherra kveðst ekki geta sagt
til um hver niðurstaða endurskoðunar þjónustusamningsins verði.
-jss

JÓN KRISTJÁNSSON Offitan er á hraðri

uppleið sem heilsufarsvandamál.

N‡ umfer›armerki
Í ﬂjó›arátaki VÍS gegn umfer›arslysum er sjónum a› ﬂessu sinni beint a›
umfer›arhra›a. Í samvinnu vi› Vegager› ríkisins ver›a sett upp lei›beinandi
vi›vörunarmerki á stö›um ﬂar sem mörg slys hafa or›i›.
SAMGÖNGUR Í byrjun næsta mánaðar verða sett upp fyrstu viðvörunarmerkin við staði á þjóðvegum landsins þar sem mikið hefur verið um
umferðarslys. Með merkjunum er
fólk hvatt til að draga úr hraða ökutækis við þessa svörtu bletti, þrátt
fyrir að leyfilegur hámarkshraði
kunni að vera meiri. Merkin eru
sett upp í samvinnu við Vegagerðina, en þau eru hluti af þjóðarátaki
Vátryggingafélags Íslands gegn
umferðarslysum. Félagið stendur
nú fyrir slíku átaki fimmta sumarið
í röð undir yfirskriftinni: „Hægðu á
þér – tökum slysin úr umferð.“
„Staðreyndin er sú að hraðinn er
aðalóvinurinn í umferðinni og
alvarlegu slysin hafa verið að færast úr þéttbýlinu út á þjóðvegina,“
segir Ragnheiður Davíðsdóttir, forvarna- og öryggisfulltrúi VÍS, en
hún kynnti átakið fjölmiðlum í
æfingasal endurhæfingardeildar
Landspítala - háskólasjúkrahúss á
Grensási í gær. Fyrirtækið gengst á
næstu vikum fyrir auglýsingaherferð í útvarpi og sjónvarpi til að
vekja athygli á afleiðingum umferðarslysa um leið og ökumenn eru
hvattir til að draga úr hraðanum. Þá
verður og vakin athygli á nýju umferðarmerkjunum sem auðkenna
eiga slysabletti.
Ágúst Mogensen, framkvæmdastjóri Rannsóknarnefndar umferð-

arslysa, sagði á kynningarfundinum
að 70 prósent alvarlegra umferðarslysa yrðu í dreifbýli. „Ef tveir bílar
rekast saman á þjóðvegi á 90 kílómetra hraða verður alvarlegt umferðarslys eða banaslys,“ sagði
hann, en áréttaði um leið að nýju
viðvörunarmerkin væru leiðbeinandi. „Sumar beygjur á þjóðvegum
landsins er ekki hægt að taka á 90
kílómetra hraða, þrátt fyrir að það
sé leyfður hámarkshraði.“ Hann
kallaði einnig eftir aukinni löggæslu og þyngri refsingum til
handa þeim sem valda öðrum vegfarendum stórhættu með ofsaakstri.

SVARTIR BLETTIR
Á ÞJÓÐVEGI EITT
1. Vesturlandsvegur undir Hafnarfjalli
2. Vesturlandsvegur um Stafholtstungur
3. Vesturlandsvegur við Fornahvamm í
Norðurárdal í Borgarfirði
4. Brú yfir Síká í Hrútafirði
5. Norðurlandsvegur við Geitaskarð í Langadal
6. Brú yfir Kotá í Norðurárdal í Skagafirði
7. Vegamót Norðurlandsvegar og
Eyjafjarðarbrautar eysti, austan Akureyrar
8. Suðurlandsvegur um beygjur í Kömbum
9. Vegamót Suðurlandsvegar og Þrengslavegar
10. Suðurlandsvegur í Hveradalabrekku
og næsta nágrenni
11. Suðurlandsvegur í Lögbergsbrekku
og næsta nágrenni

-óká

Frábær ferðaleikur fyrir alla fjölskylduna

omdu við á næstu Olís-stöð,
fáðu stimpil í Ævintýrakortið
og ævintýraglaðning!
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Á dagskrá Kirkjudaga um helgina:

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

Dans gegn fordómum

SUMARVEIÐI Á POLLINUM Lítið hefur sést
til sólar á Norðurlandi undanfarinn mánuð
en síðastliðinn þriðjudagsmorgun brast
óvænt á með blíðu á Akureyri og nýttu
sumir tækifærið og renndu fyrir fisk í Pollinum. Sólþyrstir Norðlendingar eru farnir
að setja upp sumarbrosin því Veðurstofan
spáir suðvestlægum áttum á Norðurlandi
frá og með morgundeginum.

KIRKJUDAGAR
„Meginmarkmið
Kirkjudaga er að kynna kirkjuna,“ segir Stefán Már Gunnlaugsson,
verkefnisstjóri
Kirkjudaga. Kirkjudagar verða
haldnir í annað sinn um helgina
en stefnt er að því að gera dagana að föstum lið í kirkjustarfinu, fjórða hvert ár.
„Á Kirkjudögum reynum við
að safna kirkjunni allri saman á
einum stað,“ segir Stefán Már.
„Þannig er hægt að fá innsýn í
allt hið fjölbreytta starf kirkjunnar.“
Eitt meginmarkmiða Kirkjudaga er að hvetja til umræðu í
samfélaginu um kristna trú og

starf kirkjunnar en á dagskrá
eru um fjörutíu málstofur.
„Þetta er hugsað sem vettvangur fyrir umræður þar sem fólk
getur komið og sagt skoðun
sína,“ segir Stefán.
Á sjötta tug hreyfinga,
félaga, nefnda og stofnana komu
að undirbúningi Kirkjudaga.
Nýstárlegir atburðir verða á
dagskránni, til dæmis pílagrímaganga, dans gegn fordómum og Ólympíuleikar undarlegra.
Kirkjudagar verða settir
klukkan átta á föstudagskvöld
og standa til miðnættis á laugar- ht
dag á Skólavörðuholti.

Bílbruni í Heiðmörk:

Liðhlaupi frá Norður-Kóreu:

Ungs manns
enn leita›

Ba›st afsökunar

Lögregla leitar enn ungs
manns sem komst undan í Heiðmörk á mánudagsmorguninn eftir
að þar var kveikt í stolnum bíl. Lögreglan í Hafnarfirði handsamaði á
staðnum tvo pilta og stúlku. Að
loknum yfirheyrslum í Hafnarfirði
var málið svo flutt til rannsóknardeildar lögreglu í Reykjavík. Þar á
bæ telja menn sig vita hver lét sig
hverfa í Heiðmerkurhrauninu . -óká

LÖGREGLA

BANDARÍKIN, AP Bandaríkjamaðurinn Charles Jenkins baðst afsökunar á liðhlaupi sínu árið 1965
áður en hann fór frá Bandaríkjunum til Japans, þar sem hann býr
nú.
„Ég brást bandaríska hernum,
bandarísku ríkisstjórninni og olli
fjölskyldu minni vandræðum,“
sagði Jenkins. Hann sagðist hafa
lifað við erfiðar aðstæður í Norður-Kóreu. Þótt hann hafi kennt

KIRKJUDAGAR UNDIRBÚNIR Upplýsingamiðstöð hefur verið opnuð við Hallgrímskirkju þar
sem hægt er að kynna sér dagskrá Kirkjudaga.

ensku og birst í áróðursmyndböndum kommúnista sagðist hann
aldrei hafa verið heilaþveginn.
Einnig fordæmdi hann Kim Jongil, leiðtoga Norður-Kóreu, og kallaði hann illmenni.
Jenkins dvaldist á bernskuheimili sínu í Norður-Karólínu
ásamt japanskri eiginkonu sinni
og tveim dætrum og hitti þar fjölskyldu sína í fyrsta skipti í fjöru- grs
tíu ár.

KLEIFARVATN Í fyrrinótt hófst jarðskjálftahrina við Kleifarvatn sem náði hámarki snemma í
gærmorgun með skjálfta upp á 3,5 á Richter-kvarða. Í ágúst 2003 varð hrina á svipuðum
slóðum þar sem öflugasti skjálftinn var rétt yfir fjóra á Richter að stærð.

Jarðskjálftar við Kleifarvatn:

Hrinan gengur ni›ur
Klukkan hálf átta í
gærmorgun reið yfir jarðskjálfti
upp á 3,5 á Richter-kvarða við
vestanvert Kleifarvatn á Reykjanesi. Sekúndu fyrr mældist annar
um 2,5 á Richter. Að sögn Steinunnar S. Jakobsdóttur, deildarstjóra hjá Veðurstofunni, virtist
hrinan í gær vera að ganga niður
með eðlilegum hætti. Skjálftavirkni hófst um klukkan þrjú í
fyrrinótt.
„Við sjáum enga sérstaka
fyrirboða í þessu, en fylgjumst
vitanlega vel með,“ segir Steinunn og telur ekki loku fyrir það

JARÐSKJÁLFTAR

skotið að hrinan nú sé hluti af einhverri spennutilfærslu vegna
skjálftahrinunnar úti af Reykjaneshrygg fyrir um mánuði. Hún
bendir jafnframt á að fyrir um
tveimur árum hafi orðið hrina á
svipuðum slóðum við Kleifarvatn,
en stærsti skjálftinn þá mældist
rúmlega fjórir á Richter. „Í júlí í
fyrra mældist líka allnokkur
hrina við Fagradalsfjall, nokkuð
vestar á Reykjanesskaga. Þá
mældust nokkur hundruð skjálftar á nokkrum dögum, en enginn
þeirra náði stærðinni þremur,“
-óká
segir Steinunn.

Huldufélagið í Icelandic Group:

Eigandi enn ókunnur
VIÐSKIPTI „Ég

mega

eða félög mér tengd
eigum ekkert í Serafin Shipping
og höfum aldrei átt,“ segir Jón
Kristjánsson, stjórnarformaður
Icelandic Group, spurður um
hver ætti félagið. Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Samskipa, vísaði á Jón þegar hann
var spurður í fyrradag hvort
hann ætti eða hefði átt Serafin
Shipping.
Icelandic Group varð til
þegar Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna (SH) sameinaðist Sjóvík fyrir stuttu. Serafin Shipping átti í Sjóvík og fengu eigendur félagsins tæp sex prósent
hlut í Icelandic Group við sameininguna. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var hlut Serafin Shipping í Icelandic Group
skipt á tvö félög; Fordace
Limited sem fékk 4,47 prósenta
hlut og Deeks Associates Ltd.
með 1,49 prósenta hlut.
Fari hlutur í félagi yfir fimm
prósent þarf að gera grein fyrir
eigendum þess með tilkynningu
til Kauphallar Íslands.
Ekki hefur fengist staðfest
hver varð sjötti stærsti hlut-

ÓLAFUR ÓLAFSSON Sagðist ekki þekkja

Fordace Limited.

hafinn í Icelandic Group eftir
sameiningu. Ólafur Ólafsson
sagðist í samtali við Fréttablaðið í fyrradag ekki kannast við
Fordace Limited, sem var á lista
yfir tíu stærstu hluthafana.
- bg
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Stjórnarandstæðingur myrtur í Líbanon:

Teknir í Eyjahafinu:

50 ólöglegir
innflytjendur
GRIKKLAND, AP Gríska landhelgisgæslan hefur síðustu daga handsamað yfir fimmtíu ólöglega
innflytjendur á Eyjahafi. Talið
er að átt hafi að smygla þeim frá
Tyrklandi til Grikklands. Ekki
liggur fyrir hvaðan þeir eru.
Um 900 ólöglegir innflytjendur hafa verið handsamaðir við
Grikklandsstrendur á þessu ári.
Talið er að þúsundir ólöglegra
innflytjenda frá Austur-Evrópu,
Asíu, Afríku og Mið-Austurlöndum reyni á ári hverju að komast
inn í Evrópusambandið í gegnum Grikkland. ■

Anna› mor›tilræ›i› á örfáum vikum
Stjórnarandstæðingurinn George Hawi, leiðtogi líbanskra kommúnista, beið bana í
bílsprengjuárás í fyrradag.
Morðið var framið aðeins
tveimur dögum eftir að stjórnarandstaðan í Líbanon hafði betur í
þingkosningum gegn sitjandi ríkisstjórn, sem hefur verið hliðholl
stjórnvöldum í Sýrlandi. Sýrlenska ríkisstjórnin dró herlið sitt
nýlega frá Líbanon en reynir enn
að halda pólitískum áhrifum í
landinu.
Sprengjan sem grandaði Hawi
virðist áþekk þeirri sem and-sýrlenski blaðamaðurinn Samir
Kassir var drepinn með í upphafi

LÍBANON, AP

mánaðarins. Stjórnarandstaðan
kennir sýrlensku leyniþjónustunni um bæði morðin en Sýrlendingar neita allri aðild að tilræðunum.
George Hawi gagnrýndi sýrlensk áhrif oft harkalega á opinberum vettvangi. Hann var fyrrverandi formaður kommúnistaflokksins og einn af helstu leiðtogum í borgarastyrjöldinni 1975 til
1990, þar sem hann barðist með
múslimum
og
palestínskum
skæruliðum. ■
LÍKIÐ FJARLÆGT ÚR BÍLNUM Líbanskir

stjórnarandstæðingar saka sýrlensku
leyniþjónustuna um morðið.

Tveir menn handteknir:

Slógust vi›
lögregluna
Tveir menn um tvítugt
voru handteknir snemma í gærmorgun eftir tilraun til að brjótast
inn í söluturninn Sunnutorg við
Langholtsveg um nóttina.
Til mannanna sást þar sem þeir
voru að reyna að komast inn um
klukkan hálf fimm um nóttina, en
að sögn lögreglu virtist sem
styggð hafi komið að þeim þegar
þjófavarnarkerfi fór í gang.
Lögregla greip svo mennina á
Bústaðavegi skömmu fyrir klukkan sjö og yfirbugaði þá, en þeir
veittu mótspyrnu við handtökuna.
Mennirnir hafa áður komið við
sögu lögreglu. Þeir voru vistaðir í
fangageymslu og yfirheyrðir síðdegis í gær.

LÖGREGLA

-óká

Sögufrægt sakamál:

Dæmdur eftir
fjörutíu ár
Bandaríkjamaðurinn
Edgar Ray Killen, sem nú er áttatíu ára, hefur verið dæmdur fyrir
að hafa átt aðild að morði á þremur mönnum í Mississippi af hópi
Klu Klux Klan-manna árið 1964.
Nákvæmlega 41 ár er liðið frá
atvikunum, en setið var fyrir bíl
þremenninganna, sem allir voru á
þrítugsaldri, hann þvingaður út af
veginum og þeir skotnir.
Tveir mannanna höfðu ferðast
frá New York til Fíladelfíu til að
hjálpa blökkumönnum að komast
á kjörskrá, en sá þriðji var heimamaður. ■

BANDARÍKIN

MOLDÓVA

FÆREYJAR
ÓBLÍÐAR MÓTTÖKUR VEÐURGUÐANNA Danska konungsfjölskyldan er stödd í fjögurra daga
opinberri heimsókn í Færeyjum.
Þegar hún kom til Þórshafnar í
fyrradag tóku allir afar vel á
móti henni, nema veðurguðirnir.
Vindurinn feykti hattinum af
höfði Margrétar Þórhildar
drottningar en á meðan buldi
regnið á andlitum annarra fjölskyldumeðlima.

LEIÐRÉTTING
Af grafi sem birt var í Fréttablaðinu í gær misritaðist hvenær
hvalveiðar Íslendinga í atvinnuskyni voru stundaðar, en það var
á árunum 1948-1985.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS LBI 28798 06/05

AFNÁM DAUÐAREFSINGA
Forseti Moldóvu, Vladimír
Voronin, hefur óskað eftir því
að þing landsins afnemi dauðarefsingar með öllu. Henni hefur
ekki verið beitt síðan landið
fékk sjálfstæði 1991 og er ekki
í hegningarlögum landsins, en
stjórnarskráin heimilar hana. Í
bréfi sem forsetinn sendi þinginu segir hann að Evrópusambandið hafi óskað eftir þessari
breytingu.

Við styðjum
íslenska
knattspyrnu
með stolti

7. | UMFERÐ LANDSBANKADEILDAR KARLA
fim.
fim.
fim.
fim.
fim.

23. júní
23. júní
23. júní
23. júní
23. júní

19:15
19:15
19:15
20:00
21:00

Fram - Grindavík
KR - Þróttur R.
Keflavík - Fylkir
FH - ÍA
ÍBV - Valur

410 4000 | www.landsbanki.is

Sumar

ÚTSAL A
Rýmum fyrir
nýjum vörum

Yfir 1000 vörur
Húsgögn
Smávara

Dagana

23 . jún í - 24 . júl í

Sjá
vörulýsingu
á bakhli

Allt til
heimilisins
undir
einu þaki!

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is
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„Ég er búinn a› mæla svo
fyrir um a› ﬂegar ég fer
ﬂá ver› ég brenndur og
fó›ra›ur sei›um í Langá.
ﬁa› má dreifa ösku í
vatn. Og sí›an ver›ur
hægt a› selja Vinstri
grænum vei›ileyfi í Langá
tveimur árum seinna,
sem geta ﬂá bari› mig í
hausinn.“

„Ég nota skó númer fjörutíu og tvö og hef gert ﬂa›
sí›an ég var› fullvaxta.“
ERLA M. HELGADÓTTIR
Í MORGUNBLAÐINU.

INGVI HRAFN JÓNSSON
Í MARKAÐNUM.

Gengu me› Reyni Pétri
Dagurinn rann upp hlýr og fagur og
eftir góðan svefn á Hótel Selfossi
var auðvelt að binda á sig gönguskóna og arka af stað. Ekki spillti
nuddið hjá Helenu Friðþjófsdóttur á
þriðjudagskvöldið fyrir en hún
hleypti lífi í skrokkana eftir erfiði
dagsins. Landslagið og umhverfið á
Suðurlandi er fallegt, og þægilegt
að ganga eftir vegunum þótt umferðin sé nokkur.
Hver viðburðurinn rekur annan og
alla göngudagana til þessa hefur
hefðbundið labb verið brotið upp.
Á mánudag fylgdi okkur hópur fólks
af stað, á þriðjudag tókum við þátt í
að prófa nýja gerð torfæruhjólastóla í Kömbunum og í gær hittum
við hinn landsþekkta göngumann

Reyni Pétur Ingvarsson í Sólheimum.
Tuttugu ár eru síðan hann gekk hringinn í kringum landið en þá safnaði
hann áheitum og runnu peningarnir til
byggingar Íþróttahúss á Sólheimum.
Það var gaman að ganga með Reyni
Pétri, sem var hress og kátur.
Á leiðinni vorum við stöðvaðir af lögreglunni en þó ekki vegna lögbrota.
Nokkrir lögreglumenn á leið í Þórsmörk stoppuðu okkur og gáfu okkur
bland í poka. Það kom sér vel enda
ágætt að fá sér smá nammi eftir langa
göngu. Þá voru bændur í girðingavinnu duglegir að stoppa okkur, taka
okkur tali og hvetja okkur áfram. Slík
hvatning er ómetanleg og það er gott
að finna að fólk fylgist með okkur.
Kveðja, Bjarki og Guðbrandur.

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

nær og fjær

HALTUR LEIÐIR BLINDAN: PÓSTKORT FRÁ BJARKA OG GUÐBRANDI

MYND/TÓMAS BIRGIR MAGNÚSSON

„ OR‹RÉTT “

SJÓNARHÓLL
MÁ KVIKMYNDA Í KRÍSUVÍK?

ÁSGRÍMUR SVERRISSON
KVIKMYNDAGERÐARMAÐUR

KOMNIR Í RÆKTINA Nokkrir lögreglumenn voru skikkaðir í átakshóp til að ná
þyngdinni niður.

Sjálfsagt a› leyfa
Clint a› koma

Taílensk yfirvöld gera skurk:

Löggan skal í
megrun

Clint Eastwood langar að kvikmynda
í Krísuvík við Hafnarfjörð. Náttúruunnendur eru mótfallnir því af ótta
við umhverfisspjöll og bæjaryfirvöld í
Hafnarfirði eru tvístigandi. Ásgrímur
Sverrisson, kvikmyndagerðarmaður
og Hafnfirðingur, hefur sterkar skoðanir á málinu.
„Að sjálfsögðu á að leyfa Clint
Eastwood, einum helsta og besta
kvikmyndaleikstjóra í heiminum í
dag, að koma hingað og gera það
sem hann vill. Auðvitað verður líka
að taka tillit til náttúrunnar, en ég
held að það sé nokkuð auðvelt að
leysa þetta. Ég spyr: Er ekki hægt að
leysa þetta með því að setja upp
tryggingu? Fyrirtækið hefur ákveðinn
tíma til að ganga frá eftir sig og fær
hana endurgreidda ef það gengur vel
um, en verður ella af fénu. Þarna er
kominn hvati fyrir menn til hirða vel
um landið,“ segir Ásgrímur, sem telur
það ekki nokkra spurningu að Clint
gangi vel frá eftir sig.

Taílenskum yfirvöldum er það
sérstakur þyrnir í augum að digrir lögregluþjónar stjórni umferð á
almannafæri og hafa sett þeim
stólinn fyrir dyrnar. Nýleg rannsókn leiddi í ljós að rúmlega fjögur þúsund lögreglumenn í Bangkok eru of feitir og skipuðu yfirvöld lögregluþjónum með mittismálið 101 sentímetra eða meira að
fara í megrun.
Alls voru 88 lögregluþjónar
skikkaðir til að taka þátt í mánaðarlöngu átaki, þar sem þeir þurfa
að taka á mataræði og hreyfingu.
Þeir sem eiga erfitt með að losa
sig við aukakílóin verða líka sendir í nálastungumeðferð. Ekki
hefur verið gefið upp hvað verður
gert við feita lögreglumenn sem
grennast ekki. ■

Kraftaverkakonan Jóna Hlín missti 85 kíló:

Offituaðgerðin
breytti lífi mínu
TVEGGJA
ÁRA
BIÐLISTI
EFTIR
AÐGERÐ

Bls

PÉTUR PÉTURSSON ÞULUR Hefur síðustu ár leitað að plakati sem hengt var upp á Íslandi sumarið 1941 þar sem Roosevelt Bandaríkjaforseti
heitir því að herinn fari frá landinu um leið og friður komist á. Leit Péturs á Íslandi hefur ekki borið árangur og því ætlar hann vestur um haf.

Pétur leitar a›
plakati í Ameríku
Roosevelt Bandaríkjaforseti hét Íslendingum að
herinn færi héðan að
styrjöld lokinni. Pétur
Pétursson þulur leitar nú
að plakati með þessu loforði forsetans og hlaut á
dögunum hundrað þúsund
króna styrk til verksins.
„Ég ætla til Ameríku og finna
þetta,“ segir Pétur Pétursson þulur, sem síðustu ár hefur leitað að
plakati sem bandarískir hermenn
hengdu upp um borg og bý fljótlega eftir að þeir stigu hér á land í
júlí 1941. Á plakatinu heitir
Roosevelt Bandaríkjaforseti íslensku þjóðinni því að herinn fari
héðan um leið og friður komist á.
Á dögunum hlaut Pétur eitt
hundrað þúsund króna styrk úr
Þjóðhátíðarsjóði til að finna
plakatið og hyggst hann nota peningana til þess að kaupa sér flugfar vestur um haf. Nokkurra ára
leit að plakatinu á Íslandi hefur
ekki borið árangur. „Ég hef leitað
um allt land en þegar ég spyr

deplar enginn auga. Samt er varðveisluskylda á Þjóðskjalasafninu
og Landsbókasafninu á svona
prentmáli. Það kannast bara enginn við þetta,“ segir Pétur.
Sjálfur man hann vel eftir
plakatinu og segir það hafa verið
ílangt til hliðanna og sýnt mynd af
Roosevelt forseta öðru megin og
bandaríska fánanum hinum megin. Á milli myndanna stóð: Ég heiti
því að bandaríski herinn fer héðan strax og núverandi ófriði er
lokið, til þess að íslenska þjóðin
geti búið frjáls og óháð í sínu eigin landi.
„Þetta skjal jafngildir Gamla
sáttmála,“ segir Pétur. „Gissur
jarl samdi Gamla sáttmála og
þrátt fyrir bruna og sýru varðveittist sáttmálinn. Það varð til
þess að Jón Sigurðsson, sem kallaður var forseti, gat reist sjálfstæðiskröfur Íslendinga á efni
Gamla sáttmála.
Ég segi, og vitna með ánægju
og stolti í sjálfan mig, að þetta
plagg jafngildi Gamla sáttmála
því það er þjóðhöfðingi mesta
stórveldis landanna, Roosevelt
forseti, sem viðurkennir að þjóð
er hvorki frjáls né óháð meðan
hún er hersetin.

Þetta er sama innihald og í
Gamla sáttmála.“
Af þessu má ráða að í rauninni
búi Íslendingar ekki í frjálsu og
óháðu landi, í það minnsta að mati
Roosevelts.
Eins og áður sagði man Pétur
vel eftir plakatinu og hefur að
auki orð margra mætra manna
fyrir tilvist þess. „Einar Bendiktsson sendiherra sagði mér að
þegar hann var drengur um fermingu í Borgarnesi þá hékk það á
pósthúsinu þar. Svona var þetta
hengt upp um allt land.“
Pétur er vongóður um að finna
plakatið í Bandaríkjunum en veit
þó ekki nákvæmlega hvar beri að
leita. „Ég fer bara þangað sem ég
þarf að fara og svo hlakka ég til að
geta sent Markús Örn á milli
safna þegar hann verður orðinn
sendiherra í Kanada,“ segir hann
og hlær.
Og þegar plakatið kemur í leitirnar fá stjórnvöld að finna til
tevatnsins. „Ég ætla að birta það
og leiðrétta missagnir stjórnvalda
og þeirra sagnfræðinga sem
aldrei hafa haldið fram rétti Íslendinga varðandi veru hersins í
landinu.“
bjorn@frettabladid.is

18

23. júní 2005 FI M MTU DAGU R

FBL GREINING: NEYTENDASTOFA

Allt undir einum hatti me› n‡jum lögum

SVONA ERUM VIÐ

Kindakjöt

5.393
5.236

5.475

6.076
3.602

2004

Skipað verður í ný embætti forstjóra Neytendastofu og
talsmanns neytenda í fyrsta sinn frá og með fyrsta júlí,
en þau eru komin til vegna nýs lagaramma í kringum íslenskt viðskiptaumhverfi. Í nýjum lögum er gert ráð fyrir
að Neytendastofa, talsmaður neytenda og sérstök áfrýjunarnefnd neytendamála starfi undir sama hatti.

3.612

2003

7.302

6.078

KJÖTNEYSLA Á ÍSLANDI Í TONNUM TALIÐ

Nautakjöt Svínakjöt

Hvað er Neytendastofa?
Neytendastofa á að hluta til að taka við verkefnum frá
Samkeppnisstofnun og Löggildingarstofu sem lagðar verða
niður. Helsta markmið stofnunarinnar er að auka neytendavernd. Til dæmis er henni ætlað að sinna eftirliti með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins auk opinberrar markaðsgæslu og eftirliti með öryggi vöru. Forstjóri
stofnunarinnar er skipaður af viðskiptaráðherra til fimm ára
í senn.

Fuglakjöt
Heimild: Hagstofan

Hvert er hlutverk talsmanns neytenda?
Megintilgangur embættisins verður að taka við erindum

fréttir og fró›leikur

frá neytendum, gefa út álitsgerðir og hafa frumkvæði að
úrbótum á sviði neytendamála. Talsmaður neytenda er
því nokkurs konar umboðsmaður þeirra, þó hvorki sé
gert ráð fyrir því að hann vinni að stefnumótun á sviði
neytendamála né vinni að því að gerðar verði rannsóknir
á því sviði. Hann hefur enga starfsmenn á sínum snærum, heldur notar starfslið Neytendastofu sér til aðstoðar.
Hvar liggur starfssvið áfrýjunarnefndar neytendamála?
Nefndin mun fjalla um öll mál sem til hennar er skotið á
grundvelli laga sem heyra undir Neytendastofu. Miklu
máli er talið skipta að öllum ákvörðunum Neytendastofu
sé hægt að skjóta til æðra stjórnvalds. Fyrir þessa breytingu var einungis hægt að skjóta þeim neytendamálum
sem heyrðu undir verksvið Samkeppnisstofnunar til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, en það var ekki hægt
með mál Löggildingarstofu.

Mikill harmleikur
„Við tölum um
frekari aðstoð til
sjálfsvíg
sem
að festast ekki í
harmleik,
sem
sorgarferlinu.
heldur
áfram
Þar er um að
meðal ættingja og
ræða foreldra,
vina sem eftir
systkini, maka
lifa,“ segir Saleða börn.“
björg BjarnadóttSalbjörg segir
ir, sem stýrir
embættið leggja
verkefninu Þjóð
mikla áherslu á
gegn þunglyndi,
að um sé að ræða
sem er á vegum
samfélagslegan
Landlæknisembvanda sem allir
ættisins.
þurfi að leysa
„Þegar einstaksaman. Það hafi
lingur fyrirfer sér
orðið vakning í
eru um það bil
þessum
málatuttugu til þrjátíu
flokki,
menn
SALBJÖRG BJARNADÓTTIR
manns sem þjást Verkefnisstjóri verkefnisins Þjóð gegn
hafi unnið vel
vegna sjálfsvígs- þunglyndi.
saman og fjölins. Þetta segir
miðlar tekið vel
okkur að það eru um 2.000
á málinu. Margir þættir valdi
manns árlega sem þjást vegna því að dregið hefur úr sjálfsvígsjálfsvíga annarra. Þar af eru ef
um. Landlæknisembættið muni
-jss
til vill 150 manns sem þyrftu halda sinni baráttu áfram.
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ar, Björn
eiginmaður henn tækar
Leifsson, með rót nu
hugmyndir á borði

Ungar konur reyna mun
oftar sjálfsvíg en karlar
Af ﬂeim hundru›um sem reyna a› fremja sjálfsvíg á ári hverju eru tveir ﬂri›ju
ungar konur. Sjálfsvígum hjá ungum mönnum hefur fækka› verulega á
undanförnum ﬂremur árum. ﬁunglyndi og námsör›ugleikar fara oft saman.
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ÞJÓÐ GEGN ÞUNGLYNDI Landlæknisembættið kynnti þróun sjálfsvíga á íslandi. Frá vinstri: Salbjörg Bjarnadóttir verkefnisstjóri, Högni
Óskarsson, formaður fagráðs, Sigurður Guðmundsson landlæknir og Sigurður Páll Pálsson geðlæknir.

Með
ferðaskrifstofu
í USA

Það sem þú
vissir ekki ...

Ingibjörg
Pálmadóttir

08
5 690691 2000

Náðu í eintak á næsta sölustað
Sumar gjafir skipta
öll börn máli!
Gefum börnum góða sumargjöf

Sjálfsvígum hjá körlum yngri en
24 ára fækkaði um meira en helming frá 2001 til 2004. Framin voru
13,8 sjálfsvíg að meðaltali á síðustu þremur árum, miðað við
hverja 100.000 íbúa í þessum
aldurshópi, en árin 1999-2001
voru þau að meðaltali 29,6. Hins
vegar er áhyggjuefni, að sögn Salbjargar Bjarnadóttur sem stýrir
verkefninu Þjóð gegn þunglyndi,
að mun fleiri ungar stúlkur gera
tilraunir til sjálfsvígs en ungir
karlar.
Landlæknisembættið kynnti í
gær samantekt á tíðni sjálfsvíga
meðal karla og kvenna í hinum
ýmsu aldurshópum. Embættið setti
fyrir þremur árum á fót verkefnið
Þjóð gegn þunglyndi. Markmið
þess eru tvenn, að auka þekkingu
fagfólks á sviði þunglyndis og
sjálfsvíga og bæta þekkingu almennings á þunglyndi og sjálfsSJÁLFSVÍG 24 ÁRA OG YNGRI
MIÐAÐ VIÐ HVERJA 100.000
ÍBÚA Í ÞESSUM ALDURSHÓPI
Ár
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004

Karlar
12,8
15,9
15,1
27,1
20,9
30,1
15,5
15,6
29,6
13,8

Konur
0
2,4
1,2
1,2
0
3,8
1,2
3,8
5
1,2

vígshegðun og draga úr fordómum
Mjög margir sem eru þunglyndir eru með námsörðugleika.
Þeir detta út úr skólakerfinu á
fyrstu þremur önnunum í framhaldsskóla. Landlæknisembættið
telur að hægt sé að grípa inn í það
ferli og stöðva brottfall. Þar sé
kennarinn lykilmaður, því hann
umgengst unglingana mikið.
Verða undir
Salbjörg bendir á að 1975-1980
hafi miklu fleiri ungir menn
verið búnir að öðlast einhverja
menntun en nú. Í dag hafi yfir 56
prósent 24 ára eða yngri ekki
lokið neinni menntun. Nú vilji allir fara í framhaldsskóla, eiga bíl,
flott föt og svo framvegis. Þeir
ungu menn sem verði illa úti í
þessari samkeppni kunni ekki að
biðja um hjálp. Þeir lendi í kvíða
og þunglyndi, fari jafnvel í
neyslu og síðan í meðferð þegar
allt er komið í þrot. Þannig er
margt búið að ganga á í lífi einstaklings áður en hann leitar sér
aðstoðar.
Stúlkurnar þekkja aftur á móti
betur aðganginn að heilsugæslunni, því þær þurfa að ná sér í
pilluna og svo framvegis.
Á fundi Landlæknis kom enn
fremur fram að sjálfsvígstíðni hjá
konum hefði ekki breyst að marki
síðustu áratugi. Hér á landi er
einna lægst tíðni borið saman við
önnur Evrópulönd.
Hins vegar eru sjálfsvígstil-

raunir ungra kvenna áhyggjuefni,
að sögn Salbjargar. Gert er ráð
fyrir 550–700 sjálfsvígstilraunum
á ári, sem koma til kasta heilbrigðisþjónustunnar. Þar af eru
tveir þriðju hlutar konur.
Áhættuhópar
Hvað varðar eldri aldurshópa eru
miðaldra karlmenn í áhættuhópi,
einkum ef þeir eru atvinnulausir
og fráskildir. Að sögn Salbjargar
er vaxandi hópur sem varla hefur
í sig né á. Ungu fíklarnir eru
einnig áhyggjuefni, því þeir geta
svipt sig lífi í tilfinningakasti.
Ungir samkynhneigðir geta átt
erfitt. Það er átak fyrir þá að
koma út úr skápnum og framhaldið fer svo eftir því hvernig samfélagið tekur á móti þeim. Þá er
þeim sem lenda í heimilisofbeldi
og þó einkum kynferðisofbeldi,
hættara en öðrum við að gefast
upp.
Sjálfsvígin dreifast nokkuð
jafnt á alla mánuði ársins. Þó sker
maímánuður sig úr með heldur
meiri tíðni. Krakkar sem óttast
10. bekkjar prófin geta í einstaka
tilfellum dottið niður í ofsakvíða
og fullorðnir sem eru báglega
staddir eygja enga möguleika á að
gera eitthvað fyrir sig og sína,
eins og aðrir gera í sumarfríum.
Sjálfsvíg hafa verið hlutfallslega fæst á Vestfjörðum í gegnum
árin en ekki liggja fyrir tölur um
hvar á landinu tíðni sjálfsvíga er
jss@frettabladid.is
hæst.
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ÚTGJÖLDIN > Hvað kostar tíu mínútna símtal?
INNAN KERFIS
GSM í GSM
GSM í GSM

Síminn 113,50
Vodafone 102,50

UTAN KERFIS
SÍMINN GSM í Vodafone GSM
Vodafone GSM í Síminn GSM

Síminn 242,50
Vodafone 202,50

Í HEIMASÍMA
Síminn GSM í heimasíma
Vodafone GSM í heimasíma

Síminn 152,50
Vodafone 152,50

*Venjuleg dagsgjaldskrá án allra tilboða eða afsláttarpakka

og hagur heimilanna

VERÐKÖNNUN SUMARBLÓMIN Í GARÐINN

Ver›lag svipa› og í fyrra
Verð á sumarblómum hjá fjórum
stærstu söluaðilunum á höfuðborgarsvæðinu er að mestu það
sama og verið hefur undanfarin ár
og fer lítið eitt hækkandi ef eitthvað er. Þó er kjörtími núna til
þess að versla litskrúðug blóm í
garðinn því verðið lækkar að jafnaði þegar líður fram á sumar og
svo er einnig nú.
Svo undarlega vill til þetta sumarið
að stjúpur eru einna ódýrastar
þegar keyptar eru í magni en þær
eru að jafnaði dýrastar allra sumarblóma. Engin ein skýring er til á
því að sögn garðyrkjufræðinga
sem leitað var til en allir vildu þeir
meina að samkeppni í sumarblómageiranum væri afar virk en

fjögur fyrirtæki eru stærst á því
sviði á höfuðborgarsvæðinu;
Blómaval, Garðheimar og gróðrastöðvarnar Mörkin og Storð.
Vernharður Gunnarsson, eigandi
gróðrastöðvarinnar Storð á Dalvegi, segir eftirspurn eftir blómum
svipaða og undanfarin ár. Verð sé
almennt það sama og það var.
Hann tekur þó fram að engar tegundir hafi hækkað í verði.
Í svipaðan streng tekur Helga
Steingrímsdóttir, garðyrkjufræðingur hjá Garðheimum. Þau segja
sumarblóm seljast yfirleitt vel fram
í júlí en markaðurinn hafi tekið
seint við sér nú vegna tíðarfarsins
í vor sem var kaldara en undanfarin ár.

LITRÍKT SUMAR Fátt er meira uppörvandi en að
koma í vel snyrta garða sem litir og angan sumarblóma setja svip sinn á.

ÍSLAND ER LANDIÐ
Á kortinu má sjá þá staði þar sem eigendur húsbíla fá alla helstu þjónustu
sem þeir óska, svo sem aðstöðu til að tæma ferðaklósett, rafmagnstengingar
og rennandi heitt og kalt vatn. Afar mismunandi er hvaða þjónustu önnur
tjaldstæði bjóða upp á en á mörgum þeirra stendur til að auka þjónustu á
næstunni vegna aukinnar umferðar húsbíla.

1 Tjaldsv. í Laugardal, Reykjavík

12 Tjaldsvæðið Egilsstöðum, Austurl.

2 Tjaldsvæðið í Borgarnesi, Borgarf.

13 Tjaldsvæðið á Djúpavogi. Austurl.

3 Tjaldsvæðið Fossatúni, Borgarf.

14 Tjaldstæðið Hveragerði, Suðurlandi

4 Tjaldsvæðið á Tálknafirði, Vestfj.

15 Tjaldst. að Kirkjubæjarkl., Suðurl.

5 Tjaldsvæðið Tungudal, Ísafirði

16 Tjaldstæðið í Þorlákshöfn, Suðurl.

6 Tjaldsvæðið Hlíð, Mývatni

17 Tjaldstæðið að Laugarvatni, Suðurl.

7 Tjaldstæðið Ásbyrgi, Norðurlandi

18 Tjaldsvæðið á Hvammst., Norðurl.

8 Tjaldstæðið Seyðisf., Austurlandi

19 Tjaldsvæðið að Laugarbakka

9 Tjaldsv. Borgarf. Eystri, Austurl.

20 Tjaldsvæðið Alex, Reykjanesi

10 Tjaldsvæðið Hallormstað, Austurl.

21 Tjaldsvæðið Bakkaflöt, Skagafirði

11 Tjaldsvæðið að Höfn, Austurlandi

22 Tjaldsvæðið í Kjarnaskógi, Norðurl.
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Hagur húsbílaeigenda
fer vænkandi
Íslenskum eigendum
húsbíla skipta or›i›
hundru›um. Aukin
ﬂjónusta fyrir ﬂá á tjaldsvæ›um er ekki í bo›i
hvar sem er en ef vel er
skipulagt er hægt a›
gista eingöngu á tjaldsvæ›um me› öllum
helstu nau›ﬂurftum.
Með þeirri sprengingu sem hefur
orðið á kaupum Íslendinga á fellihýsum, húsbílum og hjólhýsum síðustu ár hefur orðið áberandi skortur
á hentugum svæðum fyrir tækin
enda velflest tjaldsvæði landsins
ekki útbúin með slík ökutæki í huga.
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins
bjóða vel yfir 20 tjaldstæði víðs
vegar um landið alla helstu þjónustu, sem ferðafólk á húsbílum
þurfa á að halda.
Upplýsingar af skornum skammti
Líklega er fátt leiðinlegra fyrir
ferðafólk á nýjum dýrum húsbíl
með öllum helstu þægindum að geta
vart notið þeirra vegna þess að
þjónusta er víða af skornum
skammti. Tæma þarf klósett reglulega, aðgangur verður að vera að
vatni ef allt á að vera eins og best
verður á kosið svo ekki sé minnst á
að geta tengst rafmagni til að hlaða
rafhlöður og knýja ljós og raftæki.
Það kom því á óvart að upplýsingar um þá staði þar sem ferðafólk
getur gengið að slíkri þjónustu vísri
liggja alls ekki á lausu. Ferðamálaráð, sem heldur úti stórum og mikl-

um ferðabrunni um landið fyrir innlenda sem erlenda ferðamenn,
stendur sig að nokkru leiti vel. Á
heimasíðu þeirra eru upplýsingar
um öll tjaldsvæði landsins, alls 157
með formleg leyfi, og mörgum
þeirra gefin einkunn. Ferðamenn
finna hins vegar engar upplýsingar
er lúta að þjónustu við þá sem ferðast með tjald- eða fellihýsi eða húsbíla. Engar upplýsingar er heldur að
fá á skrifstofu ráðsins.
Sama reyndist uppi á teningnum
þegar upplýsinga var leitað hjá upplýsingastöðum fyrir ferðafólk. Aðeins á þremur slíkum miðstöðvum
hafði starfsfólk almennt vitneskju
um þjónustu sem í boði var á tjaldstæðum héraðsins.
Ferðafólki er bent á að verða sér
úti um tímaritið Áning 2005 sem
fæst gjaldfrítt á mörgum upplýsingastöðum fyrir ferðamenn. Eru
þar einna ítarlegastar upplýsingarnar um tjaldsvæði landsins og þá
þjónustu sem þar er veitt.
Allt er þegar þrennt er
Segja má að fyrir húsbílaeigendur
sem skipta orðið hundruðum hér á
landi fyrir utan þann fjölda húsbíla
sem hingað kemur með Norrænu
hvert ár sé aðgangur að vatni, rafmagni og aðstöðu til að tæma salerni einna mikilvægast. Vitaskuld
er hægt að komast af án þess en það
er súrt til þess að hugsa fyrir þá
sem greitt hafa dágóðar upphæðir
fyrir þægindi og lúxus í nýjum húsbílum.
Sérstök stæði fyrir húsbíla eru
allvíða á tjaldstæðum landsins en ef
í harðbakka slær er hægt að leggja
hvar sem er og hefur það einmitt
verið raunin á nokkrum stöðum þar
sem þjónusta á tjaldsvæðum er takmörkuð að ferðafólk leggur þá oft á
tíðum á vegum yfir nótt. Fullyrða

má þó að finna má öllum stað þegar
á tjaldsvæði er komið nema þá aðeins að húsbílarnir séu of margir. Í
Ásbyrgi, sem er vafalítið einn allra
vinsælasti áningarstaðurinn hérlendis komast innan við tíu bílar í
einu í rafmagn og verða hinir að
gera sér að góðu að vera án.
Allnokkur tjaldstæði sem ekki
eru talin upp hér bjóða rennandi
vatn og í einhverjum tilfellum rafmagn en ekki upp á tæmingu á
ferðaklósettum með góðu móti. Þó
skal ferðafólk ekki bera kvíðboga
fyrir að prófa hin 140 tjaldstæðin á
landinu enda margt annað í boði
víða eins og heitir pottar, aðgengi
fyrir fatlaða, sorpflokkun og sólarhringsgæslu á tjaldsvæðunum.
Betur má ef duga skal
Hjónin Sigrún Haraldsdóttir og Jón
Gunnar Þorkelsson gerðu gott betur
en láta sér nægja að kaupa sér húsbíl fyrir þremur árum síðan. Þau
hafa nefninlega búið í honum síðan
og ferðast í honum landa á milli
hvert ár. Þau koma þau árlega til Íslands og sjá landið og aðbúnað fyrir
ferðafólk sannarlega með gests
augum.
Sigrún segir aðstöðunni almennt
áfátt á Íslandi en breyting sé að
verða til batnaðar. „Það má margt
betur fara heima á Íslandi. Merkingum er áfátt og engar eru sérmerkingar fyrir húsbíla eins og
tíðkast í öðrum löndum Evrópu.
Hvergi annars staðar er heldur
heimilt að leggja hvar sem er yfir
nótt en á Íslandi er í rauninni engar
athugasemdir gerðar við slíkt nema
á Seyðisfirði. Aðstaðan er misjöfn
og langt í land að hún sé svipuð og
erlendis en það er þó aðeins að
breytast enda sífellt fleiri sem
sækja landið heim á húsbíl.“
albert@frettabladid.is
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Fylltu út þátttökuseðil í Fjarðarkaupum og vertu með í leiknum.
Dregið verður úr pottinum í beinni á Bylgjunni og á fjardarkaup.is
Opið mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00, fimtudaga 09:00 - 18:30,
föstudaga 09:00 - 19:30 og laugardaga 10:00 - 16:00, lokað sunnudaga

einstök
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Mikil framúrkeyrsla sumra ráðuneyta
og stofnana ríkisins á síðasta ári.

Fjárlög eiga
a› standast
m þessar mundir er unnið hörðum höndum í fjármálaráðuneytinu og ríkisstofnunum að undirbúningi fjárlagafrumvarpsins
fyrir næsta ár, sem lagt verður fram í byrjun þings í október.
Fjármálayfirvöld hafa að undanförnu fengið athugasemdir frá alþjóðastofnunum og samtökum atvinnuveitenda og launþega hér innanlands
vegna þenslumerkja í íslensku efnahagslífi. Hefur ítrekað verið bent á
að gæta verði aðhalds í ríkisfjármálum vegna stórframkvæmdanna á
Austurlandi og mikillar þenslu í húsbyggingum á höfuðborgarsvæðinu.
Þessar athugasemdir ættu að vera leiðarljós þeirra sem stjórna nú
undirbúningi fjárlaga. Það getur á stundum verið erfitt að spá fyrir um
framvindu ríkisfjármála, því þar geta utanaðkomandi þættir eins og
þróun mála á alþjóðamarkaði haft mikil áhrif eins og dæmin sanna, en
gera verður þá kröfu til ríkisins að fjárlagafrumvarpið og fjárlögin
sjálf séu raunhæf. Ráðuneyti og stofnanir ríkisins verða þá líka að
leggja fram raunhæfar fjárlagatillögur, sem fjármálaráðuneytið getur
farið eftir.

U

Á undanförnum dögum hefur Fréttabla›i› birt sláandi uppl‡singar um rekstur rá›uneyta og stofnana á sí›asta ári. ﬁa› geta
veri› sk‡ringar á einstökum li›um ﬂar sem fari› hefur veri›
langt fram úr áætlun og um sumt var jafnvel vita› fyrirfram, en
framkvæmdagle›i og óstjórn geta líka veri› sk‡ringar á mikilli
umframkeyrslu.
Fjárlagafrumvarpið tekur oft miklum breytingum á haustþinginu
og þá í átt til hækkunar. Þetta fer nokkuð eftir árum og því hvernig
stendur á með kosningar. Í nútíma tölvuvæddu þjóðfélagi ætti að vera
hægt um vik að fylgjast með helstu efnahagsstærðum ráðuneyta og
stofnana, rétt eins og á almennum markaði. Fyrirtæki sem eru í Kauphöllinni verða að gefa upp markmið og áætlanir í rekstri sínum, svo
hluthafar og aðrir fjárfestar geti gert sér grein fyrir rekstrinum. Fjármálaráðuneytið er þannig eins konar kauphöll, þangað sem allar upplýsingar varðandi rekstur ríkisins eru sendar og síðan á ráðuneytið að
fylgjast með því að reksturinn sé samkvæmt fjárlögum.
Á undanförnum dögum hefur Fréttablaðið birt sláandi upplýsingar
um rekstur ráðuneyta og stofnana á síðasta ári. Það geta verið skýringar á einstökum liðum þar sem farið hefur verið langt fram úr áætlun
og um sumt var jafnvel vitað fyrirfram, en mikil framkvæmdagleði og
óstjórn geta líka verið skýringar á mikilli umframkeyrslu. Stóru og
umsvifamiklu ráðuneytin, eins og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og menntamálaráðuneytið, fara yfirleitt mest fram úr fjárlögum hvað upphæðir snertir, en umsvifalítil ráðuneyti eru kannski með
hæstu prósentutöluna í umframkeyrslu. Það eru áraskipti að þessu
leyti, en krafan hlýtur að vera sú að ráðuneyti og stofnanir ríkisins
haldi sig innan fjárlagarammans. Það á sérstaklega við á þenslutímum
eins og nú. Það eru peningar skattborgaranna sem stjórnmálamenn og
embættismenn ríksins eru að höndla með og þeim ber að fara vel með
þá. Á hinn bóginn eru það líka skattborgararnir sem kalla á aukna þjónustu sem hefur útgjöld í för með sér, og oft eru allir sammála um einhverjar framkvæmdir eða fjárútlát á vegum hins opinbera, en svo
kippast menn við þegar reikningurinn kemur. Þá er stjórnarandstaðan
ekki sein á sér að gagnrýna, hvort sem um er að ræða rekstur ríkisins
eða sveitarfélaga. ■

Sigrún á norðurleið
Varla þarf að efast um það að fráfarandi útvarpsstjóri og verðandi sendiherra, Markús Örn Antonsson, ræður
dr. Sigrúnu Stefánsdóttur í starf dagskrárstjóra Rásar 2 og yfirmanns svæðisstöðva Ríkisútvarpsins á Akureyri en
Sigrún var sem kunnugt er eini umsækjandinn um stöðuna. Augljóst er að
Sigrún hefur allar tilskildar prófgráður í
starfið a tarna, auk fjölbreyttrar reynslu
úr fjölmiðlum, en þar fyrir utan er hún
Akureyringur að uppruna, sem
sakar vitaskuld ekki í ljósi þess
hvar höfuðstöðvarnar er að
finna ...
Hefur komið víða
Sigrún hefur komið víða

við á fjölmiðlaferli sínum. Sérstaka athygli vekur að margar stöður sem hún
hefur gegnt hafa verið lagðar niður. Má
þar nefna að hún var yfirmaður
Fræðsluvarps Ríkisútvarpsins, sem var lagt niður
eftir hennar brottför. Þá veitti hún
forstöðu sérstakri
deild um hagnýta
fjölmiðlafræði
sem var lögð niður í
upprunalegri mynd
eftir að Sigrún
hætti þar störfum. Loks er
þess að geta að
Sigrún starfaði
lengi fyrir Nor-

ræna blaðamannaskólann í Árósum og
síðar sem yfirmaður upplýsingasviðs á
vegum Norrænu ráðherranefndarinnar
en eftir því sem best er vitað er bæði
verið að hætta rekstri skólans í núverandi mynd og leggja niður starf yfirmanns upplýsingasviðs téðrar nefndar
...
Nýr útvarpsstjóri
Ef svo furðulega fer að staða dagskrárstjóra Rásar 2 og yfirmanns svæðisstöðva Ríkisútvarpsins verði lögð niður
á næstunni má ætla að dr. Sigrún Stefánsdóttir sé upplögð í embætti útvarpsstjóra. Þar yrði hún verðugur arftaki Markúsar, enda má segja að
menntun hennar, reynsla – og kyn –
séu klæðskerasniðin í stöðuna ...
ser@365.is

Börn eru nau›synleg
Börn eru bráðnauðsynleg, nema
hvað, og það þarf því kannski ekki
að koma mönnum mjög á óvart, að
þau skuli að ýmsu leyti líkjast
öðrum lífsnauðsynjum.
Flestar nauðsynjar eru þeirrar
náttúru, að menn kaupa minna af
þeim og meira af munaðarvarningi eftir því sem efnahagur
þeirra batnar. Börn eru alveg eins
að þessu leyti: batnandi hagur
dregur úr barneignum. Það var algengt á fyrri tíð, að konur eignuðust þetta fjögur, sex, átta börn,
sumar jafnvel tíu, tólf eða sextán,
en það er sjaldgæft nú orðið. Íslenzkar konur eignuðust að jafnaði 5,7 lifandi börn 1853 og 4,3
börn 1960. Nú er frjósemin komin
niður í tvö börn á hverja konu.
Fólksfjölgunin hefur hægt á sér
eftir því. Íslendingum fjölgaði um
2,3 prósent 1960, en aukningin
hefur numið aðeins 0,7 prósentum
á ári nokkur undangengin ár.
Mannfjölgun á Íslandi stafar nú
öll af innflutningi fólks frá útlöndum, þar eð tvö börn á hverja konu
myndu ekki duga til að halda
fólksfjöldanum í horfinu (til þess
þyrfti 2,1 barn á hverja konu, því
að sumar konur eignast engin
börn). Ísland er engin undantekning frá þeirri almennu reglu, að
batnandi hagur dregur úr fólksfjölgun.
Sama munstur birtist í mannfjöldatölum annars staðar að. Í
mörgum fátækustu löndum heims
er ekkert lát á viðkomunni: Þar
halda konur áfram að eignast sex
eða sjö börn að jafnaði eins og
ekkert sé, t.d. í Afganistan og
Kongó. Hvers vegna? Í fyrsta lagi
eru menntunarskilyrði af skornum skammti í þessum löndum og
mörgum öðrum, svo að kvenna
bíður þá annað hvort erfiðisvinna
utan heimilis eða innan, og þær
velja iðulega síðari kostinn, fái
þær á annað borð nokkru ráðið
um niðurstöðuna. Í annan stað
hneigist fátækt fólk til að hlaða
niður börnum í þeirri von, að eitt-

Í DAG

DVÍNANDI
FÓLKSFJÖLGUN

ÞORVALDUR
GYLFASON

ﬁa› er ﬂví br‡nt fyrir fátækar
ﬂjó›ir a› finna lei›ir til a›
hamla fólksfjölgun og láta sér í
léttu rúmi liggja ófyrirleitinn
áró›ur kaﬂólsku kirkjunnar
gegn getna›arvörnum.

hvert þeirra giftist ekki burt og
geti þá séð fyrir foreldrunum í
ellinni. Barneignum er m.ö.o.
ætlað að koma í stað ellilífeyris og
annarrar ellihjálpar í löndum, þar
sem lítilli eða engri velferðarþjónustu af hálfu almannavaldsins er til að dreifa. Batnandi efnahagur heldur aftur af fólksfjölgun
m.a. vegna þess að ellitryggingar
og aðrar velferðarbætur draga úr
nauðsyn þess að eignast bara
nógu mörg börn til þess, að eitt
þeirra verði þá kannski eftir
heima hjá foreldrunum. Sum
Afríkulönd eru nú fyrst að innleiða ellilífeyri og munu þá með
því móti búa í haginn fyrir hægari
fólksfjölgun. Það er öðrum þræði
tilgangurinn.
Tilgangurinn? Hvernig má það
vera? Barnmargar fjölskyldur í
fátækum löndum neyðast stundum til að leggja mismikla rækt
við börnin, þar eð þær hafa t.d.
ekki ráð á að senda þau öll í skóla.
Á fyrri tíð voru synirnir frekar
sendir í skóla en dæturnar, og
þannig er þetta enn sums staðar,
og af því leiðir aðstöðumun og
óréttlæti, sem ekki hefur enn

tekizt að uppræta víðast hvar um
þróunarlöndin. Þannig hefur
mikill mannauður farið til spillis.
Ör fólksfjölgun hneigist þar að
auki til þess að halda aftur af hagvexti vegna þess, að mikil ómegð
á heimilum dreifir kröftunum og
tekjur
heimilanna
hrökkva
skemmra en ella og hvert barn
fær þá að jafnaði lakari aðhlynningu en ella. Þess vegna ríður á
því, að fátækum þjóðum takist að
koma sér upp almannatryggingum að evrópskri fyrirmynd, því
að þá mun draga enn frekar úr
fólksfjölgun, og það örvar hagvöxtinn.
Leyfum tölunum að tala.
Rannsóknir hagfræðinga sýna,
að hjöðnun fólksfjölgunar um 2
prósent á ári örvar vöxt landsframleiðslu á mann að jafnaði um
1 prósent á ári frá einu landi til
annars. Hvað þýðir þetta? Takist
þjóð, sem fjölgar um 3 prósent á
ári, að stilla strengi sína svo, að
henni fjölgi eftirleiðis um 1 prósent á ári, þá getur hún vænzt
þess, að hagvöxtur á mann aukist
úr t.d. 2 prósentum á ári í 3 prósent - og það er hvorki meira né
minna en helmingsaukning. Það
er því brýnt fyrir fátækar þjóðir
að finna leiðir til að hamla fólksfjölgun og láta sér í léttu rúmi
liggja
ófyrirleitinn
áróður
kaþólsku kirkjunnar gegn getnaðarvörnum. Kínverjum tókst
þetta, en þeir fóru heldur harðneskjulega leið að settu marki:
Þeir lögðu þungaskatt á foreldra,
sem eignuðust fleiri börn en eitt.
Það ætti þó ekki að vera sérstakt
keppikefli að kýla fólksfjölgunina niður að neðstu mörkum, því
þá mun gömlu fólki fjölga örar en
ungu fólki, og unga fólkinu, sem
smám saman kemst á vinnualdur,
mun þá ekki fjölga nóg til að geta
með góðu móti séð fyrir eldri
kynslóðinni, þegar hún kemst á
eftirlaun. Fólkinu má því helzt
ekki fjölga of hægt og ekki heldur of hratt. Hóf er skást. ■
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Teki› undir me› Bono
UMRÆÐAN
NIÐURFELLING
SKULDA FÁTÆKRA
RÍKJA

ÁRNI SNÆVARR

BLAÐAMAÐUR

Þegar helstu stórstjörnur poppsins
stíga á svið í Edinborg um þarnæstu
helgi og lýsa stuðningi við fátæk
ríki Afríku í tali og tónum, munu
þær ekki einungis beina máli sínu til
Bush og Blair, Chirac og Putin, heldur rétt eins til okkar Íslendinga –
einnar ríkustu þjóðar heims.
Málefni Afríku, „gleymdu“
heimsálfunnar hafa verið meira til
umræðu víðast hvar í heiminum að
undanförnu þökk sé fyrst og fremst
þremur mönnum: Tony Blair, Bono
og Bob Geldof.
Enginn vafi leikur á að frumkvæði popparans Bono átti stóran
þátt í því að Tony Blair, forsætisráðherra Breta hét því að rukka inn
Íraks-innistæður sínar hjá Bush
Bandaríkjaforseta og beita sér fyrir
niðurfellingu skulda fátækustu
ríkja heims – sem langflest eru í
Afríku. Bob Geldof sá svo til þess,
með því að efna til „Live Eight“
átaksins, að skæru kastljósi fjölmiðla verður beint að fundi ríkustu
landa heims í Edinborg í byrjun júlí.
Margt bendir til að þessi yfirvofandi
athygli hafi greitt fyrir því að Gordon Brown, fjármálaráðherra Breta
tókst á dögunum að fá fjármálaráðherra iðnríkjanna til að fallast á baráttumál Bonos um niðurfellingu
skuldanna.
En björninn er síður en svo unninn.
Skuldirnar sem gefnar verða upp
eru einungis skuldir fátækustu ríkjanna við alþjóðlegar stofnanir á
borð við Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn en ekki
heildar erlendar skuldir þessara
ríkja. Vissulega léttist róðurinn fyrir fátækustu ríkin, nú þegar þau

þurfa ekki að borga af lánunum sem
Vesturlönd veittu vinveittum einræðisherrum á dögum kalda stríðsins.
En fyrst þetta samkomulag liggur fyrir, hefur Gordon Brown þá
ekki skotið Bob Geldof ref fyrir
rass? Nei, síður en svo.
Í fyrsta lagi er óvíst að Bretar
hefðu lagt jafn mikla áherslu á þetta
mál og raun ber vitni ef Geldof hefði
ekki tekið að sér að fylkja liði; efna
til „Réttlætisgöngunnar miklu“
(„Long walk to justice“) til Edinborgar og „Live Eight“ tónleikanna.
Í öðru lagi eru tvö önnur mikilvæg málefni á dagskrá G-8 fundarins: að brjóta niður viðskiptahindranir og tvöfalda þróunaraðstoð.
Þarna geta Íslendingar lagt lóð sín á
vogarskálarnar.
Íslendingar hafa margsinnis lýst
stuðningi við markmið Sameinuðu
Þjóðanna um að þróuð ríki greiði 0.7
prósent vergrar landsframleiðslu til
þróunarmála fyrir árið 2015. Alþingi
Íslendinga samþykkti árið 1985
ályktun um að 0.7 prósent markinu
skyldi náð innan sjö ára. Þrátt fyrir
að Ísland sé nú tuttugu árum síðar
miklu auðugara land og mun betur í
stakk búið til að sinna þróunarsamvinnu, höfum við á tveimur áratugum staðið við samþykkt Alþingis
sem framfylgja átti á sjö árum.
Árið 2000 þegar Íslendingar hétu
því hátíðlega ásamt öðrum aðildarríkjum Sameinuðu Þjóðanna að
vinna að Þúsaldarmarkmiðum (sem
meðal annars fela í sér öll helstu
stefnumál „Live eight“), var framlag Íslands til þróunarsamvinnu innan við 0.1 prósent. Síðan þá hafa
framlögin meir en tvöfaldast og eru
orðin 0.21 prósent. Davíð Oddsson,
nú utanríkisráðherra ítrekaði í
skýrslu sinni um utanríkismál fyrir
skemmstu, þau markmið ríkisstjórnarinnar að stighækka þessi
framlög þannig að árið 2009 nái þau
0,35 prósent af vergri landsframleiðslu.
Hér hafa því orðið miklar framfarir. Engu að síður blasa við þær
staðreyndir að þau ríki sem við helst
berum okkur saman við: Noregur,

Svíþjóð og Danmörk hafa öll náð 0.7
prósent markinu og Finnar fylgja í
humátt á eftir. Norðurlandaþjóðirnar hafa – ekki síst í krafti rausnarskapar síns í þróunarmálum- „átt“
eitt af sætum þróaðra ríkja í öryggisráði Sameinuðu Þjóðanna og Íslendingar hafa nú gert tilkall til
þess.
Við erum vissulega á réttri leið,
en ekki má gleyma því að ekki var
úr háum söðli að detta og að nágrannaríkin hafa nú sett stefnuna
með afdráttarlausum hætti á að ná
0.7 prósent – Þúsaldarmarkmiðunum. Evrópusambandsríkin samþykktu þannig í lok síðasta mánaðar
áætlun um stórhækkun þróunaraðstoðar: 15 auðugustu aðildarríkin
munu greiða 0,51 prósent af vergri
þjóðarframleiðslu til þróunarmála
árið 2010 (tvöföldun á aðeins fimm
árum) og skuldbinda sig til að ná 0.7
prósent markinu tímanlega.
„Aukið frelsi“, tillögur Kofi Annans, framkvæmdastjóra Sameinuðu
Þjóðanna um nýskipan samtakanna,
verða lagðar fram á leiðtogaráðstefnu í New York næsta haust. Þar
eru þróuð ríki sem enn hafa ekki
samið tímaáætlun um að ná því takmarki að greiða 0.7 prósent í opinbera þróunaraðstoð fyrir 2015, hvött
til þess að auka umtalsvert aðstoð,
ekki seinna en 2006 og ná 0.5 prósent fyrir 2009.
Betur má ef duga skal ef Íslendingar ætla að ná þessu marki- en það
er síður en svo óvinnandi vegur,
enda hefur brautin verið rudd.
Augu heimsins munu beinast að
leiðtogum helstu iðnríkjanna í Edinborg um næstu mánaðamót. Coldplay og U2, Elton John og Madonna,
REM og Robbie Williams munu ekki
aðeins ákalla iðnríkin. Ákalli þeirra
er líka beint til auðugustu þjóða
heims, á borð við okkur Íslendinga
um að við stöndum við gefin loforð.
Er ekki lag að taka undir með
Bono?
Höfundur er upplýsingafulltrúi
Sameinuðu þjóðanna gagnvart Norðurlöndum á Upplýsingaskrifstofu SÞ
í Vestur-Evrópu í Brussel.

Á lei› til ófarna›ar
UMRÆÐAN
UPPSTOKKUN Í
FISKVEIÐISTJÓRNUNARKERFINU

KRISTINN H. GUNNARSSON

ALÞINGISMAÐUR

Örvar sjálfur fékk um 40 tonna
kvóta úthluta›, ókeypis. ﬁennan kvóta getur Örvar selt fyrir
um 35 til 40 milljónir króna.
ﬁessi kvóti var a› mestu tekinn
af ö›rum. ﬁeir voru skertir,
bótalaust. ﬁa› fannst Örvari í
lagi.

Á sjómannadaginn setti ég fram
hugmyndir um breytingar í sjávarútvegi. Þær eiga að leiða til
þess að nýir menn geti haslað sér
völl í atvinnugreininni og keppt
við þá sem fyrir eru. Með því móti
verður auðlindin í sjónum nýtt á
hagkvæman hátt og byggðarlögin
munu njóta nálægrar auðlindar.
Til þess að ná þessu fram legg ég
til að veiðiheimildir verði tímabundnar og miðist við ákveðið
magn. Auk þess legg ég til að
sveitarfélög ráðstafi verulegu
magni gegn leigugjaldi sem renni
í sveitarsjóð. Breytingarnar verði
gerðar á löngum tíma en tiltekin
sveitarfélög fái strax veiðiheimildir til mótvægis við uppgang
sem er annars staðar á landinu,
það verði þeirra álver.
Fyrir nokkru andmælti Örvar
Marteinsson, sjómaður í Ólafsvík
þessum hugmyndum í Fréttablaðinu. Hann telur að stöðugleiki
þurfi að vera í lagaumhverfi
greinarinnar svo fyrirtæki geti
horft til framtíðar í rekstri sínum
og fjárfestingum. Tillögur mínar
geri fyrirtækjunum erfitt fyrir,
fjárfesting í veiðiheimildum geti
ekki borgað sig þegar heimildirnar eru skertar. Veiðiheimildir einum færðar séu af öðrum teknar
og það veiki byggðirnar.

Um þetta er það að segja að
þótt kvótakerfið hafi verið við
lýði í 20 ár, þá hefur það aldrei
verið lokað fyrr en núna. Með lögum hefur ítrekað verið gripið inn
í upphaflega úthlutun aflaheimilda til þess að hleypa nýjum aðilum inn í greinina. Lætur nærri að
um 25 prósent af heimildum í
þorski hafi verið fluttar frá upphaflegum aðilum til nýrra aðila,
auk heimilda í öðrum tegundum.
Þeir eru líklega 1500 til 2000 samtals útgerðarmennirnir, sem
þannig hafa komið inn í kerfið án
þess að kaupa veiðiheimildirnar.
Þessar tölur eru að vísu eftir
minni, svo einhverju getur skeikað, en ekki miklu. Þessu til viðbótar er byggðakvóti í nokkrum mismunandi útgáfum, kannski 1 til
1,5 prósent af botnfisktegundum.
Einn af þeim sem hefur barist
fyrir því að komast inn í kerfið er
Örvar Marteinsson. Hann hefur
notið þess árum saman að geta
gert út í sóknardagakerfi á smábát án þess að kaupa veiðiheimildir. Á síðasta ári fannst honum
nóg komið af því og vildi leggja
niður sóknardagakerfið og fá
kvóta. Honum varð að ósk sinni.
Kvótakerfinu var loksins lokað,
um 300 sóknardagabátar fengu
úthlutað um 10 þúsund tonna
kvóta í þorski. Örvar sjálfur fékk
um 40 tonna kvóta úthlutað,
ókeypis. Þennan kvóta getur Örvar selt fyrir um 35 til 40 milljónir
króna. Þessi kvóti var að mestu
tekinn af öðrum. Þeir voru skertir, bótalaust. Það fannst Örvari í
lagi. Nú vill hann ekki neina leið
fyrir nýja menn inn í greinina og
alls ekki þá leið sem hann fékk að
fara. Nú verða þeir að kaupa allan
kvóta fullu verði. Af honum. Eftir
stendur óleyst, hvernig á endurnýjunin og samkeppnin að vera í
sjávarútveginum. Hvernig á að
stöðva samþjöppunina í greininni? Ég set fram mínar tillögur
vegna þess vanda sem lokað
kvótakerfi leiðir af sér. Vandi sem
verður ekki leystur nema með því
að opna kerfið og það verður aðeins gert með aðgangi að veiðiheimildum. Óbreytt kerfi leiðir til
ófarnaðar.
Höfundur er þingmaður Framsóknarflokksins.

Fer›afrelsi fyrir alla
UMRÆÐAN
HJÁLPARLIÐASJÓÐUR HREYFIHAMLAÐRA

FRIÐRIK Þ. ÓLASON OG GUNNAR
GUÐMUNDSSON

Í dag þykir ekki tiltökumál þótt
hver sem er taki sig til og dvelji
erlendis, jafnvel oftar en einu
sinni á ári. Öldin er önnur en var
fyrir 20-30 árum síðan, þegar það
þótti stórviðburður að fara úr
landi. Jafnframt því sem ferðlög
á milli landa hafa stóraukist síðan
þá, hafa fargjöldin stórlækkað.
Nýjasta dæmið um það er að
lágjaldaflugfélagið Sterling býður nú upp á flug til Bandaríkjanna
á innan við 20.000 kr. Þetta er allt
gott og blessað. En, ekki sitja allir
við sama borð. Þegar hreyfihamlaður einstaklingur ætlar að ferðast á eigin vegum, er raunin oftar
en ekki sú, að hann verður að hafa
með sér aðstoðarmann, t.d. til
þess að aðstoða við þarfir daglegs
lífs. Þótt alltaf sé gott að hafa
bjartsýni að leiðarljósi, er ekki
beinlínis hægt að ætlast til þess
að aðstoðarmaður borgi fyrir sig
sjálfur. Það er líka ósanngjarnt að
hreyfihamlaðir borgi tvöfalt
gjald, fyrir sig og aðstoðarmann.
Jafnvel þótt sá hreyfihamlaði
væri allur að vilja gerður til þess,
er ekki víst að hann gæti það.
Sem betur fer hafa Rauði kross
Íslands og Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, um nokkurt skeið

haldið uppi hjálparliðasjóði, sem
gerir hreyfihömluðum kleift að
taka með sér hjálparliða, án þess
að borga aukalega fyrir hann. Sá
galli er hins vegar á gjöf Njarðar,
að í dag er sjóðurinn tómur. Fyrir
tilstuðlan Kjartans J. Haukssonar
og verkefnisins „Frelsis“ verður
þar breyting á. Hann er að róa í
kringum landið á árabát til styrktar sjóðnum. Hann lagði af stað frá

Sem betur fer hafa Rau›i kross
Íslands og Sjálfsbjörg, landssamband fatla›ra, um nokkurt
skei› haldi› uppi hjálparli›asjó›i, sem gerir hreyfihömlu›um kleift a› taka me› sér
hjálparli›a, án ﬂess a› borga
aukalega fyrir hann. Sá galli
er hins vegar á gjöf Njar›ar,
a› í dag er sjó›urinn tómu
Bolungarvík 4. júni og áætlar að
vera í Reykjavík í byrjun ágúst.
Kjartan heldur úti dagbók á
www.sjalfsbjorg.is, þar sem hægt
er að fylgjast með ferðum hans og
er hún uppfærð mjög reglulega. Í
tengslum við verkefnið er haldið
úti styrktarlínu, þannig að áhugasamir geti styrkt sjóðinn. Síminn
er 908-2003 og færast þá sjálfkrafa þúsund krónur af símreikningnum til styrktar sjóðnum.
Það er okkar von að sem flestir sjái sér fært að styrkja sjóðinn
og stuðla þannig að ferðafrelsi
fyrir alla.
Höfundar eru í Ný-ung, ungliðahreyfingu Sjálfsbjargar.
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Um vir›ingu fyrir náttúrunni
UMRÆÐAN

SNJÓFLÓÐAVARNIR
VIÐ SKUTULSFJÖRÐ

PÉTUR TRYGGVI HJÁLMARSSON

SILFURSMIÐUR Á ÍSAFIRÐI

Erum við svona fátæk? Höfum við
ekki efni á að rústa ekki heilu fjalli?
Erum við svona heimsk? Höldum
við að ekkert skipti máli nema yfirburðir okkar gegn sjálfu sköpunarverkinu? Þarf fátæktin í félagi við
heimskuna alltaf að ráða því að við
gerum það sem er auðveldast og
fljótlegast en ekki það sem er sæmandi bæði sköpunarverkinu og okk-

ur sjálfum sem erum hluti þess eitt
andartak í eilífðinni?
Ástæðan fyrir hrapallegum umhverfismistökum og tillitslausum
arkitektúr á Ísafirði á liðnum árum
gæti verið sú, að fólkið hefur alist
upp í gríðarlega magnaðri og mikilfenglegri náttúru. Að sjálfsögðu vill
stjórnsýslan vel, bæði fólkinu og
náttúrunni. En þegar náttúran er
svona stórfengleg geta menn blindast af henni og skynja þá ekki hvað
rímar við hana.
Komin er út skýrsla sem sögð er
innihalda mat á umhverfisáhrifum
snjóflóðavarnarmannvirkja í sérkennilegu og tignarlegu fjalli sem
heitir Kubbi og stendur eflaust fyrir tilviljun í Skutulsfirði. Svo virðist
sem skýrslan sé skrifuð með það að

leiðarljósi að enginn geti skilið hana
og þess vegna muni enginn voga sér
að gera athugasemdir við hana.
Fyrirhugað eyðileggingaruppátæki sem skýrslan fjallar um er
þetta: Verja skal nokkur hús næstu
þúsund árin eða svo fyrir snjóspýjum sem afar ólíklegt er að valdi
teljandi tjóni. Þeir sem fyrir þessu
standa ættu að hugsa sig um áður en
þeir krefjast refsingar yfir unglingum sem henda pylsubréfi út um bílglugga. Athæfi af því tagi telja þeir
vera hið eina og sanna umhverfissvínarí.
Meðal þungvægra raka fyrir því
að hinn mikli garður var gerður í
Seljalandsmúla andspænis Kubbanum fyrir nokkrum árum voru þau,
að undir honum skapaðist stórt og

öruggt byggingarsvæði í hlíðinni
mót suðri. Þar eru á teikningum
reitir fyrir íbúðabyggð. Á þessu örugga en dýrkeypta byggingarsvæði
undir Miklagarði mætti reisa hús
handa þeim sem snjóflóðahættast
eru komnir í Holtahverfi undir
Kubbanum. Kostnaðurinn yrði aðeins brot af beinum fjárútlátum
vegna fyrirhugaðra skemmdarverka. Þá er kostnaður sköpunarverksins ekki tekinn í reikninginn
enda verður hann ekki metinn til
fjár. Þau hús undir Kubba sem í
staðinn yrðu keypt upp mætti nota
fyrir þá sem vilja verja sumarfríinu
sínu á snjóflóðahættusvæði. Sem er
að vísu hættusvæði samkvæmt
ákvörðun yfirvalda en ekki sjálfrar
náttúrunnar.

Við eigum ekki fjöllin. Við eigum
ekki það sköpunarverk sem fjallið
er. Við erum með fjallið að láni þann
stutta tíma sem við erum hér. Að
láni til að njóta þess og skila því
áfram en ekki til að eyðileggja það.
Fólk er alltaf á hreyfingu,
stöðugt á ferð og flugi. Alltaf í einhverri hættu. Alltaf að verja sig
gegn óhöppum og forða sér undan
óhöppum. Samt alltaf að lenda í
óhöppum, oftast manngerðum
óhöppum.
Fjallið getur ekki forðað sér.
Stendur þarna og getur ekki annað.
Varnarlaust fyrir einu hættunni
sem að því steðjar, hinum vitiborna
manni. Fjallið sem kom hér langt á
undan manninum og verður hér enn
þegar maðurinn er horfinn. ■

Halldór, Bjarni
og Daví›
Nýlega kynnti Halldór Ásgrímsson formaður Framsóknarflokksins minnisblað Ríkisendurskoðunar um hæfi sitt til þess að fjalla um
sölu á hlut ríkisins til m.a. fyrrverandi varaformanns Framsóknarflokksins og fyrirtækis í eigu fjölskyldu sinnar.

UMRÆÐAN
FORSÆTISRÁÐHERRA OG SALA
RÍKISBANKANNA
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SIGURJÓN ÞÓRÐARSON

ALÞINGISMAÐUR

Það er fróðlegt að bera saman
annars vegar þetta minnisblað
Ríkisendurskoðunar og hins vegar
úrskurð félagsmálaráðuneytisins
um hæfi sveitastjórnarmannsins í
Skagafirði, Bjarna Maronssonar.
Bjarni var varaformaður stjórnar
Kaupfélags Skagfirðinga en lagði
engu að síður fram tillögu um
breytingu á aðalskipulagi sem
varðaði hagsmuni fyrirtækisins
Héraðsvatna ehf. sem Kaupfélag
Skagfirðinga á í. Þessi mál eru að
mörgu leyti sambærileg þar sem
Kaupfélag Skagfirðinga á sambærilega stóran hlut í fyrirtækinu
Héraðsvötnum og vitað er að fjölskylda Halldórs Ásgrímssonar á í
Skinney-Þinganesi.
Öll tvímæli voru tekin af um að
engir fjárhagslegir hagsmunir
voru í húfi hjá Bjarna Maronssyni
vegna afgreiðslu málsins, ólíkt
Halldóri Ásgrímssyni og fjölskyldu hans sem hafði verulegra
hagsmuna að gæta.
Það er athyglisvert að fara yfir
vinnubrögð í þessum tveimur málum. Félagsmálaráðuneytið reifar
sitt mál frá báðum hliðum og kemur síðan með úrskurð á meðan
minnisblað Ríkisendurskoðunar er
einhliða varnarrit fyrir þann sem
lá undir ásökunum um að hafa verið vanhæfur. Þess ber að geta að
félagsmálaráðuneytið úrskurðaði
Bjarna Maronsson vanhæfan. Ríkisendurskoðun setti hins vegar
kíkinn fyrir blinda augað, sauð
saman algert varnarrit fyrir Halldór Ásgrímsson og hljóp yfir ýmsar furðulegar uppákomur, s.s.
símafund þar sem Halldór stóð í að
sjóða saman réttan kaupendahóp
að eign almennings.
Í lokin er rétt að rifja upp ummæli Davíðs Oddssonar um forseta lýðveldisins í fyrrasumar en
hann sagði forsetann vanhæfan í
fjölmiðlamálinu vegna þess að
dóttir hans væri í vinnu hjá Baugi.
Hvað ætli Davíð segi um vin sinn
Halldór í þessu máli?
Höfundur er þingmaður
Frjálslynda flokksins

KdgjbVÂ[{cÅ_VhkZ[ch[V#BVg\VgiZ\jcY^g!bVg\^ga^i^g#
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SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okkur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tekið á móti efni sem sent er frá Skoðanasíðunni á visir.is. Þar eru nánari leiðbeiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.069* + 0,44%

MESTA HÆKKUN
Actavis
3,82%
Bakkavör
2,39%
Icelandic Group 1,77%

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 254
Velta: 2.092 milljónir

Peningaskápurinn…

MESTA LÆKKUN
Jarðboranir
Flaga
Marel

-1,87%
-1,00%
-0,69%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,80 +3,82% ... Atorka 5,90
– ... Bakkavör 38,50 +2,39% ... Burðarás 14,90 +0,68% ... FL Group
15,50 – ... Flaga 3,96 -1,00% ... Íslandsbanki 13,20 -0,38% ... KB banki
524,00 – ... Kögun 60,00 – ... Landsbankinn 16,60 – ... Marel 57,30 0,69% ... Og fjarskipti 3,92 – ... Samherji 12,10 – ... Straumur 12,10 – ...
Össur 81,00 * Tölur frá um kl. 15.30 í gær. Nýjustu tölur á Vísi.

Umsjón:

MARKAÐSFRÉTTIR...

Bóla í Danmörku

Styttist í Skandia

Greining Íslandsbanka birti í gær yfirlit um breytingar á helstu hlutabréfavísitölum heimsins. Hækkanir voru á helstu vísitölunum í júní, en bandarískar vísitölur hafa lækkað frá áramótum. Úrvalsvísitala Kauphallar Íslands hefur hækkað um
21 prósent frá áramótum, en í erlendum
blöðum hafa verið tíundaðar hækkanir
vísitölunnar og talið að hér sé á ferðinni
hlutabréfabóla. Fremstir í flokki í þessum skrifum hafa farið blaðamenn Berlingske Tidende og talið hækkanirnar
eiga rætur í köngulóareignarhaldi á
markaðnum. Nú ber svo við að vísitala
kauphallarinnar í Kaupmannahöfn hefur
hækkað jafn mikið og sú íslenska. Bólukenningarmönnum í Danmörku hlýtur að
hrísa hugur við þessari hækkun á vísitölunni,
nema það sé ekki sama hvaðan gott kemur.

Burðarás og KB banki kunna að innleysa hagnað
af hlutabréfaeign sinni í sænska tryggingarisanum
Skandia. Samkvæmt sænskum blöðum sat stjórn
Skandia á fundi allan þriðjudaginn og var umræðuefnið hvernig ætti að bera sig að við
áhuga á yfirtöku á félaginu. Þeir sem
munu berjast um hylli stjórnarinnar eru
tryggingafélagið Old Mutual sem á uppruna sinn í Suður Afríku og er skráð í
bresku kauphöllinni og skandinavíski
bankinn Nordea. Einnig er talið að Den
Norske Bank hafi áhuga á að blanda sér
í slaginn. Burðarás jók við hlut sinn í
Skandia fyrir skemmstu, en nú gæti
styst í að Friðrik Jóhannsson og
samstarfsmenn hans í Burðarási geti farið að telja upp
úr þessum kassa.

Í gær var birtur listi yfir tuttugu
stærstu hluthafa í Moasaic Fashion. Þar er félag í eigu Baugs,
BG Holding ehf. stærst og á 36,8
prósent. Landsbankinn Luxembourg S.A. kemur næstur með
16,1 prósent, KB banki á 9,8
prósent og forstjóri fyrirtækisins Derek Lovelock á átta prósent.
Launavísitalan hækkaði um
0,6 prósent milli apríl og maí og
hefur hækkað um 6,6 prósent
síðustu tólf mánuði. Þetta kom
fram á vef Hagstofu Íslands í
gær.
Greining Íslandsbanka bendir
á það í Morgunkorni að kaupmáttaraukning milli mánaða hafi
ekki mælst meiri í tæp tvö ár.

nánar á visir.is

N‡ stjórn Árvakurs
Á aðalfundi Árvakurs, útgáfufélags Morgunblaðsins, á dögunum
var kjörin ný stjórn. Hana skipa
Stefán P. Eggertsson, sem er formaður stjórnar, Finnur Geirsson,
Halldór Þór Halldórsson, Hulda
Valtýsdóttir og Kristinn Björnsson. Finnur og Kristinn komu í
stjórnina í stað Haraldar Sveinssonar og Friðþjófs Johnson sem
seldu nýlega hlutabréf í félaginu.
Haraldur hefur verið stjórnarformaður Árvakurs síðustu níu
árin og gegndi starfi framkvæmdastjóra í heil 28 ár.

Greiningardeild KB
banka hefur hækkað
verðmat sitt á Actavis í
kjölfar kaupanna á
bandaríska samheitalyfjafyrirtækinu Amide.
Hlutafjárútboði Actavis
lýkur í dag.

- eþa

MORGUNBLAÐIÐ Ný stjórn Árvakurs,
útgáfufélags Morgunblaðsins, hefur tekið
til starfa. Finnur Geirsson og Kristinn
Björnsson eru nýir í stjórn.

Japanir flytja minna út
Útflutningur Japana hefur minnkað hratt undanfarið og er háu olíuverði og minni eftirspurn frá Kína

JAPÖNSK FRAMLEIÐSLA Japanir flytja
mun minna út en áður og segja sérfræðingar hagkerfið nú drifið áfram af innlendri
eftirspurn.

Markaðssvæði Actavis
stækkar um 200 prósent

kennt um. Vöruskiptajöfnuður var
hagstæður um 100 milljarða króna
í maí og hafði tekjuafgangur
minnkað um tæp 70 prósent frá því
á sama tíma fyrir ári.
Hafa japanskir framámenn
miklar áhyggjur af þessari þróun
enda hefur útflutningur verið undirstoð japansks efnahags í mörg ár.
Góðu fréttirnar eru þó þær að útflutningur Japana til Bandaríkjanna heldur áfram að aukast, en
samanlagt er útflutningur til Kína
og Bandaríkjanna rúmur þriðjungur alls útflutnings Japana.
Sérfræðingar segja efnhagskerfið nú drifið áfram af innlendri
- jsk
eftirspurn.

Greiningardeild KB banka metur
virði Actavis á tæplega 147 milljarða króna sem gefur verðmatsgengið 44,3. Þegar verðmat KB
banka var gefið út í fyrradag var
gengið um 39,5 eða rúmum tólf
prósentum lægra en greiningardeildin telur að það eigi að vera.
Fram eftir degi í gær var gengi
bréfa Actavis í Kauphöllinni í
kringum 41 og hafði hækkað um
rúm fjögur prósent.
„Með kaupum á bandaríska
samheitalyfjafyrirtækinu Amide
stækkar markaðssvæði Actavis
um tvö hundruð prósent. Bandaríkin eru með um helming af samheitalyfjamarkaðnum í heiminum
og verður stærsta markaðssvæði
Actavis eftir kaupin. Þarna liggja
mjög mörg tækifæri. Við gerum
ráð fyrir að vöxtur tekna verði
hlutfallslega mun meiri þar en í
Evrópu eftir árið 2007 þegar fyrstu
vörur Actavis fara á markað
vestra,“ segir Haraldur Yngvi Pét-

LYFJAÚTFLUTNINGUR VEX Árið 2007 mun Actavis flytja fyrstu lyfin inn á Bandaríkjamarkað, sem er með um helming af samheitalyfjamarkaðnum í heiminum.

ursson í greiningardeild KB banka.
Í verðmati KB banka kemur
fram að Actavis hafi þegar sótt um
markaðsleyfi fyrir nokkur lyf í
Bandaríkjunum og búist sé við að
átta til tíu lyf muni bætast í þann
hóp á næstunni. Saman munu Actavis og Amide sækja um markaðsleyfi fyrir að minnsta kosti fjórtán
lyf á Bandaríkjamarkað á þessu
ári.
Nú stendur yfir hlutafjárútboð
hjá Actavis vegna kaupanna á
Amide og lýkur því klukkan fjögur

í dag. Actavis mun greiða 500
milljónir dollara í reiðufé fyrir
Amide eða um 33 milljarða króna.
Gengi bréfanna í hlutafjárútboðinu
er 35,8 krónur á hlut, sem er töluvert lægra en verðmat KB banka
gefur tilefni til. Heildarvirði hluta
í útboðinu eru tæplega 21 milljarður króna og eru um 345 milljónir
hluta falir.
Forgang í útboðinu hafa þeir
sem voru skráðir á hluthafalista
félagsins í lok dags 3. júní síðastliðinn.
bjorgvin@frettabladid.is

FASTEIGNIR H EI M I LI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR TÍSKA ATVINNA BRÚÐKAUP TILBOÐ o.fl.
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Krukka eða krús
BLS. 7

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000 OG Á visir.is

Góðan dag!

Tekist á við óreiðuna

Í dag er fimmtudagur 23. júní,
174. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

Skáparnir á heimilinu geta oft
orðið að einhvers konar svartholi þar sem öllu er hent inn
og sumt virðist hverfa að eilífu.
Á sumrin leitast flestir við að
vera úti, en rigningardegi er
vel varið inni við að endurskipuleggja skápana og hver
veit nema maður finni sundfötin frá því í fyrra. Eflaust
lenda margir í vandræðum
með hillupláss eða finna leið
til að skipuleggja hlutina
þannig að auðvelt er að finna
þá. Með smá hyggjuviti og
nokkrum kössum er hægt að
breyta hvaða ruslaralega skáp
sem er í fyrirmyndarskáp sem
unun er að opna og horfa inn
í. Nokkrir góðir hlutir geta skipt
sköpum, eins og góðir kassar
og hilluhengi, en það þarf

Afmælið hans
brósa hlýtur að
vera fyrr en mig
minnti. Hann er
strax orðin svo
góður við mig!

Smáauglýsingar

MYND GETTY

ÞAÐ ER AUÐVELDARA ER AÐ FINNA HLUTINA Í VEL SKIPULÖGÐUM SKÁP.

Vel skipulagður skápur auðveldar manni að finna hlutina.

bara að muna að mæla skápinn áður en rokið er til og
kassarnir keyptir.

LIGGUR Í LOFTINU

byrja í dag á bls. 8

í tísku

Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt

Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þjónusta

Grétar fylgist ágætlega með tískustraumum en þegar kemur að því
að velja uppáhalds flíkina þá segir hann sokkana ómissandi.

Allir jafnir í fataskápnum
Grétar Sigfinnur Sigurðsson, fótboltamaður í Val, gerir ekki upp á milli
flíkanna í fataskápnum sínum og gæti
ekki lifað án sokkanna.
Þegar blaðakona spyr Grétar hvað sé
ómissandi í fataskápnum hans kemur
spurningin svolítið flatt upp á knattspyrnukappann. „Ég held að ég gæti ekki lifað án
sokkanna minna,“ segir Grétar og hlær.
Þegar blaðakona vill fá frekari útlistun á
sokkasafni hans hlær hann og svarar.
„Þetta svar var eiginlega meira sagt til þess
að gera grín að spurningunni. Mér finnst
hún nefnilega frekar asnaleg. Ég kaupi

mikið af fötum en ég á ekkert eitt sem er í
uppáhaldi eða eitthvað sem ég er alltaf í. Ég
gef öllum flíkunum í fataskápnum jafnt
tækifæri og geri ekki upp á milli flíkanna
svo engin rifrildi skapist í fataskápnum.
Það eru allir jafnir í skápnum mínum.“
„Ég fylgist ágætlega með því sem er í
tísku en reyni ekki að eltast við tískustrauma. Ég kaupi það sem mér finnst flott
hverju sinni og fíla en ég reyni að hugsa
ekki of mikið um hvað er í tísku og hvað
ekki. Ég ligg í það minnsta ekki andvaka
yfir því hverju ég eigi að vera næsta dag og
á nóg á fötum sem ég get farið í strax þegar ég vakna á morgnana,“ segir Grétar Siglilja@frettabladid.is
finnur Sigurðsson.

Fyrirsætan Heidi Klum og
eiginmaður hennar söngvarinn
Seal ætla að búa í Þýskalandi
og ala þar upp barn sitt.
Ástæðan er sú
að brauðið í
Þýskalandi er
gott fyrir rödd
Seal, en hann
segist vera með
fæðuofnæmi og
flestar brauðtegundir fari illa í
hann og skaði
röddina.
Vera Wang sem
er þekkt fyrir
hönnun sína á brúðarkjólum,
hefur nú hannað lúxus brúðarsvítu á hóteli í Hawaii. Nóttin í
svítunni kostar um 250 þúsund
íslenskar krónur og á að vera
sérstaklega rómantísk. Vera
Wang er þá komin í hóp tískuhönnuða eins og Armani, Versace og Christian LaCroix sem
allir hafa hannað hótel.
Louis Vuitton hefur hefur
ákveðið að taka síðasta plássið
í október til að sýna vor- og
sumartísku sína fyrir árið 2006.
YSL Rive Gauche-sýningin hefur
yfirleitt verið haldin á þessum

tíma en Louis Vuitton vill sameina þetta opnun á nýrri verslun á Champs Elysses sem
verður opnuð næsta dag.
Berkeley-hótelið
í London hefur
tekið upp á þeirri
nýbreytni að
bjóða upp á preta-porter meðlæti
með kaffinu.
Bakkelsið er
sumsé búið til
samkvæmt
nýjustu tísku, til
dæmis er hægt
að fá smákökur í formi
kvenlíkama sem eru íklæddar,
þ.e. kremið líkist bikini frá
Gucci samkvæmt nýjustu
sumarlínunni.
Elton John hefur boðist til að
aðstoða tónlistarmanninn Pete
Doherty við að losna undan
eiturlyfjafíkn. Elton hefur áður
aðstoðað stjörnurnar Robbie
Williams og Donatellu Versace
að yfirvinna fíkn sína. Auk þess
hefur hann ítrekað áhuga sinn
á að syngja dúet með Kate
Moss, sem er kærasta Pete
Doherty.
tiska@frettabladid.is
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Nauðsynlegt er að fá aðstoð frá fagmanneskju reglulega við val á brjóstahaldara því meðalkonan breytir um brjóstahaldarastærð 6 til 8 sinnum á
ævinni. Flestar konur nota brjóstahaldara í vitlausri stærð.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP & GETTY
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Brjóstahaldari

Íslensk hönnun

Brasilíska fyrirsætan Gisele Bundchen
opnaði flotta tískusýningu hjá Colcci.

Mikið úrval
af barnahúfum

Litríkt karnival og nóg af fjöri
Sumartískan fyrir árið 2006
var kynnt í Ríó de Janeiro í
síðustu viku og greinilegt að
litir halda áfram að slá í
gegn.

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

Sumartískan á næsta ári
í Ríó de Janeiro í
Brasilíu var kynnt
með pompi og prakt
í vikunni sem
leið. Tískusýningarnar voru haldnar
í nútímalistasafni
í borginni og
stóðu yfir í þrjá
daga.
Helstu fatahönnuðir heims, eins og
Maria Bonita, Mara
Mac, Tessuti og
Animale
sýndu

Nýkomið!
Microfibra bolir og nærföt
Margir litir

Ásnum - Hraunbæ 119 - Sími 567 7776
Opið virka daga kl. 11:00-18:00

Sumarleg sundföt frá Lenny.

hönnun sína sem og hönnuðir frá
fjörutíu öðrum merkjum og tískuhúsum. Rúmlega sextíu kaupendur og fulltrúar einkaumboða
komu á sýninguna en Brasilía
kemst lengra inn á tískukortið með hverju árinu
sem líður.
Þegar hugsað er um
Brasilíu þá koma litir
fyrst upp í hugann. Litríkt karnival og nóg af
fjöri og það var nákvæmlega það sem
einkenndi sumartískuna fyrir næsta ár.
Fullt af litum, eins og í
ár, litríkar og stórar
perlufestar
og
skemmtileg höfuðföt.
Gianne Albertoni sýnir
dýrslegan fatnað frá
Animale.

Brautarholti 4

Opið mán-fös 10-18
www.atson.is

Bikiní Bikiní
Frábært úrval af

sundfatnaði
Stórar stærðir
Rauður og sætur sumarstrákur í fötum frá
Complexo B.

SMÁRALIND

80¥s þema hjá hönnuðinum Karla
Girotto.

Hönnuðurinn Redley notar aldeilis
liti til að fagna sumrinu.

Sími 517 7007

Aniston selur meira en Jolie

Flott föt

Í verslun í Bandaríkjunum geta aðdáendur Jennifer Aniston eða Angelinu
Jolie styrkt stjörnuna sína með bolakaupum.

Gott verð
Tískuvöruverslun
Glæsibæ
Sími 588 4848

Ný tæki - Betra verð!
kr.

12.900.17.900.kr.

Verslun í Los Angeles í Bandaríkjunum
var ekki lengi að hagnast á sögusögnunum
um samband Brad Pitt og Angelinu Jolie.
Verslunin, sem heitir Kitson, selur um
þessar mundir boli með slagorðunum
Team Aniston eða Team Jolie þannig að
viðskiptavinir geta haldið tryggð við
uppáhaldsstjörnuna sína. Bolirnir
hafa verið afar vinsælir en Aniston
virðist vinsælli en Jolie þar sem
þriggja mánaða biðlisti er eftir bolum með henni. Jolie og Pitt hafa neitað því að vera í ástarsambandi en
eins og mörgum er kunnugt skildi
Pitt við konu sína, Jennifer Aniston,
vegna gróusagna um framhjáld
Pitts og Jolie eftir að þau léku
saman í Mr. and Mrs. Smith.
Bolir til styrktar Jennifer Aniston
seljast meira en bolirnir hennar
Angelinu Jolie.
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Lengi hefur verið beðið eftir ilminum frá Williamson en hann var kynntur fyrir skemmstu.

Úr háborg tískunnar

Breski hönnuðurinn Matthew Williamson afhjúpaði
nýja ilminn sinn í verslun Harvey Nichols í London
fyrir stuttu. Lengi hefur verið beðið eftir ilminum,
sem heitir einfaldlega Matthew Williamson, og var
frumsýningarpartíið stjörnum prýtt. Williamson er
frægur fyrir að hanna hippaleg og litrík föt fyrir
stjörnur eins og Jade Jagger og Kelis. Innblásturinn
fyrir ilminn kemur frá þeirri fyrrnefndu og ofurfyrirsætunni Helenu Christensen. „Ég vildi skapa ilm sem
felur í sér lífstíl þessara stúlkna; hvernig þær klæðast
og hvert þær fara í frí,“ segir Williamson. Útkoman er
seiðandi ilmur með snert af vanillu, jasmín og trjákvoðu.

BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Hárbrúskar hellismannsins
Sundfötin komin í töskuna. Ekki seinna vænna enda var sumardagurinn fyrsti hér í landi á þriðjudag, 21. júní. Nú er aðeins eitt eftir
áður en farið er á sólarströnd og það er að eyða líkamshárunum,
nokkuð sem konur hafa lengi þekkt en karlar eru að uppgötva. Samkvæmt nýlegri könnun rakar fimmti hver karlmaður í Frakklandi
eitthvað af líkamshárunum til að fullkomna útlitið, konum til mikillar ánægju, því nú þykir ekki lengur sérlega rómantískt að leggja
höfuð sitt á kafloðna bringu og horfa á nef fullt af hárum. Aðferðirnar eru ýmsar, allt frá rakvél upp í lasermeðferð sem eyðir hárunum
fyrir fullt og allt. Karlar eru viðkvæmir fyrir því að kusk falli á
karlmennskuímyndina og því verður að setja á markað snyrtivörur
sem eru ætlaðar þeim sérstaklega. Sjálfsagt er oft um sömu vörur
að ræða og áður voru seldar konum.
Þekktasta og einfaldasta aðferðin við að eyða hárum er að raka
þau. Nú eru komnar á markaðinn frá Remington og Braun rakvélar
fyrir herra sem bæði eru fyrir skeggið og hárin undir höndunum eða
á bringunni. Aðrir velja háreyðingarkrem sem skilur ekkert eftir en
eitt fyrsta merkið sem setti á markað krem fyrir karlmenn Nair,
markaðssetur fyrir þetta sumar háreyðingarspray sem er einstaklega auðvelt í notkun og hreinlegra en krem. Snyrtifræðingar eru þó
ekkert hrifnir af kremunum og rakstrinum. Ekki bara vegna þess að
viðskiptavinurinn er að þessu sjálfur heima hjá sér og kemur þar að
leiðandi ekki í vaxmeðferð heldur vegna þess að rakstur og
kremmeðferð auka hárvöxtinn. Þeir segja að líkamshárin verði
harðari og líkist meira og meira skeggi. Í París eru nokkrar snyrtistofur eða fyrirtæki sem helga sig eingöngu fegrunarmeðferðum
fyrir karla og þar er fjórðungur starfseminnar fólginn í háreyðingu
með vaxmeðferð. Reyndar er sömuleiðis hægt að kaupa vaxborða til
að nota heima við. En fyrir þá sem nenna ekki að standa í þessu veseni þá er varanlega lausnin leysigeislameðferð. Hárunum er þá eytt
fyrir lífstíð. Vandamálið er einungis það að ekki dugir að fara einu
sinni í slíka meðferð heldur getur þurft frá tveimur upp í tíu skipti
eftir því um hvaða líkamspart er að ræða. Hver tími kostar um 150
evrur (ríflega 12.000 krónur). En til þess að brjóstkassinn sem búið
er að verja vetrinum í að stækka, njóti sín, verða hárin að fjúka og
fína sundskýlan má ekki falla í skuggann af hárbrúskunum sem
standa út úr. Þeir lötustu sem ekki vilja vera flokkaðir með hellismönnum geta í það minnsta farið í smá kantskurð.

Williamson í frumsýningarpartíinu en fyrir aftan hann má sjá vöruna.

ERUM AÐ FLYTJA LAGERINN

LAGERSALA
Vegna frábærra undirtekta höfum við
ákveðið að hafa opið þessa helgi

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Fáránleg
verð:

Gullarmbönd kr. 1.090 stk.
Topshop

Star Bronzer frá Lancomé
frá kr 3.500-4.000

Gullhælaskór
kr. 5.990
Topshop

Opnunartími
fim.
fös.
lau

12-18
12-18
12-18

490
990
1490
1990

Gulllínan frá Mac Sólarpúður
kr. 2.390, Skin Shimmer fyrir líkama kr. 2.790, brons andlitsfarði kr.
2.990, gull-perlupúður kr. 2.290, Debenhams

Gull og meira gull
Gullið er búið að vera mjög áberandi í vetur og þessu gullæði
er alls ekkert að ljúka.
Gulllitaðar flíkur og fylgihlutir
eru og verða í efstu sætum vinsældalista tískumógúlanna út
sumarið ef ekki lengur og það er
alltaf að bætast við nýjan varning
í glóandi gulli. Á sumrin verður
gullið útlit á andliti og likama líka
mjög eftirsóknarvert. Eitt það
flottasta á gullmarkaðnum núna

er nýja „Star Bronzer“ kremið frá
Lancome, „Pure Gold“ sem er
makað um líkamann og gerir
hann ómótstæðilega gylltan og
glansandi. Einnig er sumarlínan
frá Mac mjög girnileg, gullitaðir
augnskuggar, glansandi gloss og
gullsanseraðir kinnalitir hafa
aldrei verið vinsælli.

LAGERSALA LAUGAVEGI 97,
GENGIÐ NIÐUR PORTIÐ FRÁ LAUGAVEGI

LAGERÚTSALA
BUXUR, PILS, PEYSUR, BOLIR OG JAKKAR ÚR ELDRI LISTUM

- 4 VERÐ - 900 - 1.900 - 2.900 - 3.900

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Matthew Williamson með nýjan ilm
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sundbolir strandtöskur
strandpils og sandalar

„Í sandölum
og ermalausum bol“

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Bikini

Sandalar og bolir eru ómissandi hluti sumarsins.

s. 588-5575, Glæsibær

Mikið úrval af yfirhöfnum

á 50% afslætti
S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

• Rúskinnsjakkar - 20% afsl.
• Nýkomnir bolir frá YOEK

Ég hef verið með LCN naglastyrkingu frá Heilsu og fegurð í nokkur
ár og er alltaf jafn ánægð.
Ég mæli 100% með LCN
naglastyrkingu.
Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir.

Vorum að taka upp helling
af nýjum vörum

Að vera í sandölum og
ermalausum bol á svona
dögum er algjörlega
málið. Láta sólina og hitann leika um kroppinn
og njóta þess að fletta af
sér flíkunum. Hvort
sem maður er að spóka
sig í bænum með ís í
einni og bjór í hinni, sóla
sig í Nauthólsvíkinni,
eða bara hvar sem er, þá
eru það sandalar og
ermalaus bolur sem
ganga alltaf alls staðar á
bongóblíðviðrisdögum.
Nóg er til af sandölum
og litlum bolum um allan bæ, oft á frábæru

Bolur kr. 2.490 Sandalar kr 2.990

verði, svo það ætti að
vera á hvers manns
færi að nálgast þessa
mest ómissandi hluti
sumarsins.
Fæst allt í Topshop
Bolur kr. 990
Sandalar kr. 3.990

Marcia Cross í
sparilegum hlírabol
og sandölum.

Grænblár bolur kr 2.490
Sandalar kr. 2.490

Terracotta-bolur
kr. 899
Sandalar kr. 4.990
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sjáumst!

Litríkt, flott og
kostar lítið
Í lágverðsversluninni Tiger
er hægt að finna
allt mögulegt
fyrir sumarið
fyrir lítið fé.
Það
er
svo
skemmtilegt að
kaupa sér fallega hluti fyrir
sumarið. Litríka og
skemmtilega hluti
sem oftar en ekki eru
lítið notaðir, kosta fúlgu
fjár og eru úreltir fyrr en
varir. Væri ekki gaman að
geta keypt sér skemmtilega
og tilgangslausa hluti sem
kosta það lítið að maður fær
ekkert samviskubit yfir því að
nota þá ekki? Enn þá skemmtilegra
væri ef þeir væru líka flottir og
tolldu í tískunni í sumar. Í lágverðsversluninni
Tiger er hægt
Stór og litrík regnhlíf
400 kr.
að dressa sig Tiger taska
200 kr.
upp frá toppi til Barnaregnhlíf
200 kr.
táar, fyrir utan Sólgleraugu
200 kr.
fatnað, fyrir lít- Gul og sumarleg derhúfa 200 kr.
inn sem engan Sumarlegur blómsveigur
400 kr.
pening. Þar er í anda Hawaii, tveir á
100 kr.
allt til alls fyrir Garðhanskar, eitt par
400 kr.
útileguna, utan- Sandalar
2.100 kr.
landsferðina og Samtals:
sólbaðið heima í
garði. Tiger fylgir líka tískunni
og býður viðskiptavinum upp á alla
fylgihluti sólarinnar í frábærlega
flottum litum sem lífga svo sannarlega upp á umhverfið. Fréttablaðið
fór á stúfana og setti saman
skemmtilegt og litríkt dress sem
kostar lítið meira en ein bíóferð og
sómir sér sérdeilis vel í hitanum og
sólinni hér á landi sem og utan
lands.
lilja@frettabladid.is

Beckham-hjón
í sjampóið?
ÞESSI FRÆGUSTU HJÓN Í HEIMI
VILJA VERA ANDLIT L’OREAL.
Konunglegu Beckham-hjónin, Victoria og David, standa nú í samningaviðræðum við snyrtivörurisann L’Oreal. Hjónin hafa hug á því að vera
andlit hins fræga sjampós frá L’Oreal. Ef samningar nást mun fótboltastjarnan og kryddaða konan hans
leika í sjónvarpsauglýsingum og sitja
fyrir á plakötum sem munu innihalda slagorðið „Because you’re
worth it“, eða „Því þú átt það skilið.“
Síðustu ár hafa stjörnur eins og
Jennifer Aniston, Beyonce Knowles,
Eva Longoria, Ben Affleck og Claudia
Schiffer unnið fyrir L’Oreal.
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Diskó, Hollywood
og alvöru fólk
Ed Hardy Vintage Tattoo Wear“
kallast nýjasta tískulína Christian
Audigier sem var frumsýnd fyrir
skömmu í Hollywood. Frumsýningin var blanda af partíi og tískusýningu og var hún svo sannarlega stjörnum prýdd og heimsfrægt fólk eins og Jessica Simpson, Bruce Willis, Paris Hilton og
Naomi Campell voru meðal
gesta.
Tískusýningin var hápunktur veislunnar og þemað
svokallað „sexí diskó“ þar
sem Christian blandar saman
diskóstemningu skemmtistaðarins Studio 54, rauða
dreglinum í Hollywood og
Kaliforníutísku sem einkennist af brimbrettaog hjólabrettaiðkendum. Fötin voru sýnd
bæði af atvinnufyrLitríkt og skemmtilegt. Christian
hannar ekki bara
töffaraföt heldur líka töff
djammföt.

irsætum sem og brimbrettagaurum frá Kaliforníu og jafnvel
gengjameðlimum – sem sagt allt
mjög frjálslegt og ferskt.
Christian er ekki ókunnugur í
tískuheiminum og hefur sett
mark sitt á fræg tískumerki eins
og Diesel, Levi’s, Liberto
og American Eagle.
Hann gekk til liðs við
óþekkt
fyrirtæki,
Von Dutch, fyrir
nokkrum
árum.
Hann var aðalhönnuður
hjá
fyrirtækinu og
með hans hjálp
komst
Von
Dutch á kortið
út um allan
heim og er virt
tískumerki
í
dag. Christian
hætti hjá Von
Dutch í ágúst á
síðasta ári og
uppgötvaði
sniðuga markaðsfræði hjá
Don Ed Hardy

Christian fékk til liðs við sig
nokkra ekta Kaliforníugaura sem
sýndu listir sínar í fötunum.

Það var allt skemmtilegt við tískusýningu Christians og meira að
segja þessi skólastelpa skemmti
sér vel.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Fatahönnuðurinn, Christian Audigier, hefur komið víða við en
hefur nú fundið sig undir sínu eigin nafni. Hann frumsýndi nýju
línuna sína í Hollywood fyrir skömmu og er hún allt í senn –
töff, ögrandi, skemmtileg, lifandi og fersk.

Útskriftargjafir.
Glæsilegt úrval
skartgripa.

Tískulínan er fersk og var sýningin eftir því
– fersk og fjörug. Í netbuxum og nærum –
verður það betra?!

sem hefur verið kallaður guðfaðir
nútímahúðflúra. Með hjálp Dons
hannaði hann „Ed Hardy Vintage
Tattoo Wear“ og hefur línan vakið
mikla athygli á þessu ári þó að
hún hafi ekki verið frumsýnd fyrr
en nú.
Nýja línan er mjög skemmtileg, litrík og töff en margir samstarfsmanna Christians í tískuheiminum hafa hrósað honum fyrir mikla hæfileika og kraft.
Christian er ekki hræddur við að
fara ótroðnar slóðir og myndirnar
tala svo sannarlega sínu máli.
Gjörið svo vel.
lilja@frettabladid.is

Christian sjálfur lét sig auðvitað ekki vanta
en hér er hann með unnustu sinni, Ira.
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Oft vill henda að annað koddaverið úr setti týnist og aðeins eitt er eftir.
Hægt er að safna þessum stöku koddaverum saman, strauja þau vel og
nota sem diskamottur á matarborðið.

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTO/GETTY
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Diskamottur

MARC NEWSON liggur í flugvélasæti
sem hann sjálfur hannaði.

SMART OG ÖÐRUVÍSI uppþvottagrind.

Ný sending af kristalsljósakrónum

OROGONE
STÓLL. Sómir
sér vel á geimskipi.

VASALJÓS og hulstur utan um það.

POTTASETT hannað fyrir Tefal.

Framúrstefnulegur og hnyttinn
Marc Newson er einn merkilegasti hönnuður samtímans.

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið) · Sími 567 2133 · www.arinn.is
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Hinn rúmlega fertugi Ástrali
Marc Newson er sennilega einn
afkastamesti og áhrifamesti
hönnuður okkar tíma og hefur
hannað allt frá uppþvottagrindum
til flugvéla. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann átt glæsilegan feril víða um
heim. Hann er nánast sjálfmenntaður
hönnuður en Marc
útskrifaðist
úr
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Mikið úrval af piparkvörnum- einnig
rafmagnspiparkvarnir Cole & Mason
V M F Bodum
Vandaðar heimilisog gjafavörur

Kringlunni - sími : 533 1322

KERAMIK Í GARÐINN
Útikamínur og fleira
Góð vinnuaðstaða fyrir keramik,
gler og leir
Tökum á móti hópum.
Opið alla virka daga! 10-18
Listasmiðjan Keramik og glergallerý • Kothúsum, Garði, s. 422 79 35.

Blómin fyrir útskriftina
BLÓMÁLFURINN
Vesturgötu 4 sími 562 2707

Íslandsmeistari í blómaskreytingum

EMBRYO CHAIR, eða fósturstólinn. Lögun stólsins líkist legu fósturs í móðurkviði.

listaskóla í Sydney, sem skartgripasmiður og myndhöggvari.
Aðeins þremur árum eftir útskrift
var hann komin til Tokyo þar sem
fyrirtækið Idée hóf framleiðslu á
húsgögnum hans og náðu þau
miklum vinsældum bæði í Asíu og
Evrópu. Næst settist hann að í
París þar sem hann vann fyrir
ítalska framleiðendur og hannaði
ljós og húsgögn. Fáum árum
seinna fluttist hann til London og
stofnaði sitt eigið fyrirtæki sem
heitir einfaldlega Marc Newson
ehf. þar sem hann hefur tekist á
við stærri og viðameiri verkefni.
Hann er mikill vinnuþjarkur sem
virðist ekki eyða tíma sínum mikið í vitleysu, þar sem hann segist
aldrei lesa tímarit né hlusta á útvarp. Yfirleitt segist hann vinna
að hönnun sinni í flugvélum þar
sem hann ferðast mikið og fátt
annað að gera í löngu millilandaflugi en að sökkva sér í verkefni,
sem gæti verið ástæða þess að

GULUR OG
FRÍSKLEGUR
upptakari hannaður
fyrir Alessi.

hann
hefur
hannað sérstaklega stór og þægileg flugvélasæti og einkaþotu.
Hönnun hans þykir framtíðarleg,
sexý, hnyttin og frumleg og hefur
hann einstaka hæfileika til þess
að gera hana alþjóðlega. Hann
hefur verið sérlega afkastamikill
og hannað hluti fyrir heimili, eins
og glös fyrir Iittala, vörur í eldhús
og á baðherbergi fyrir Alessi,
húsgögn og húsmuni fyrir Magis
og B&B Italia, Idée og Dupont
Corian, en mikið af þessum vörum fást á Íslandi.
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Krukka eða krús
HVAÐ SEM ÞÆR KALLAST ÞÁ ERU
DRYKKJARKÖNNUR GÓÐAR UNDIR
HEITA DRYKKI - OG KALDA.
Könnur, krukkur, krúsir, jafnvel fantar.
Það er eitthvað aðeins afslappaðra
við drykkjarkönnu en kaffibolla með
undirskál. Með auknum vinsældum
kaffidrykkja sem þarfnast meira rýmis, eins og til dæmis kaffi latte, kjósa
æ fleiri að drekka morgundrykkinn
sinn úr könnu frekar en bolla.
Svo má ekki gleyma þeim sem vilja
helst af öllu drekka te og njóta þess
að smakka til nýjar tegundir og fá alveg nýtt bragð. Íste er ekki síður gott
úr góðri könnu en háu glasi og það
er varla sá drykkur sem ekki á skilið
að fá að vera í könnu eða krús svona til tilbreytingar.

Þessar fallegu
drykkjarkönnur eru
eftir Svanhvíti
Magnúsdóttur og fást í Gallerí Smíðar
og Skart á Skólavörðustígnum í fjórum
mismunandi litum. Könnurnar eru hluti
af stærra stelli en njóta sín svona líka
prýðilega einar. Þær kosta 2.300 krónur
stykkið.

Þetta Iittala glas er
alveg kjörið undir te
af ýmsum hitastigum
og „beltið“ kemur í
staðinn fyrir hanka.
Glasið, skeiðin og
beltið kosta 1.640
krónur í Artform á
Skólavörðustíg.

Iittala glas, bolli eða
kanna, allt eftir því
hvað fólk vill kalla
það. Til í fjórum mismunandi litbrigðum af
röndóttu og svo eru
líka til undirskálar og
sitthvað fleira í sama
stíl. Kostar 1.500 krónur.

Kolbrún S. Kjarval er löngu orðin þekkt
fyrir fuglana sína en könnurnar sem hún
býr til eru ekki síðri. Þær fást allar í Gallerí KSK á Skólavörðustíg 22.

Kanna með
lundamyndum
kostar 3.500
krónur.

Kanna sem
brosir út í
annað, 3.000
krónur.

Kanna með
grængylltu
mynstri, 3.000
krónur.

Drykkjarkrús að
hætti víkinganna,
2.500 krónur.

Möguleikarnir óþrjótandi
ÞAÐ KEMUR VEL ÚT AÐ SETJA AFSKORIN BLÓM Í MARGA LITLA BLÓMAVASA.
Í stað þess að setja afskorin blóm öll
saman í einn vasa er
sniðugt að setja þau í
marga litla í staðinn.
Hvert blóm nýtur sín
betur og litlu vasarnir
henta vel í gluggakistur og hillur. Ekki þurfa
allir vasarnir að vera
eins né öll blómin
eins. Skemmtilegt er
að blanda saman ólíkum blómavösum, og
jafnvel krukkum eða
glerflöskum. Blómin

geta komið úr garðinum og litlar
trjágreinar geta fengið
að fljóta með. Þetta er
skemmtilegt fyrir þá
sem njóta þess að
leika sér með að
skreyta heimili sitt og
leika sér með ólíkar
uppsetningar. Blómunum er líka hægt að
koma fyrir um allt hús
þannig að afskorin
blómavöndur nýtur sín
ekki bara á einum
stað.

Krúttleg sumarkerti
með kertadisk

Tilboðsverð

990.-

Blómaval
– Sigtúni

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Renault Megane Scenic, skrd.12/1999
e:109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr Tilboð 690.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd.01/2005,
e:6.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.750.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

VW Golf station, skrd.02/2000,
e:68.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 880.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Skoda Fabia, skrd.10/2000, e:72.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
760.000 kr 100% lán mögulegt S:5157000

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Lexus RX300, skrd. 04/2003, ek.
31.000 km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.350.000 kr 100% lán mögulegt
S. 515 7000.

Toyota Land Cruiser 90 GX,
skrd.11/1998, e:144.000 km, 3000cc,
diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.250.000
kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Daihatsu Cuore, skrd. 07/1999,
e:58.000 km. 1000cc, beinskiptur, Ásett
verð 420.000,- kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000.

VW
Passat
station
4Motion,
skrd.08/2000, e:120.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.170.000 kr. Tilboð 990.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Subaru Forester, skrd. 10/1997,
e:190.000 km. 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 680.000 kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 449.000
kr. 100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í
48 mánuði ca:11.300 kr S:515-7000

Citroen Xsara SX, skrd.05/2002,
e:22.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.030.000,- kr. 100% lán mögulegt S:515-7000

Volvo S40 SE-Line, skrd.08/2003,
e:34.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.260.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo
S60
AWD
2,5
Turbo,
skrd.05/2003, e:22.000 km, 2521cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 3.650.000 kr. Tilboð 3.390.000 kr 100% lán mögulegt,
meðalgreiðsla í 72 mánuði ca: 57.600
kr S:515-7000.

VW Passat Comfortline station,
skrd.08/2000, e:130.000 km, 1800cc,
sjálfskiptur, Ásett verð 1.190.000 kr. Tilboð 950.000 kr 100% lán mögulegt,
meðalgreiðsla í 60 mánuði ca:18.900
kr S:515-7000
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BMW X5, skrd. 12/2003, e:29.000 km.
4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.670.000 kr
100% lán mögulegt, meðalgreiðsla í 7
ár 99.968 kr S:515-7000

Daihatsu Sirion CX, skrd.10/1998,
e:63.000 km, 1000cc, beinskiptur. Ásett
verð 460.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Vw Vento, skrd. 09/1996, e:131,000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr Tilboð 490.000 kr 100% lán
mögulegt S:515-7000

Galloper, skrd.10/1998, e:180.000 km,
2500cc, diesel, beinskiptur. Ásett verð
930.000 kr. 100% lán mögulegt S:5157000

Volvo S40 SE-Line, skrd.09/2003,
e:28.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.320.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 01/2003 ek.
33.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.150.000 kr 100% lán mögulegt
S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd.11/1998 e:104.000
Km , 2000 cc , sjálfskiptur. Ásett verð
880.000 Kr 100% lán mögulegt S:5157000

Ford transit 330L, skrd.03/2002
e:62.000 Km , 2400 cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.890.000 Kr 100% lán
mögulegt. S:515-7000

Subaru Legacy GL, skrd.04/1999,
e:82.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 850.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Kia Sportage, skrd. 05/1995, ek.
159.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 450.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Volvo V70 XC “CrossCountry”, skrd.
05/2004, ek. 23.000 km, 2521cc, sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr Tilboð
4.390.000 kr 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Isuzu Trooper, skrd. 01/2001, ek.
113.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.490.000 kr. 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

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

Renault Master Minibus, skrd. 09/2002,
ek. 66.000 km, 2500cc, diesel, beinskiptur, 15 Manna. Ásett verð
2.590.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Ford Escort station, skrd. 07/1998, ek.
117.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 420.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

Ford Explorer XLT Sport, skrd. 05/2004,
ek. 19.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.050.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Volvo 744, skrd. 06/1987, 2316cc, ek.
265.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
250.000 kr. Tilboð 150.000 kr 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

Renault Megane Scenic, skrd.02/1999,
e:111.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 850.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Expedition XLT Sport, skrd.
07/2004, ek. 13.000 km, 5400cc, sjálfskiptur. Ásett verð 4.890.000 kr 100%
lán mögulegt S. 515 7000.

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

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 08/2000, ek.
126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.150.000 kr. 100% lán mögulegt
S. 515 7000.

Volvo S80 2,4, skrd.03/1999, e:59.000
km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.750.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Honda Civic LSi, skrd.06/1997,
e:149.000 km, 1500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 690.000 kr 100% lán mögulegt S:515-7000

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

Citroen C5 Elegance, skrd. 09/2003, ek.
29.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.990.000 kr. 100% lán mögulegt
S. 515 7000.

Ford F-250 diesel, skr.08/2003 e:
34.000 Km , 6000 cc, Sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 Kr 100 % lán mögulegt
S:515-7000

Opel Zafira 7-manna, skrd. 03/2000,
ek. 114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.090.000 kr. 100% lán
mögulegt S. 515 7000.

MMC L200, skrd. 01/2003, ek. 33.000
km, 2351cc, beinskiptur. Ásett verð
2.350.000 kr. 100% lán mögulegt S.
515 7000.

9

SMÁAUGLÝSINGAR
Toyota Yaris Terra 1,0. 06/00, ekinn 66
þ km, spoiler, bsk. Verð 670,000 kr.

Ford Escape XLS 2.3, 11/04. ekinn 7 þ
km. Sjsk, húddhlíf. Verð 2,650,000 kr.

Isuzu Trooper Turbo Intercooler 3,0,
02/99, dísel, bsk, ekinn 150 þ km. Verð
1,550,000 kr.

Toyota Land Crusier 90 LX dísel, 04/99
ekinn 160 þ km. Bsk, dráttarkúla, þakbogar, upphækkaður 33” Verð
1,990,000 kr.

Jeep Cherokee Jamboree 2,5 l árg.
1994 ek. 140 þús. km. Góður bíll v. 450
þús. Tilboð 330 þ. stgr. skipti möguleg á
ódýrari. Uppl. í s. 699 5801.

VW Golf Comfortline station, skrd.
04/2000, ek. 125.000 km, 1600cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 930.000 kr.
100% lán mögulegt S. 515 7000.

Subaru Legasy GL. 2.0L. árg. 02/1999.
Ssk., álfelgur, geislasp., krókur og vetrard., á felgum. Upplýs. 896-9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
Toyota Corolla STW Terra 4wd 1,8.
12/97, ekinn 155 þ km. Verð 590,000 kr
Toyota Land Crusier 90 LX. 06/01, ekinn 95 þ km, dísel, dráttarkúla, bsk,
sumar- og vetrardekk, 31”. verð
2,500,000 kr.

FORD E350 CLUB WAGON 7,3L
DISEL skr. 6/ 98 , Sjálfskiptur ek: 150
þús km , 11 Manna, v: 1650 þús ,
skipti möguleg á dýrari eða ódýrari
uppls 699-5801

Ford F-250 CrewCab, skrd. 03/2004,
ek. 41.000 km, 6000cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 4.250.000 kr. 100%
lán mögulegt S. 515 7000.

Toyota Avensis S/D Terra 1,8, 05/02,
ekinn 81 þ km. Bsk. Verð 1,290,000 kr

Volvo XC90 T-6 Twin Turbo, skrd.
05/2004, ek. 20.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett verð 5.930.000 kr. 100%
lán mögulegt S. 515 7000.

FORD E250 ECONOLINE 5,4 BENSÍN
SKR. 3/2000 , sjálfskiptur Gullfallegur
bill í mjög góðu standi tilvalinn sem
húsbíll og er búið að innrétta hann að
hluta v: 1490 þús skipti möguleg
uppls 699-6661 / 699-5801.

MMC Lancer station, skrd.09/1998,
e:91.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 690.000 kr.100% lán mögulegt
S:515-7000
Ford Focus Ambiente, skrd.09/2003,
e:34.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.130.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000
Daihatsu Sirion 4x4. skrd. 01/2002,
e:68.000 km, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr Tilboð 690.000 kr. 100%
lán mögulegt S:515-7000

Coleman Montrey fellihýsi, 06/03, 12
fet, 6 manna, rafdrifin uppsetning, útdraganleg hlið, wc, 3 hellur, ísskápur
ofl. Verð 1,600,000 kr.

Toyota Landcruiser 90 GX árgerð 1997.
Ekinn 130.000 km. Vínrauður, skráður 7
manna og er á 33” dekkjum. Verð 2.2
milljónir, engin skipti.

Kaupvild ehf
Hyrjarhöfði 2, 110 Reykjavík
Sími: 699 5801

Nissan Primera S/D Elegance. Ekinn 45
þ km, sjsk, bakkmyndavél. Fallegur og
vel útbúinn bíll. Verð 1,630,000 kr.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, laugardaga 13-16.

Chrysler Pt Cruiser 2.4, nýskr. 01/’02,
ek. 49 þ. km, svartur, leður, topplúga,
álfelgur o.fl. Verð 1.980.000. Tilboð
1.750.000. Vissir þú að Heimsbílar,
Toppbílar og Bílalíf eru á nýja stóra bílasölusvæðinu? Kíktu á keppnisliðið.. en
fróðlegt!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000

BÍLAR TIL SÖLU

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is
Dodge Durango SLT árgerð 1998. Ekinn
130.000 mílur. Hvítur, skráður 7 manna.
Rafmagn í öllu og vel með farinn bíll.
Verð 1.8 milljón og skoðar skipti á ódýrari

Ford Econoline 7,3 Diesil Powerstroke,’2001 ek 75 þ.km Sjálfsk, 15
Manna vel útbúin. Gott eintak Verð
2,950 þús áhv 2,350 þús afb 43 þ
6906465

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Ford Econoline 150 húsbíll árgerð
2001. Ekinn 75.000 km. High-roof bíll
með mjög fínni innréttingu, vaskur,
eldavél, sjónvarp og fleira. Verð
3.450.000 kr.

Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is
VW Bora S/D 1,6, 10/03, ekinn 44 þ
km, bsk Verð 1,590,000 kr.

>Nýr 2005 Chevrolet Astro Cargo Van.
4,3L vél, 190 hö. loftkæling, ABS, Rafdrifnar rúður, ofl. Okkar verð: 2.275 þús
án vsk.

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

Subaru impreza

Skoda oktavia

1600 9/00 ek 84þ.km 5 gira v.790 áhv 450

4x4 disel 11/03 ek 65þ.km v.1.970 áhv.1.435

Caravan 470 TF Saphir, nýtt, 4 manna.
Glæsilegt og vel útbúið hjólhýsi. Verð
2,190,000 kr

Saab

Jeep Liberty limited

95 2.3t 6/04 ek 5þ.km m/ö v.4.390 áhv
2.690ath skipti

2/02 ek 25þ.km m/ö gullfallegur v.2.950 áhv
2.500 ath skipti

Suzuki Grand Vitara V6 2500 árgerð
2000. Ekinn 105.000 km. Góður og vel
með farinn bíll. Sjálfskiptur og fjórhjóladrifinn. Verð 1.500.000 kr. engin skipti.

Toyota Avensis S/D Terra VVT-I, 1,8,
09/03, ekinn 17 þ km. Sjsk, spoiler, og
álfelgur. Mjög góður bíll. Verð
2,240,000 kr.
Nissan Terrano II Luxury. Dísel Árg. ‘01.
Ek. 114 þ. km. Ssk. Álfelgur, dráttarkúla,
Fjarstýrðar
samlæsingar,
cd
magásín.Verð kr. 2250.000.

Subaru Impreza GL 4WD árgerð 1997.
Ekinn 96.000 km. Fæst á frábæru verði
aðeins kr. 390.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík
Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Ahorn Camp 560 T JTD 2,0. Nýr bíll, 4
manna, wc, sturta, heitt og kalt vatn ofl
ofl. Verð 4,460,000 kr.

BÍLAR TIL SÖLUÞJÓNUSTA

Toyota Carina E

Yamaha Ventura xvz

5/96 1800 5gira ek 141þ.km sem nýr v.590
ath skipti

13tf árg 2000 ek 39þ.km v.1.380

Subaru Legacy

Nissan Patrol

2/99 ek 180þ.km 5gira v.890 ath skipti

38“breyttur 4/98 ek 155þ.km ný dekk og mikið
yfirfarinn v.2.890 ath skipti

Vorum að opna á nýjum stað og vantar bíla
á staðinn og á skrá. Bjartur innisalur,
frábært útipláss og mikil sala, erum við
Breiðhöfða. Tökum vel á móti þér og
kappkostum að veita góða þjónustu.

Opnunartími:
mán - fös kl 10-18 • lau kl 11-16
Sími 588 0700 • www.bilabankinn.is

Bílakjarnin • Breiðhöfða
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SMÁAUGLÝSINGAR
www.heimsbilar.is

Mitsubishi Lancer GLXi árg. 1994 ekinn
284 þ. km til sölu á vægu verði. Upplýsingar í síma 824 0624.

2 milljónir +

Daihatsu Charade árg. ‘93. Ek. 83 þ.km.
ssk. 5d. sk. ‘06. V.220 þ.kr. Uppl. í s. 893
2709.
Hyundai Sonata árg. ‘95, sjálfsk. hvítur,
álfelgur og geislaspilari, ek. 178 þ.km.
Þarfnast lagfæringa. 100 þús.kr. S. 451
2791.
VW Polo árg. ‘03, ek. 43 þús. km. CD
Sparneytinn bíll. Vetrardekk fylgja. Bílalán 650 þ. Verð aðeins 990 þ. S. 892
7852.

Ford Taurus árg. ‘94, ný dekk, nýsk. ‘06,
toppbíll, stgr. aðeins 200 þús. S. 849
1122.

Í toppstandi á tilboði. Til sölu nýsk. og
sparneytin Renault Megane árg. ‘97 ek.
158 þús. Álfelgur, lítur mjög vel út. Tilboð 299.000 stgr. Uppl. hjá Bjarna s.
660 7799.

Útsala! Nissan Sunny ‘89. ssk. Ek. 200 þ.
Ágætt útlit, verð 65 þús. stgr. S. 896
6744.

250-499 þús.

Ford Escape XLT árg. 2005, ekinn
22þús., 6 cylindra, sjálfskiptur, verð
2.890.000, 821 6292

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Toyota Corolla árg ‘96, ssk, Ek. 109 þ.
km. Verð 400 þús. Uppl. í s. 863 6303.

Toyota Rav4, Grænn/silfur, ‘98, 4x4,
krókur, CD, 100 þ. km. Verð 1.000 þús.
Sími 862 8064.
Sérlega glæsilegur Volvo S-60 árg.
2004. Bíllinn er með 2,4 lítra vél og yfirhlaðinn af aukabúnaði. Ekinn aðeins
10 þús km. Uppl. í s. 896 4002.
Toyota Corolla station mjög vel með
farinn bíll, aðeins ek. 122 þús., sumar
og vetrardekk á felgum, dráttarkrókur.
Verð 350 þús. Uppl. í s. 567 4784.

Corolla XLi, ekinn 106 þús. árgerð ‘96.
Vindskeið, sjálfskiptur. Algjör gullmoli.
Verð 380 þús. Uppl. í s. 660 7575 & 660
7577.
Hyundai Accent ‘98, ek. 104 þ. Dökkblár, 3ja dyra. Sk. ‘06, í góðu ástandi. V.
290 þ. S. 863 5478.

Ford E350 Club Wagon 7,3L Disel skr.
6/ 98 , Sjálfskiptur ek. 150 þús. km. 11
Manna, v. 1.650 þús. Skipti möguleg á
dýrari eða ódýrari. Uppl. í s. 699 5801.

0-250 þús.

Daewoo Matiz ‘00. Ekinn 38 þús. Einn
eigandi, reyklaus dekurbíll. Verðhugm.
470 þús. S. 824 2020.
VW Golf 1600 árg. 11/’96 5 dyra, ekinn
64 þús. Nýskoðaður, sjálfskiptur og
mjög vel með farinn. Verð 450 þús. 380
þús. stgr. Uppl. í síma 698 8098.

Mistubishi L300 ‘90 4WD. 8 m, góður
bíll. Sk. ‘06. Verð 180 þús. S. 868 9663
e. kl. 16.

Skoda Octavia 1600 cc, 08/’98 til sölu.
Ásett verð 590.000 kr. Fæst með góðum stgr. afslætti. S. 845 3335.

Corolla 4x4 ‘95 árg. 147.000 km. 1800
cc. Smurbók, ný nagladekk, sk. ‘06. V.
375.000 kr. Uppl. í síma 891 6764.

Dekurbíll til sölu, VW Golf ‘97 station,
ssk, 1,6, álfelgur, sumar/vetrard. á felgum, nýtt í bremsum, ný tímareim, nýtt
púst ofl. Bíll í topp standi og lítur vel út.
Ekinn 80 þús. S. 862 9915.

WV Golf GL 1600 ‘96, 16” sumardekk á
álfelgum, 15” vetradekk á álfelgum, cd,
topplúga, spoiler. Tilboð. Uppl. í s. 899
8318.

Mitsubishi Pajero Dísel, nýskr. 12/90,
ek. 290 þ. kr., 2006 skoðun, heilsársdekk, NMT bílasími o.fl. Verð 300.000.
S. 555 1356.

500-999 þús.

Lancer 1600 ‘97 ek. 115.000. Sk. ‘06, 5
g., beinskiptur. Verð 550.000. Gott stgr.
verð. Uppl. í síma 898 0569.

Honda Civic 1500 V-Tec 5 gíra 6/2000
ek. 47 þ. 14” álf. Spoiler o.fl. Mjög góður bíll. Einn eigandi. V. 960 þ. S. 895
3357 eftir kl. 17.00.
18 þ. á mán. Clio ‘99, ek. 76 þ. km. 3ja
dyra, hvítur. Fæst gegn yfirtöku bílaláns.
Uppl. í s. 698 9991.

Toyota Yaris árgerð 2003, þriggja dyra,
ekinn 51 þ. km. Sumar og vetrardekk.
Verð 950 þús. kr. S. 847 2881.

Nissan Patrol 38” árg. ‘94 ek. 245 þ.
Góður jeppi. Tilboð óskast í síma 868
0542.

Til sölu 4runner árg. ‘92, 33”. Ný skoðaður. Topp bíll í topp standi. Verð
520.000. Sími 694 1918.

Subaru Legacy GL 2000, ‘99. Ekinn 64
þ. km. Sjálfsk. Verð 1.300 þús. Uppl. í s.
669 9485.

Þessi ljúflingur, Hyundai Coupé FX, árg.
‘97, vantar nýjan eiganda. Ekinn 112
þús., ný tímareim ofl. Ásett verð 490
þús. tilboð 420 þús. Uppl. í síma 863
6520.

Toyota Yaris ‘01. Ek. 78 þ. km. 3ja dyra.
V. 720 þ. kr. 380 þ. kr. áhv. Uppl. í s. 691
3977.

Til sölu Ford Escort Station árg. 1996,
ekinn 146 þús. Verð 120 þúsund. Upplýsingar í síma 867 3022.

Daihatsu Feroza EL-II ‘93 ek. 170 þ. sk.
‘06. Sjálfv. driflæs., mjög gott útlit og
ástand. Verð tilboð. S. 845 9670.

Toyota Avensis nýskr. 09/’00 ek. 75 þ.
km, beinsk. Verð 1150.000. Uppl. í síma
697 3001.

MMC Lancer st. 4x4, árg. ‘94, ek. 144
þús. Hiti í sætum, rafm. í rúðum og
speglum. Vetrar og sumard. CD, nýsk.
Ásett verð 310 þús. Uppl. í s. 820 6936

Fallegur og vel með farinn Golf 1,6 árg.
‘99, ssk., silfurlitaður, spoiler. Ekinn 77
þús, km. Þjónustubók, 1 eig, bílskúrsbíll. Verð 870 þús. Uppl. í s. 565 7050 &
896 3345.

Til sölu MMC L 300 árg. ‘90, ný dekk, ný
kúpling, góður vinnubíll. Uppl. í s. 897
1833.

Jeep Grand Cherokee Limited árg. ‘03,
V8. Einn með öllu. Tilboð 2.890 þús.
Uppl. í síma 693 5151.

Peugeot 307 XT Árg. 2002 ek. 77 þ. km.
Sjálfsk.
Rauðgulur,
heilsársdekk,
1600cc. Verð 1170 þ. Uppl. í síma 696
0043.

Subaru Impreza árg. ‘96, 5 d. Beinsk.,
2000 vél, sk. ‘06. Verð 250 þús. stgr.
Nánari uppl. í s. 868 8022.
Subaru Legacy ‘93 ssk. Sk. ‘06. Ekinn
178.000. Tilboð. Uppl. í s. 557 3065.

VW Golf Comfort Line árg. ‘99, ekinn
102 þús. Nýskoðaður. Tilboðsverð 690
þús. S. 698 6656.

1-2 milljónir

Bílar til sölu

Range Rover 4.0 SE 6/2000 ek. 88 þ.
km, 18”, ssk., glertopplúga, nýskoðaður
ofl. Fluttur inn nýr af umboði. Verð
2.690.000. Upplýsingar í síma 866
5354 & 533 2100.

Toyota LC 90 GX ‘97 38” 7 manna, 5
gíra, 4:88. Ekinn 214. Aukatankur, spilbitar o.fl. Verð 2,4, áhvílandi 1 m. kr. S.
864 4604.

Skoda Felicia station árg. ‘99, ek. 112
þús., beinskiptur, nýsprautaður, sumar
og vetrardekk, sk. ‘06, Verð 300 þús.
Uppl. í s. 690 0776.

Til sölu Hyundai Elantra árg. ‘93, sjálfsk.
Verð 105 þúsund. Upplýsingar í síma
867 3022.

Til sölu Nissan Patrol Árg. ‘01, ekinn
102.000, 44” breyttur, 38” ný dekk á
felgum fylgja, Gps, Vhf, Cb, aukatankur,
aukarafkerfi og fl. Uppl. í síma 660
1305.
Mazda 626 ‘93, ssk. Ein með öllu. V.
220 þ. Ford Ranger pickup ‘92. V6, 4x4.
V. 220 Þ. Báðir sk. ‘06. Skipti ath. S. 690
1433 & 557 7287.

Gullmoli. M. Benz, ‘83 árg., ek. 160 þús.,
16” álfelgur, lakk í toppstandi, alveg ryðlaus, nýsk. ‘06. Dekurbíll. V. 520 þús.
Uppl. í s. 868 4278.

T. Corolla árg. ‘96, ek. 121 þús. Sumar
og vetrard. CD, nýir demparar, ný
tímareim. Toppbíll. Uppl. í s. 699 3216.

Renault 19 1.8RT ‘94, ek. 126 þ. km.
Nýskoð. ‘06, bsk., 5 dyra, segulb., loftk.,
reykl., meðf., 4 vetrard. á felgum, 2 eigendur. Stgr. 210 þús. S. 848 3098.

Nýsk. ‘06 Renault Megan árg ‘97, ek.
160 þús. Sumar og vetrardekk. Frábær
bíll á frábæru verði. Ásett verð 370 þús.
Tilboð 250 þús. S. 867 7988.
Chrysler Sebring ‘02. Glæsilegt eintak.
Fæst á sérstöku verði. Páll s. 849 7288.

Jeppar

Toyota Corolla 1300 árg. ‘98 ekin 156
þús. Ný tímareim ofl. Verð 430 þús.
Uppl. í síma 821 9899.

Topp Eintak!

Ford E250 Econoline 5,4 Bensín Skr.
3/2000, sjálfskiptur. Gullfallegur bill í
mjög góðu standi tilvalinn sem húsbíll
og er búið að innrétta hann að hluta v.
1.490 þús. Skipti möguleg. Uppl. í s.
699 6661 & 699 5801.

2005 nýr Ford

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.

Öflug Torfærugrind. Mikið breytt 350
vél nýleg innspýting m/tölvu, nítró . Ca
700 hö. 6 góðar ausur ofl. V 950þ. Sk
öll skipti. Uppl. í s. 822 4167.

Stórglæsilegur Grand Cherokee LTD vél
4.7, árg. 2000 ek. 98 þ. m. Sk. ‘06. Leður, álfelgur, rafmagn í öllu, CD magasín,
topplúga. Þessi er einn með öllu. Verð
tilboð óskast. Áhv. 1 m. Enginn skipti
takk. Uppl. í síma 845 1288, Lára.

Chrysler Town and Country LX, árg.
2000 ek. 146 þ. m. Sk.’06. Mjög vel
með farinn, rafmagn í öllu, sjáfsk. Sjón
er sögu ríkari. Verð aðeins 950 þ!!! Bein
sala. Uppl. í síma 893 0313, Siggi.

Til sölu Volvo 460 árg. ‘95, 2.0l vél, ek.
122 þús., ssk, sk. ‘06. Verð 330 þús.
Sími 868 8565.

Toyota Yaris, árg. ‘00, ek. 112 þús. Fallegur bíll, vetrardekk fylgja. Verð 590
þús. (330 þús. útborgað og yfirtaka
láns, greiðsla 11. þús. á mán. í 30
mán.). Uppls. í s. 663 6009.

40 þ. út + yfirtaka bílaláns. Toyota Yaris
T-sport, árg. ‘02, ek. 52 þ. km. Einn með
öllu, mjög vel með farinn. Greiðslub. 36
þ. á mán. Uppl. í síma 698 9991.

Til sölu 38” Patrol árg. ‘98, vel útbúinn
á góðum dekkjum. Ingi s. 864 6489.

SUÐURLAND

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

[ ÁFANGASTAÐIR Í ALFARALEIÐ ]
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STENDUR VÖRÐ UM ÞRJÚ GILDI
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum var stofnaður árið 1930 með
lögum sem samþykkt voru 1928.
„Guðmundur Davíðsson benti á nauðsyn þess að vernda Þingvelli í anda
þjóðgarða Bandaríkjanna. Það var árið 1913 en það tók samt meira en
hálfan annan áratug að koma hugmyndum hans á framfæri,“ segir Einar Á. E. Sæmundsen fræðslufulltrúi Þjóðgarðsins á Þingvöllum.
„Það er sagan fyrst og fremst
sem dregur menn til Þingvalla,
en um miðja síðustu öld komu
fram hugmyndir um landrek og
flekaskil og þá kom í ljós að
Þingvellir voru einstakir með
tilliti til þeirra kenninga. Á síðustu áratugum hefur vatnasvið
Þingvallavatns og lífríki þess
verið rannsakað og sýnt fram á
einstakt lífríki þess. Þar hefur líf
verið að þróast á síðustu
Börn á aldrinum 6-12 ára spreyta sig í
10.000 árum og er einstakt fyrhlutverki fornleifafræðinga.
ir margra hluta sakir. Meginaðstreymi grunnvatns um Þingvallavatns liggur um sigdældina innan
Þjóðgarðsins. Í dag stendur þjóðgarðurinn því vörð um þrjú gildi, sögu
þingsins, jarðfræði og einstakar jarðfræðiminjar og lífríki Þingvallavatns. Í fyrra voru Þingvellir tilefndir á heimsminjaskrá Sameinuðu
Þjóðanna og eru því á meðal 750 undra veraldar.
Ferðamennskan nær alltaf hápunkti yfir sumarið en þó er tímabilið
alltaf að lengjast og má segja að það nái yfir allt árið. Talið er að á milli
350-400.000 ferðamenn heimsæki Þingvelli árlega. Stór hluti ferðamanna hefur ekki langa viðdvöl hér, stoppar kannski eina klukkustund,
sérstaklega þeir sem eru í skipulögðum rútuferðum. Þeir hafa ekki langan tíma.“
Fræðslumiðstöð Þjóðgarðsins er opin frá 9-19 alla daga yfir sumarið. Hún er staðsett þar sem gengið er niður í Almannagjá. Þar er margmiðlun notuð til að kynna sögu og náttúru Þingvalla og er kynningin
í boði á fimm tungumálum. Gestir láta vel af þessu áður en gengið er
um staðinn. Á sunnudögum klukkan 13.00 er Fornleifaskóli barnanna.
Þar fá börn á aldrinum 6-12 ára að spreyta sig í hlutverki fornleifafræðinga á bökkum Öxarár. Nánari upplýsingar um þjóðgarðinn má finna á
www.thingvellir.is .

Eyrarbakki

Húsið

var í aldaraðir verslunarstaður Sunnlendinga.
Í dag eru þar varðveitt mörg gömul hús sem
bera vitni um merka fortíð og setja fallegan
svip á staðinn. Hægt er komast í beina snertingu við fortíðina og fræðast um söguna í
Byggðasafni Árnesinga í Húsinu frá 1765 og
Sjóminjasafninu á Eyrarbakka.

Búist er við aukinni aðsókn að Kirkjubæjarklaustri vegna áformaðrar opnunar þjóðgarðs.

Stutt í náttúruperlur
Kirkjubæjarklaustur á Síðu hét áður Kirkjubær og var þar löngum stórbýlt og má segja
að svo sé enn. Svæðið telst til merkustu sögustaða landsins. Klaustur og nágrenni
geyma margar mestu náttúruperlur Íslands.
„Við bindum miklar vonir við komandi þjóðgarð
(Vatnajökul), en þá eigum við von á stóraukinni gestakomu á Hótel Klaustur á Kirkjubæjarklaustri,“ segir
Karl Rafnsson hótelstjóri. „Hér er einstök náttúrufegurð
og veðursæld og oft besta veðrið á landinu. Frá
Klaustri er stutt í ýmsar náttúruperlur, svo sem Lakagíga, Núpsstaðaskóg, Skaftafell og Jökulsárlón.“
Hótel Klaustur á Kirkjubæjarklaustri er vel útbúið, með
57 herbergi og öll með baði. Hótelið er rekið undir
merkjum Icelandair hótelanna. „Það var fyrir tilstilli
Jóns Helgasonar sem þetta hótel varð til hér á Klaustri,

en hann byggði það af miklum myndarskap á sama
tíma og aðrir eyddu fjármunum sínum í skuttogara.“
Karl Rafnsson var hótelstjóri árin 1991-99 og hann
kom því aftur að hótelrekstri á þessum stað. „Við ætlum að byggja hér upp arðvænlega rekstrareiningu sem
á að vera opin allt árið. Hér er reyndar opið allt árið en
ferðamannatíminn yfir sumarið er alltaf að lengjast.
Yfir vetrartímann er það í okkar verkahring að ná í
bitastæð verkefni svo sem ráðstefnur, árshátíðir eða
starfsmannaferðir því Kirkjubæjarklaustur hefur upp á
margt að bjóða.“

Karen Engilbertsdóttir nýtur útsýnisins í nágrenni Landmannahellis.

Gistiskálarnir við Landmannahelli eru vinsælir fyrir ferðamenn.

Söfnin eru opin kl. 11-17 alla daga í júní, júlí og ágúst,
kl. 14-17 um helgar í apríl, maí, sept. og okt.
Á öðrum tímum eftir samkomulagi.
Sími 483 1504 · www.husid.com

VELKOMIN

Á

STRANDARVÖLL

Golfklúbbur Hellu hefur aðsetur á Strandarvelli
sem er glæsilegur 18 holu golfvöllur í um 90 km
fjarlægð frá Reykjavík.
Kynnið ykkur árgjöld og fjaraðild.
S:487-8208 netf. ghr@simnet.is
Ormsvöllur 5, 860 HVOLSVÖLLUR

Kenndur við móbergshelli
Í Landmannahelli hefur nokkuð lengi verið rekin ferðamannaþjónusta. Fyrsta húsið
í Landmannahelli var byggt 1907 og því er gömul saga þar á bak við.
A u s t u rbyg g ð 2 0 • La u g a r á s • 8 0 1 S e lfo s s
☎ 486 8862 / 894 4142 • ö hakon@eyjar.is

Hákon Páll Gunnlaugsson

löggiltur húsasmíðameistari og byggingastjóri

Tilboðsgerð, tækjaleiga, viðhald, hurðir, gluggar,
timbur, íbúða-, sumar og stálgrindarhús, vörubíll m/ 9 m. bílkrana

JÖKLASÝNING
ÍS-land, jöklasýning á Höfn, Hafnarbraut 30, 780 Höfn í Hornafirði,
sími: 478 2665 / 470 8050, opið allt árið, sjá: www.is-land.is

„Í kjölfar þess að byggt var gangnamannahús 1974 í
Landmannahelli, hefur ferðamannaþátturinn á staðnum farið vaxandi. Átta einstaklingar úr Holtum og
Landssveit tóku sig saman árið 1990, stofnuðu fyrirtækið Hellismenn ehf. og tóku gangnamannahús á
leigu við Landmannahelli,“ segir Engilbert Olgeirsson,
einn eigenda fyrirtækisins Hellismenn.
Landmannahellir er kenndur við móbergshelli sem er
þarna á staðnum. Hann er sunnan undir Hellisfjalli og
þar gistu ferðamenn áður fyrr. Landmannahellir hefur
í seinni tíð aðallega verið nýttur fyrir hesta. „Frá því
Hellismenn komu til sögunnar hafa tvö önnur gistihús
bæst við og því eru Hellismenn ehf. með í leigu þrjú
hús í Landmannahelli. Húsin taka 12, 24 og 28 manns
í gistingu. Þau eru án rafmagns, en mörgum finnst það
einmitt ákjósanlegt að hafa aðstæður sem frumstæðastar uppi á hálendinu. Hér er þó rennandi vatn,
salerni og gaseldhús í öllum húsunum.
Landmannahellishúsin eru oft notuð af hestamönnum
sem eiga leið um Fjallabaksleið. Hingað koma einnig
fjölmargir gönguhópar því hér eru margar góðar
gönguleiðir. Mikil veiði er í vötnunum í nágrenni
Landmannahellis en Hellismenn ehf. selja veiðileyfi í
vötn sunnan Tungnaár. Ekki spillir fyrir að veiðin hef-

Það er ekki amalegt að veiða silung við þessar aðstæður.

ur farið vaxandi undanfarin ár. Margar fjölskyldur hafa
nýtt sér þetta, hafa þarna góða veiðivon og finnst gaman að renna fyrir silung. Upplagt er fyrir þá sem gista
í Landmannahelli að skreppa yfir í Landmannalaugar,
en á milli eru 20 kílómetrar og um hálftíma akstur.“
Frekari upplýsingar um aðstæður er hægt að nálgast á
www.landmannahellir.is .
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Sjö daga reiðtúrar
Ferðaþjónustubýlið Hestheimar er miðsvæðis á Suðurlandi í Ásahreppi í nágrenni Hellu.
„Þar sem við Gísli erum Skagfirðingar, er söngurinn í hestaferðum
okkar í hávegum hafður,“ segir Ásta
Begga Ólafsdóttir, en hún og maður
hennar, Gísli Sveinsson, eru eigendur Hestheima. Þar bjóða hjónin,
ásamt dætrunum Kötlu og Ingu
Berg, upp á fjölbreytta persónulega
þjónustu við allra hæfi.
„Hæst ber hestaferðir af öllum tegundum og lengdum, allt frá klukkutíma og upp í sjö daga. Í klukkutíma
hestaferðum okkar byrjum við á því
að setja alla okkar gesti á bak inni í
reiðhöll, ríðum niður Steinslæk og
förum yfir hann á nokkrum stöðum.
Þó að þær ferðir séu ekki langar, er
hægt að upplifa mikið landslag og
dýralíf í þeim. Í dagsferðum er riðið
upp að Gíslholtsfjalli og Gíslholtsvatni. Þar er sumarbústaðabyggð,
mikil náttúrufegurð og mjög fallegur reiðhringur.
Sjö daga reiðtúrarnir hefjast í Hestheimum, austan við Þjórsá og þaðan
er riðið með fram Þjórsánni að
Vindási og gist er í Hestheimum.
Haldið áfram í kringum Skarðsfjall
inn að Skarfanesi og þaðan að
Galtalæk. Á þriðja degi er riðið á
mjúkum söndum í nágrenni eldfjallsins Heklu. Dagleiðinni lýkur við
Landmannahelli. Næsta dag er riðið
að Landmannalaugasvæðinu sjálfu
og dagurinn nýttur til böðunar í
heitu laugunum þar og skoðunar á
landssvæðinu. Frá Landmannalaugum er riðið um Fjallabaksleið nyrðri
inn að Skaftáreldahrauninu til
Lambaskarðshóla. Síðasta daginn er

Skagfirðingurinn Gísli Sveinsson tekur sig
vel út á hestbaki.

svo riðið frá Lambaskarðshólum
niður úr fjöllunum og í Skaftártungu. Jökulánum Ófæru og Skaftá
er fylgt í Tungusel þar sem ferðin
endar. Leiðsögn er innifalin í þessum
ferðum og kvöldin jafnan nýtt í
samsöng, sem allir kunna að meta.“
Í Hestheimum eru einnig hestasölusýningar einu sinni í mánuði frá
ágúst og fram í júní. „Við bjóðum
fólki að koma með sín eigin hross
og setja þau í sölu hjá okkur. Íslendingar jafnt sem útlendingar sækja í
ferðirnar hjá okkur en útlendingarnir virðast vera hrifnari af lengri
ferðunum. Þeir hafa margir hverjir
tekið ástfóstri við Ísland, koma oft
ár eftir ár og sumir bæði að sumri
og vetri. Hingað kemur einnig töluvert af óvissuhópum og þá bjóðum
við þeim upp á valmöguleika. Sumir hafa lítinn áhuga á hestaferðum
og vilja kannski heldur gönguferðir,
enda nóg af góðum gönguleiðum
hér í nágrenninu. Reiðsýningar okkar verða sífellt vinsælli þar sem
sýndar eru gangtegundir hjá íslenska hestinum.“

Alhliða trésmíði ásamt innrömmun

Gagnheiði 9 800 Selfossi
Sími 8952838 / 8958238 - laski@isl.is

Sumarstörf á Jökulsárlóni
Jökulsárlón ehf óskar eftir að ráða sumarstarfsfólk á Jökul
árlón, einn vinsælasta ferðamannastað Íslands.
Störfin felst í ýmsum þjónustustörfum við ferðamenn á Jökulsárlóni.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Við leitum að snyrtilegum og þjónustuliprum einstaklingum með góða
tungumálakunnáttu og mikla hæfni í mannlegum samskiptum.
Aldurstakmark 20 ár.
Umsókn ásamt ljósmynd og ferilskrá skal skila á netfangið
atvinna@jokulsarlon.is. Einnig er hægt að fylla út starfsumsókn á
www.jokulsarlon.is.
Upplýsingar um störfin veitir Erna í síma 478 2122

Bærinn Stöng í Þjórsárdal fór í eyði á elleftu öld vegna öskugoss í Heklu.

Vel varðveittur undir öskunni
Þjóðveldisbærinn er endurgerð bæjarins Stöng sem fannst 1939 við rannsókn fornleifafræðinga. Allur Þjórsárdalur fór í eyði 1104 þegar Heklugos var á þessum stað.
„Þegar Stöng fór í eyði var mikið
öskugos í Heklu en bærinn hefur
varðveist afar vel. Tekin var
ákvörðun um endurbyggingu bæjarins í þáverandi mynd árið 1974, á
þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar,“ segir Gerður Kærnested, bæjarvörður Þjóðveldisbæjarins í Þjórsárdal.
„Þetta er eini slíki bærinn frá elleftu öld á Íslandi sem hægt er að
skoða í upprunalegri mynd. Við
höfum aflað okkur töluverðra upplýsinga um lifnaðarhætti fólksins
sem bjó hérna. Stöng var landsnámsjörð og minnst á hana í Landnámu. Maðurinn sem hér bjó var
mikill höfðingi, Gaukur Trandilsson. Vitið er til þess að hann hafi
farið í víking til Bretlandseyja og
hægt að skoða rúnaristur eftir hann
á Orkneyjum. Til var Íslendingasaga um þennan mann en hún hefur glatast þannig að við vitum ekki
hvað stóð í henni. Þó hafa varðveist munnmæli um að hann hafi
átt í ástarsambandi við húsfreyjuna
á næsta bæ, Steinastöðum. Sama
munnmælasaga hermir að Gaukur
hafi endað ævina þegar eiginmaður
húsfreyjunnar á Steinastöðum vó
hann á Gaukshöfða hér í grenndinni.

Sögur þessar gefa staðnum aukið
gildi og skemmtilegra er að skoða
Þjóðveldisbæinn og umhverfið út
frá þeim. Stöng er dæmigerður bær
fyrir sinn tíma, meðalstór á landnámsöld þó að hann hafi verið ríkmannlegur. Á Stöng bjuggu um 30
manns og aðalíveruhúsið var 17
metrar að lengd og sex metrar að
breidd, 102 fermetra rými. Hér í
Þjóðveldisbænum eru ýmsir munir
tengdir þjóðveldisöld til sýnis. Allir
munirnir eru endurgerðir, því engir
fundust eftir gosið. Íbúar höfðu
greinilega flúið staðinn með alla

muni sína og gripi þegar askan úr
Heklu huldi bæinn. Landshættir
voru ólíkir því sem nú er. Greinilegt
er að þarna var blómleg byggð og
kornrækt stunduð. Loftslag var
hlýrra þá en nú er.
Það tekur ekki langan tíma að
keyra hingað, aðeins um 40 mínútur frá þjóðvegi 1 en afleggjarinn er
frá Flúðum austan Selfoss. Hér í
dalnum er mjög glæsilegt tjaldsvæði og bændagisting ef menn
kjósa það frekar. Hestaleigan Ásólfsstaðir er hér skammt undan og
fróðlegt fyrir ferðamenn að skoða
Sultartanga sem sýndur er á vegum
Landsvirkjunar. Hér í Þjórsárdalnum eru margar náttúruperlur,
fossasvæðið Gjáin, Háifoss, sem er
næststærsti foss landsins, og Hjálparfoss sem er í aðeins fimm mínútna akstursfjarlægð frá Þjóðveldisbænum. Hálendislandslagið sem
rennur hér saman við ræktuð skógarsvæði er gríðarlega fallegt. Hér er
einnig fyrirtaks sundlaug í næsta
nágrenni við hverasvæðið í Reykholti. Svæðið býður því upp á
marga skemmtilega möguleika fyrir
ferðamanninn.“
Þetta hefur væntanlega verið dæmigerður
klæða- og vopnaburður á þjóðveldisöld.

Sofnað út frá tilvitnunum í meistarann
Á Hala í Suðursveit svífur andi Þórbergs Þórðarsonar yfir vötnum. Sögugöngur eru
farnar um nágrennið og gisting er á staðnum þar sem ýmislegt minnir á meistarann.

Litla kaffistofan alltaf í alfaraleið.
Eldsneyti og veitingar
Opið alla daga frá kl. 06:30 til 21:00

„Ferðirnar hér í kring taka klukkustund og er um þrjár leiðir að
velja,“ segir Þorbjörg Arnórsdóttir,
húsfreyja og skólastjóri á Hala. Hún
tekur fram að fólk geti farið í þær
ferðir sjálft og án leiðsagnar ef það
vilji því vísbendingar leiði það
áfram. „Þetta er ratleikur sem bæði
rifjar upp ýmislegt í bókum Þórbergs og bendir á kennileiti í landinu,“ útskýrir hún. Að auki segir
hún boðið upp á ferð í Staðarfjall,
eða Papýlisfjall eins og meistarinn
kallaði það einatt, og sú ferð tekur
um fjóra tíma.
Unnið er að því að koma upp Þórbergssetri á Hala. Hvernig skyldi
því miða? „Safnið verður ekki
opið á þessu sumri nema hvað vísir að því er á Breiðabólsstað þar
sem við höfum opnað gistiaðstöðu. Þar eru ýmsar tilvitnanir úr
bókunum, örnefnum gerð skil og
fleira slíkt,“ svarar Þorbjörg og

Austurhlið Þórbergsseturs lítur svona út.

heldur áfram. „Að öðru leyti er allt
rólegt í Þórbergssetrinu. Það eru
komnar bókastoðir á bókhlöðuna
en meira verður ekki gert í sumar,
fyrir utan jarðvinnu og tiltekt úti
við. Meiningin er að byrja aftur í
haust eða í síðasta lagi um áramót

og opna einhvern hluta hússins
næsta sumar. Það veltur þó allt á
fjárveitingum. Þetta er verkefni
sem þarf að byggja upp bæði fjárhagslega og hugmyndafræðilega
þannig að það gengur ekkert einn,
tveir og þrír.“
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Þeir kalla
mig Miss
Bölti
Í skógi vöxnum hlíðum
Skaftafells í Öræfum stendur bærinn Bölti. Þar hefur
Guðveig Bjarnadóttir boðið
upp á gistingu í áratugi.
Guðveig er orðin ekkja og býr ein en nýtur hjálpar barna sinna í annríki sumarsins.

„Fararstjórarnir kalla mig Miss Bölti þegar þeir panta
hjá mér. Það er svo erfitt fyrir þá að segja nafnið mitt,“
segir Guðveig hlæjandi. „En þeir sömu koma ár eftir ár
með hópa og halda tryggð við mig enda er fólk oft alveg bergnumið af fegurðinni og mikilleik landslagsins
hér.“ Guðveig kveðst hafa verið byrjuð með ferðaþjónustuna áður en vegurinn opnaðist yfir Skeiðarársand
1974. „Þetta byrjaði þannig að gamall skólabróðir
minn, sem vann hjá Flugfélaginu, hringdi og kvartaði
undan því að gistingu vantaði í sveitinni. Hann vissi að
ég talaði erlend mál og fannst upplagt að ég leysti málið og það varð úr að við hjónin fórum að leigja út herbergi. Síðar smíðuðum við tvö smáhýsi hér á hlaðinu
sem taka sex manns hvort, svo hér geta 17-19 gist í
einu. Einnig útbjuggum við eldunaraðstöðu og ég hef

morgunmat fyrir þá sem gista inni. Að öðru leyti vísa
ég á Hótel Skaftafell,“ segir Guðveig, sem finnst það
mikil afturför að engar veitingar skuli vera við tjaldstæði þjóðgarðsins lengur. „Það er bagalegt fyrir marga
sem koma hingað í rútum og eru matarlausir að geta
ekki keypt mat á staðnum,“ segir hún.
Guðveig er uppalin í Reykjavík en flutti með manni
sínum Jakobi Guðlaugssyni að Skaftafelli árið 1953,
meðan flest vötn í sveitinni voru óbrúuð. „Jakob frétti
að Bölti væri laus til ábúðar og spurði hvort ég vildi
flytja með sér austur. Ég sagði nei. Ég vildi ekki búa
svona afskekkt. Hann hélt áfram að ympra á þessu og
þá sagðist ég koma með honum og vera í fimm ár. Þá
gleymdi ég bara núllinu fyrir aftan. Nú get ég ekki
hugsað mér að fara.“

VANTAR HITA
FYRIR EGGJASUÐU
Hverasvæðið í Hveragerði
hefur tekið miklum breytingum undanfarnar vikur
og áhöld eru um það hvað
valdið hafi breytingunum.

Unga fólkið kann vel að meta leiktæki á Úlfljótsvatni.

Upphaflega skátamiðstöð
Segja má, að skátastarfsemin á Úlfljótsvatni og fyrsti vísir að Útilífsmiðstöðinni á Íslandi hefjist þegar nokkrir
skátar, flestir úr Skátafélagi Reykjavíkur, fóru austur að
Úlfljótsvatni til þess að undirbúa og setja upp tjaldbúðir.
„Reykjavíkurbær hafði keypt jörðina að Úlfljótsvatni til að tryggja sér
vatnsréttindi í Soginu vegna virkjunarframkvæmda og afhent jörðina
skátahreyfingunni til afnota um óákveðinn tíma. Seinna var gerður
samningur um þessa starfsemi við
Orkuveitu Reykjavíkur, fyrir hönd
Reykjavíkurborgar,“ segir Guðmundur Björnsson, verkefnastjóri
Útilífsmiðstöðvar á Úlfljótsvatni.
Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni er
við suðurenda Úlfljótsvatns í 45
mínútna
akstursfjarlægð
frá
Reykjavík sé farin hin stór fallega
Nesjavallaleið um Hengilinn, en 60
mínútur sé farið yfir Hellisheiði og
Þrastarlund.
„Framan af var uppbyggingin á
Úlfljótsvatni fyrst og síðast miðuð
við starfsemi skáta. Fyrir tíu árum
var mörkuð sú stefna að opna
svæðið fyrir almenningi og stórbæta aðstöðu fyrir tjaldgesti.
Einnig var öll aðstaða til afþreyingar stórbætt. Í dag getur Útilífsmiðstöðin tekið á móti 3000 manns í
tjöldum og fellihýsum, þar er hreinlætisaðstaða með heitu vatni sem
og uppþvottaðstaða. Í boði er rafmagn fyrir húsbíla og fellihýsi. Þá
eru stór útigrill á staðnum til afnota
fyrir gesti. Á staðnum eru skálar
sem hýsa allt að 130 manns í kojum eða svefnpokaplássi.
Afþreyingarmöguleikar á Úlfljóts-

vatni eru fjölmargir. Mjög stutt er í
sundlaug ( Ljósafosslaug ) og golfvöllur er í næsta nágrenni. Bátaleiga er á staðnum með kanóum,
kajökum, seglbátum og nú síðast
pedalbátum. Þá mega allir gestir
Útilífsmiðstöðvarinnar veiða í Úlfljótsvatni og er veiðin innifalin í
tjaldgjaldinu. Á staðnum er stærsti
klifurturn landsins, þrautabrautir,
leiktæki, trampólín, hoppikastalar,
kassabílar, vatnasafarí og nú síðast
lítill dýragarður með kálfum, lömbum, kanínum, hænum og hestum.
Útilífsmiðstöðin nýtur æ meiri vinsælda til ættarmótahalds og fyrirtækjaferða. Starfsmenn Útilífsmiðstöðvarinnar taka að sér að skipuleggja dagskrá og framkvæmd
hennar, sé þess óskað. Er svo komið að nær allar helgar sumarins eru
fullbókaðar, en skipulag svæðisins
er með þeim hætti að halda má allt
að fjögur ættarmót í einu og vera
samt út af fyrir sig.
Um verslunarmannahelgina verður
Fjölskyldumótið á Úlfljótsvatni,
fyrir fjölskyldufólk sem njóta vill
útivistar og náttúrufegurðar án
allra þeirra láta sem fylgja flestum
þeim útihátíðum sem í boði eru
þessa helgi. Áfengis- og vímuefnaneysla er ekki liðin á Úlfljótsvatni
og er tjaldsvæðið aðeins ætlað fjölskyldufólki og þeim sem vilja njóta
lífsins án vímu.“

„Hverasvæðið við Hveragerði
hefur tekið miklum breytingum
undanfarnar vikur og talið er að
breytingarnar séu í tengslum
við smáskjálftahrinu sem reið
yfir nýverið eða breytingu á
grunnvatnsstöðu vegna lítillar
úrkomu,“ segir Skúli Arason,
forsvarsmaður landshlutamiðstöðvar ferðamála í Hveragerði.
Suðurland hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamanninn,
enda tekur það ekki langan
tíma fyrir höfuðborgarbúa að

Landshlutamiðstöð ferðamála í
Hveragerði.

keyra á umráðasvæði landshlutamiðstöðvarinnar. „Hverasvæðið við Hveragerði er orðið
mjög áhugavert fyrir ferðamenn, jafnvel þá sem komið
hafa hingað áður, vegna þess
hve miklum breytingum það
hefur tekið. Við suðum oft egg
fyrir gesti okkar á hverasvæðinu
og Nýi hverinn sem við notuðum í eggjasuðuna, tæmdist í
umbrotunum á dögunum og
hefur ekki komið aftur nægilega heitur til þess að hægt sé
að nota hann í þá iðju. Það
hefur einnig vakið athygli okkar að Bláhver, einn af okkar
þekktustu hverum á svæðinu,
breyttist í eins konar gráhver. Á
svæðinu eru nokkrir gufuhverir
og tveir nýir hafa myndast.
Svæðið er því að taka miklum
breytingum þessa dagana og
allsendis óvíst að þær breytingar haldi áfram yfir sumarið.“

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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550 5000

Yfir 400.000 manns koma á Geysissvæðið á ári hverju.

Baka hverabrauð á staðnum

Listasafn Árnesinga í Hveragerði
Opið alla daga í sumar kl 11:00 – 17:00.
Jonathan Meese með sýningu í safninu í samstarfi
við Listahátíð. Kaffistofan opin á sama tíma.

Geysisstofa er aðal aðdráttarafl Hótel Geysis. Hún inniheldur safn um jarðsögu svæðisins og þar er jafnframt tæpt á byggðasögu staðarins.
„Geysisvæðið er mjög fallegt enda koma hingað yfir
400.000 manns á ári hverju. Hér um þetta svæði liggur Gullni hringurinn, vinsælasta ferðaleiðin á Íslandi.
Þó að útlendingar séu fjölmennir á Geysissvæðinu, er
alltaf töluvert um Íslendinga,“ segir Bjarki Hilmarsson,
yfirmatreiðslumaður á Hótel Geysi.
„Hér á Hótel Geysi erum við með ágætan veitingastað
og einnig gistingu með sundlaug og heitum pottum á
hóteli sem rekið er árið um kring. Hesta-og reiðhjólaleiga er á Geysi enda landslagið fallegt hér í kring og
mikið um fallegar gönguleiðir inni í Haukadalsskógi.
Við Geysi er tjaldsvæði sem mikið er notað. Nýr níu

holu golfvöllur verður opnaður seinnipartinn í sumar
sem er í göngufæri héðan, hinum megin við Beinána
sem rennur í nágrenninu. Ég hef tekið eftir því að
straumur fólks á eigin vegum eykst alltaf þó að mikið
sé um skipulagða hópa hingað. Menn geta komist í
leigu á fjórhjólum í Haukadalsskógi og ættu því flestir
að geta fengið eitthvað við sitt hæfi. Í dag er á Geysi
rekið heilsárshótel með öllum þægindum. Á hótelinu er
boðið upp á a la carte-matseðil á veitingastaðnum og
menn geta þar fengið meðal annars hverabrauð sem
við bökum á hverjum degi. Útlendingar eru spenntir
fyrir því og vilja fylgjast með okkur framleiða það.“

Veitum góða þjónustu.

Víkurbraut 26 / 870 Vík
S: 487-1212

STÆRSTI ÞJÓÐGARÐUR EVRÓPU
Þjóðgarðurinn í Skaftafelli var
stofnaður 1967 en segja má
að vinsældir hans hafi aukist
til mikilla muna við opnun
hringvegarins 1974.

Ferðamannabáturinn Víkingur er með leyfi fyrir 50 farþega.

Eyjar eru fuglaparadís
Ferðaþjónustan Viking plus í Vestmannaeyjum byggir á
báts-og rútuferðum og þjónusta fyrirtækisins er fyrst og
fremst byggð til afþreyingar.
„Kaffihúsið Kró er með internetþjónustu þannig að gestir okkar
geta auðveldlega tengt sig við alla
upplýsingaþjónustu. Siglingar eru
meginhlutinn í rekstri Viking plus
og hafa verið stundaðar í 30 ár ,“
segir Sigurmundur Gísli Einarsson,
framkvæmdastjóri.
„Fyrir daga Viking plus voru upphaflega þrjú ferðaþjónustufyrirtæki
í Vestmannaeyjum, PH-ferðir,
Ferðaþjónusta Vestmannaeyja og
Ferðaþjónusta Lubba. Árið 2000
voru þessi þrjú fyrtæki sameinuð í
ferðaþjónustuna Viking plus. Hér
hjá okkur er fyrsti sérsmíðaði
ferðamannabáturinn á Íslandi, Víkingur og hann er með leyfi fyrir 50
farþega. Báturinn er sérstaklega
smíðaður með öryggi í huga, með
tvær vélar, tvær skrúfur og allt
nánast tvöfalt ef eitthvað bilar.
Víkingur var upphaflega sérsmíðaður fyrir hellaferðirnar í Vestmannaeyjum, því þær ferðir hafa
verið geysilega vinsæll viðkomustaður þeirra sem heimsækja Vestmannaeyjar. Fuglaparadís Vestmannaeyjar er sérstök að því leyti
að hér eru um 30% af lundastofni
Atlantshafsins. Hér í Eyjum eru um
6 milljónir lunda. Við erum með
um 10 milljónir sjófugla sem verpa
um þessar mundir og því upplagt
að sigla að þessum fuglum í tveggja til þriggja metra fjarlægð. Björgin hérna eru mjög sérstök þar sem
uppistaðan er móberg og fyrir
bragðið er hægt að sigla alveg upp
að þeim, því þarna er mjög aðdjúpt.
Þessar siglingar hafa verið aðlagaðar að fjölskyldum þar sem við
höfum ókeypis fyrir börn yngri en
átta ára. Þar af leiðandi er ekki
dýrt fyrir yngri fjölskyldur að

bregða sér í þessar ferðir. Frá miðjum júlí til um 10. ágúst koma
stærstu háhyrningsvöður við Ísland upp að Vestmannaeyjum og í
hvalaskoðunarferðum okkar höfum
við verið að sjá upp í 20 og jafnvel
50 dýr. Svo erum við með sjóstöng
og þær ferðir færast í aukana.
Gestir okkar fá að hirða allan afla
sinn og þeir sem gista á hótelinu

Ferðamenn hafa gaman af því að skoða
Heimaeyjarklettinn.

okkar geta fengið veitingastaðinn
hér til að elda fyrir sig aflann.
Rútuferðirnar okkar eru vinsælar
og við getum boðið upp á allt að
200 sæti. Aðallinn í rútuferðum
okkar er Eldfellið sem gaus 1973. Í
Eldfellinu eru enn þá heitir staðir
þar sem fólk getur fundið steina
sem eru of heitir til að halda á.
Skansinn vekur forvitni, en hann er
elsta virki á Íslandi, byggður í
framhaldi af Tyrkjaráninu 1627. Í
framhaldinu er farið í sprönguna
þar sem menn reyna „Tarsanhæfileikana“. Í spröngunni er iðkuð
aldagömul íþrótt Vestmannaeyinga
og þar sveifla menn sér á milli
kletta. Eftir sprangið er komið að
Stórhöfða, fjórða versta veðravíti
jarðar en hann er geysilega vinsæll
af lundanum, því þar búa um
700.000 þeirra. Þar gefst tækifæri
fyrir fólk að komast í návígi við
lundann.“

„Þjóðgarðurinn var stækkaður um
meira en helming á síðasta ári og
er nú um 5% af Íslandi með Lakagígum og 60% af Vatnajökli. Þar
er talinn með Öræfajökull sem er
vinsæll staður til gönguferða.
Skaftafell er stærsti þjóðgarður í
Evrópu og það ætti að vera skylda
Íslendinga að heimsækja hann að
minnsta kosti einu sinni á ævinni,“
segir Ragnar Kristjánsson, þjóðgarðsvörður í Skaftafelli.

Ferðaþjónustuaðilar og fleiri
Munið umhverfisvænu hreinlætisefnin og pappírinn, allt
vottað af Svaninum.
Eigum ávallt gott úrval gólfefna, linoleum, flísar, kork
og fleira.
Tökum að okkur gólfbónun - mikil reynsla

Vesturbraut 2, 780 HÖFN / Sími 478-1212

Beltagrafa. traktorsgrafa, trailer,
vörubílar og jarðýta
Fjallaleiðsögumenn í þjóðgarði Skaftafells bjóða upp á ísklifur og jökulgöngu
upp á Hvannadalshnjúk.

„Um hvítasunnuhelgina fóru
200 manns á topp Öræfajökuls en
að jafnaði fara um 400 manns á
hverju ári. Við stefnum að því að
hækka þá tölu í ár. Í Skaftafelli
sjálfu bjóðum við upp á gönguferðir tvisvar á dag. Þar er sagt frá
sögu svæðisins, gróðri og dýralífi.
Við erum hér með Gestastofu við
þjónustumiðstöðina í Skaftafelli og
þar er sagt frá sögu Öræfasveitar,
breytingu vegna jökulhlaupa og
gosi úr Öræfajökli.“
Um 90% gesta í Skaftafelli
stoppa fjóra tíma eða skemur og af
þessum gestum eru 70% útlendingar. „Þeim fjölgar alltaf sem
koma á einkabíl á eigin vegum sem
táknar að flestir þeirra koma með
spurningar um hvernig er hægt að
komast að Svartafossi eða hvernig
þeir geti séð jökulinn í návígi. Hér
innan þjóðgarðsins er starfsemi
fjallaleiðsögumanna og þeir bjóða
upp á ísklifursferðir og jökulgöngu
upp á Hvannadalshnjúk. Á Höfn er
einnig að finna mikinn fróðleik á
Jöklasýningunni sem þar er staðsett. Í Skaftafelli er mikil veðursæld
og hvergi annars staðar á landinu
eru jafn margir dagar á árinu með
logn, þeir eru 105 alls.“

Austvaðsholti / 851 Hella

Traktorsgrafa, smágrafa, vörubílar,
beltagrafa og margt fleira.
-

Öll jarðvinna við sumarbústaði.
Snjómokstur og efnissala.
Reiðvegagerð og reiðvallagerð.
Reiðvallavikur, rauðamöl ofl.

Ásvélar ehf
Jarðvinnuverktaki
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SMÁAUGLÝSINGAR

Mótorhjól
Óska eftir góðu ferðahjóli. Skoða allt.
Áhugasamir hringi í s. 892 7574 eftir kl.
18.
Til sölu Yamaha WR 450F 2004. Sem
nýtt. Verð 650 þús. S. 897 3188.
MMC Pajero árg. ‘90, ek. 300 þús. km.
7 manna, bensín, sjálfsk., sk. ‘06. Verð
250 þús. Uppl. í s. 660 7782.

Sendibílar

Suzuki Marauder 800 ‘03, ek. 3600 mílur. Gott hjól. Bein sala eða skipti á bíl.
Uppl. í s. 897 2955.
Suzuki Savage 650cc árg. ‘87 til sölu.
Uppl. í s. 692 5278. Gott hjól til að byrja
á.

Til sölu Roadmaster Midi árg. 1990, eldhús með gashellum, svefnpláss fyrir 24. Uppl. í s. 691 2195 & 663 2195.

Bátar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Til sölu Tjaldvagn með áföstu fortjaldi,
tvö stór svefnrými, útdraganleg eldavél
og vaskur, vel með farinn. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 895 9754.
Combi Camp Family árg. 1999 til sölu.
Lítið notaður vagn með nýju fortjaldi.
verð kr. 380 þús. Björn sími 898 2552.

Vinnuvélar

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
S. 895 1826 & 566 7887.
hjakrissa@simnet.is

Kerrur

Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA

Nýja platan með Ragga
Bjarna
er komin í verslanir
Skífunnar.

Rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Verum bjartsýn
Hamborgarabúlla_Tómasar.

Engin vandræði,
Weber.

Chevy Express ‘97, 9 manna, lítið ekinn.
8 cyl., ssk. Verð 1400 þús. Áhv. 1 milljón hjá VÍS. Uppl. í s. 660 7750.

Hópferðabílar

Weber, grillin
sem endast.

Eigum á lager eina með öllu,,,,,, Liebher
R317, 20 tonn, með ýtublaði, tvískiptri
bómu, 750mm beltum, hraðtengi og
skófla. verð kr. 9.490.000.- án vsk.. til
afgr strax.Upplýsingar hjá sölumönnum
Merkúr hf. 824-6061, 824-6071.

Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Pony Express hestakerra Árg. ‘00 6
hesta með gistirými Uppl. Bílasalan
Hraun S. 565 2727

Skemmtileg dagskrá fyrir
alla fjölskylduna á Kirkjudögumkirkjan.is

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Jeppakerra óskast. Upplýsingar í síma
898 8244.

Hjólhýsi

Íslensk paprika, hollt ljúfmeti í salatið, á brauðið
og með öllum mat.
Íslenskt grænmeti.

Ferskt og gott alla daga
vikunnar.
Nýja bakaríið, Keflavík.

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn
Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

Kerrur.
Víkurvagnar

Samtengjanlegir þráðlausir reykskynjarar.
Eldavarnarmiðstöðin,
Sundaborg.

GP Alkaline rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Mercedes Bens 1120L Clubstar Árg ‘88
Uppl. Bílasalan Hraun S. 565 2727

framkollunarthjonustan.is

Mercedes Benz 614D Árg ‘89 Uppl.
Bílasalan Hraun S. 565 2727

Hymer Nova 540 Árg. ‘04 Svefnpláss
fyrir 4 fullorðna. Fullkomnasta einangrun á markaðnum. Miðstöð / dreifir vel
um allt húsið. Tvö rúm og U-sófi Fortjald Sólarsella Tveir gaskútar Verð 2,2
m. Áhv. ca 1,7m. Uppl. í s. 660 1304.

Til sölu Fjord Dolphin 900 eins og nýr.
Upplýsingar í síma 820 9919.
Til sölu 5 tonna BobCat beltagrafa árg.
‘04. Er í verksmiðjuábyrgð. Fast track.
Verð 3.5 milj. + vsk. Uppl. s. 899 3004.

Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsasalan ehf.

Bátaland, allt til báta.

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

Fellihýsi
O&K City Line Hjólagrafa Árg ‘01 ekinn
2300 t. Uppl. Bílasalan Hraun S. 565
2727

Mercedes Benz 614D Árg. ‘93 Uppl.
Bílasalan Hraun S. 565 2727

Flug
Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoðaðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.
Einkaflugmannspakki á 630.000 kr.
Upplýsingar í s. 562 2100 & 696 8447.
Flugarðar 26

Vörubílar
Til sölu Palomino Mustang fellihýsi árg.
2004
með
hörðum
hliðum,
heitu/köldu vatni, tveimur rafgeymum
og svefntjöldum. Upplýsingar í síma
463 3195 & 899 9885.

Fellihýsaleiga.

Man 8.163 með kassa, lyftu og kæli árg.
‘00 Uppl. Bílasalan Hraun S. 565 2727.

Gúmmíbátar og Gallar

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Tjalda og Seglaþjónustan ehf, Óseyri 6c, Akureyri.

Bílaþjónusta
JCB 8060 Árg ‘03 ekinn 1000 t. Uppl.
Bílasalan Hraun S. 565 2727

Viking fellihýsi árg. 2002. Aukabúnaður,
sólarsella og fortjald. Fellihýsi í topp
standi. Upplýsingar í síma 894 4437.

Húsbílar

Útsalan er hafin.
IKEA
Erum í hjarta bæjarins.
Nýja bakaríið, Keflavík.
Kíktu á Traffic
Keflavík.

Hljómsveit Hauks á Víkinni
laugardagskvöld.
Humarhátíð Hornafirði.
Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Framlengingarspeglar
Víkurvagnar
Rýmum fyrir nýjum vörum.
IKEA
Íslensk paprika, safarík og
brakandi fersk.
Íslenskt grænmeti.
Kirkjudagar um næstu
helgi á Skólavörðuholti.
kirkjan.is

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.
Frábær ending,
Weber.

Hrein ánægja,
Weber.
Hljóðlaust múrbrot,
Robot sem vinnur á við
10 menn.
Stór og smá verk.
Upplýsingasími
892-0777

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð

Fellihýsaviðgerðir. Hvaleyrarbraut 29,
Hafnarfirði, S. 899 7188.

Scania 142 H Með kassa og lyftu árg.
‘86 Uppl. Bílasalan Hraun S. 565 2727.

Borgarsport Hyrnutorgi.
Frábært úrval af nýjum
vörum,
sjón er sögu ríkari.
Borgarsport Borgarnesi.

Takk fyrir.
Hamborgarabúlla_Tómasar.

Fellihýsa- og húsbílaleigan Glæsivagnar.
Til leigu húsbíll og fellihýsi. S. 863 9755
& 899 7188.

Til sölu Palomino Pony 9 feta árg. 2000,
fortjald, svefntjöld. Verð 650 þús. Uppl.
í s. 899 7866.

Erum með frábært úrval
af nýjum og notuðum bílum,
sjón er sögu ríkari.
Bílasala Vesturlands,
Borgarnesi.

Glóðarsteiktur hamborgari
Hamborgarabúlla_Tómasar.

Fiat Hitachi FC 300 Árg ‘94 Uppl. Bílasalan Hraun S. 565 2727

Hjólbarðar

Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum
í Fréttablaðinu og á vísir.is
Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna
þína á einfaldan og ódýran hátt.
18-34 ára konur allt landið
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Til sölu Coleman Taos fellihýsi, 8 feta,
árg. ‘00, með sólarsellum og skyggni,
vel með farið. Uppl. í s. 461 1239 & 864
1239 e.kl.17.

BLT

20

Coleman Redwood árg. ‘01. Vel með
farið. Stgr. verð 700 þús. S. 695 3726.
12ft. Coleman 2002 til sölu. Glæsilegt
fellihýsi m. fortj, heitt og kalt vatn,
sturta, WC og fl. Verð 1.050 þús. Uppl.
gefur Magnús í Gsm 696 4444.
Palomino Colt ‘97 með fortjaldi, svefntjöldum, upphækkaður, góður vagn.
Verð 500 þús. Uppl. í s. 898 0557.
Fiat Euramobil árg. 1992, dísel 2,5 ekinn 147 þús., bíll í góðu standi. Uppl. í
síma 462 2370 eða nonni@bilak.is
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Fermec 965 RCS Turbo Árg. ‘99 ekinn
3800 t. Uppl. Bíla-og búvélasalan S.
451 2230.

Óskast eftir 44” sem er 18.5x16.5”
dekk. Uppl. í síma 847 0782.

Tjaldvagnar

Til sölu tjaldvagn, tvö herbergi og mjög
stórt fortjald, vel með farinn. Gashitari
o.fl fylgihlutir. Skipti möguleg á fellihýsi.
Uppl. í síma 892 8633.
Alpen Kreuzer ‘91 mjög rúmg., vel með
farinn, for + sóltjald. S. 820 1307 e. kl.
18.00.

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

Rás 1+2

5

Lyftarar

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austurhlíð, Akureyri.

18 manna rúta, M.Bens 608 ‘81. Wibasto olíumiðstöð. Einn eigandi, dekurbíll.
V. 650 þ. S. 893 4246.

10
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bilapartar.is

Varahlutir

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.

Viðgerðir

Til bygginga

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Peugeot-Citroen.

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

Til sölu

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

Smart sett í mörgum litum. Verð frá
2490.-. Litla Búðin Akranesi, opið virka
daga 12-18. S. 431 1753 & Secret Mosfellsbæ, opið fimmtudaga 18-21 eða
eftir samkomulagi. S. 662 2597. Sendum í póstkröfu.

Hedd 557 7551

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

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

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni
11 HF. Eigum varahluti í Hyundai, Hondu,
Peugeot, Mazda, MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.
Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Er að rífa Musso ‘98 og ‘99 2,9 TDI.
Kaupi bíla til niðurrifs. S 864-0984.
Er að rífa Landrover Discovery og Deefender. S. 893 1030
Sjálfskipting úr Hyundai Sonata ‘92, 30
þús.kr S. 451 2791.
Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, ‘97, 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.

Íslensk gæða garðhúsgögn sem þola íslenska veðráttu. Verslunin er opin frá
13-16. Bergiðjan, Víðihlíð v/ Vatnagarða. S. 553 7131.
Leðursófasett 3+2 frá Ikea og rúm 90/2
m. Uppl. í s. 562 1209 & 696 0553.
Til sölu nýr heitur pottur. Verð 120 þús.
og einnig nýr vatnabátur. Uppl. í síma
869 6696.
Ísskápur 170 cm tvískiptur á 10 þ., 140
cm á 10 þ. 120 cm og 85 cm á 8 þ.
Frystiskápur á 10 þ. Eldavél á 5 þ. Hjólabretti á 3 þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla.
S. 896 8568.

Eldhúsinnrétting úr hlyn til sölu, einnig
þrjár baðherbergisinnréttingar með
granítborðplötu og blöndunartækjum,
innihurðir, lítil eldhúsinnrétting með
granítplötu og helluborði ásamt skápum og hillum. Uppl. í síma 896 3100.
Til sölu mjög vandað 4ra - 5 manna
tjald, botn í fortjaldi fylgir, aðeins verið
tjaldað einu sinni. Selst á 28-30 þús.
Uppl. í s. 567 4327.

Óskast keypt

Vantar göngutjald og bakpoka
Óska eftir léttu göngutjaldi, 2ja
manna með himni á góðu verði.
Einnig vantar mig ódýran bakpoka
50-70 lítra í lengri ferðir.
Uppl. í síma 899 5622

Nýlegur NMT farsími óskast. Hafið samband í s. 694 6665.

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

Steinull

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Óska eftir ódýum 20 feta gám, má
þarfnast lagfæringar. S. 896 8568.

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

Allt sem þú þarft
og meira til

Til sölu Petrof píanó H. 103 B. 143 D.
55. Verð 98.000. Kosta ný a.m.k.
220.000. Uppl. í síma 893 4609, Haukur.
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Sjónvarp

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

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

Tölvur
Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153 (Friðrik). Frá kl 8-23.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

TIL SÖLU

Allt um tísku og ferðir
á fimmtudögum í Fréttablaðinu.

Vorum að taka upp nýjar vörur. Mikið
úrval og gott verð. Opið frá 10-18 virka
daga. ATH lokað á laugardögum í sumar. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554
5800.
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Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi
Jónsson

Kr.5.990

Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Steiningarefni
Ýmsar tegundir
Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898 3995.

Hanna 908-6040

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.
Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Skemmtanir

Garðsláttur og umhirða.

Espadrillurnar eru komnar. 11 litir
stærðir 35-41 kr. 990. Einnig með
háum hæl kr. 2500. Hókus Pókus
Laugav. 69 s. 551 7955.

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

Njóttu sumarsins og láttu mig sjá
um garðinn. Tek að mér slátt og almenna umhirðu að garðinum, fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög.
Kem á staðinn og geri tilboð að
kostnaðarlausu.
S. 869 3028.
Ásmundur.

Ýmislegt
Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

Túnþökusala

Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666
Úða, klippi, slæ og vinn önnur garðverk.
S. 698 1215, Halldór.
www.sjostong.is skemmtiferðir. Sími
898 3300.

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.
Flísa -& parketlagnir Standsetjum eldh& baðh. frá A-Ö o.fl. S. 867 4461.

Iðnaður

Trjáplöntur

Til sölu 2ja og 3ja ára birkiplöntur að
Hrafntóftum, 851 Hella, s. 487 5454 og
861 4452. Visa/Euro.

Stífluþjónusta

Garð og meindýraeyðing. Eyði köngulóum á húsum geitungabúum. Úða garða
gegn lús og maðki. S. 567-6090 897
5206.

Bókhald

Hreingerningar
Tek að mér regluleg þrif fyrir fyrirtæki,
einnig flutningsþrif. Mikil reynsla, reglusemi. Ásta 848 7367.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafélaga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Meindýraeyðing

Tek að mér minni fyrirtæki, stigaganga
og heimili. Er vön. Uppl. í s. 848 4110.

Garðyrkja
Rafvirkjun

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.
Tölvur

Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

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.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skriftstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Búslóðaflutningar
Snyrting
Varanleg förðun

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.

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla, þökuleggjum, og margt margt
fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Námskeið í varanlegri förðun. Varir,
augu, aunbrúnir. Kennsla samkv. Alþjólegum stöðlum. Áralöng reynsla. Uppl.
Snyrtistofan
Paradís
553
1330/6599508

Spádómar

Viðgerðir

Húsaviðhald

Alspá 908-6440

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

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

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

2 fyrir 1. Rafhl. í 2 úr, borgað fyrir 1. Úr
að ofan Laugav. 30 517 6777 www.uradofan.is.

Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá
endilega samband í síma 5858330.
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Á virkum dögum:
101-12 Klapparstígur
Njálsgata
101-14 Hverfisgata
101-21 Blómvallagata
Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-29 Fossagata
Hörpugata
Reykjavíkurv.
Skerplugata
Þjórsárgata
Þorragata
101-44 Bræðraborgarst.
Drafnarstígur
101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata
101-47 Laugavegur
101-49 Aðalstræti
Lækjargata
Tryggvagata
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-34 Dragavegur
Kleppsvegur
Norðurbrún
105-04 Háteigsvegur
105-07 Flókagata
105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð
105-43 Engjateigur
Sigtún
107-01 Hringbraut
107-02 Reynimelur
107-06 Grenimelur
107-23 Kaplaskjólsv.
Reynimelur
108-06 Grensásvegur
Heiðargerði
Hvammsgerði
109-21 Holtasel
Hryggjarsel
Hæðarsel
110-18 Birtingakvísl
Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur
112-06 Hverafold
112-37 Bakkastaðir
Barðastaðir
113-02 Maríubaugur
113-09 Grænlandsleið
Jónsgeisli
170-02 Lambastaðabr.
Nesvegur
Tjarnarból
Tjarnarstígur
170-05 Fornaströnd
Látraströnd
Víkurströnd
200-26 Hvannhólmi
Starhólmi
Stórihjalli
Vallhólmi
200-30 Fagrihjalli
Hlíðarhjalli
200-35 Digranesvegur
Víghólastígur
200-50 Hlaðbrekka
Nýbýlavegur
Þverbrekka
210-01 Haukanes
Þrastanes
210-04 Kríunes
Súlunes
Þernunes
210-06 Marargrund
Sjávargrund
Ægisgrund
210-28 Garðatorg
Heiðarlundur
Hofslundur
Kirkjulundur
210-30 Hlíðarbyggð
Lyngmóar
220-30 Hvammabraut
Klausturhvamm
Kvíholt
Staðarhvammur
Túnhvammur
221-01 Hvassaberg
Ljósaberg
Stuðlaberg
Þórsberg
225-07 Brekkuskógar
Bæjarbrekka
Lambhagi
Miðskógar
Ásbrekka
230-18 Eyjavellir
Freyjuvellir
Heimavellir
Norðurvellir
Óðinsvellir
240-04 Baðsvellir
Selsvellir
Ásvellir
250-04 Heiðarbraut
Klapparbraut
Lyngbraut
Urðarbraut
Valbraut
Ósbraut
260-07 Kirkjubraut
Kópubraut
Njarðvíkurbraut
Njarðvíkurvegur
Thorkellsgata
800-01 Austurmýri
Fagramýri
Fossvegur
Kringlumýri
Langamýri
Sóltún
Árbakki
800-04 Engjavegur
Heiðarvegur
Kirkjuvegur
Lyngheiði
Sunnuvegur

800-19 Austurvegur
Fagurgerði
Grænuvellir
Hörðuvellir
810-05 Breiðamörk
Heiðmörk
Hveramörk
Reykjamörk
810-06 Grænamörk
Heiðarbrún
Lækjabrún
810-07 Bjarkarheiði
Réttarheiði
Þelamörk

Um helgar:
101-04 Bragagata
Nönnugata
101-11 Frakkastígur
Skúlagata
101-14 Hverfisgata
101-16 Grettisgata
Vitastígur
101-20 Framnesvegur
101-21 Blómvallagata
Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata
101-22 Hávallagata
Túngata
101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata
101-38 Sólvallagata
101-39 Bjarkargata
Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata
101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata
101-46 Baldursgata
101-47 Laugavegur
101-50 Vesturgata
103-05 Kringlan
104-02 Brúnavegur
Dyngjuvegur
Kleifarvegur
Kleppsvegur
Vesturbrún
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-04 Laugarásvegur
104-05 Austurbrún
104-07 Langholtsvegur
104-10 Kleppsvegur
104-12 Skipasund
104-14 Drekavogur
Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur
104-26 Dalbraut
Selvogsgrunn
Sporðagrunn
104-32 Kleppsvegur
104-34 Dragavegur
Kleppsvegur
Norðurbrún
105-04 Háteigsvegur
105-07 Flókagata
105-12 Langahlíð
Skaftahlíð
105-15 Stigahlíð
105-19 Drápuhlíð
Mávahlíð
105-22 Drápuhlíð
105-24 Miðtún
Samtún
105-31 Bugðulækur
Kirkjusandur
Laugalækur
105-38 Gullteigur
Hraunteigur
Sundlaugavegur
105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð
105-45 Mávahlíð
105-49 Hátún
Miðtún
107-04 Einimelur
Hofsvallagata
Melhagi
107-10 Dunhagi
Fálkagata
Smyrilsvegur
Þrastargata
107-12 Fornhagi
Kvisthagi
Neshagi
107-14 Faxaskjól
Sörlaskjól
107-19 Rekagrandi
Seilugrandi
107-23 Kaplaskjólsv.
Reynimelur
107-28 Nesvegur
Sörlaskjól
108-18 Borgargerði
Rauðagerði
108-20 Langagerði
110-03 Hraunbær
110-04 Hraunbær
110-16 Silungakvísl
Sílakvísl
110-17 Urriðakvísl
Álakvísl
110-18 Birtingakvísl
Bleikjukvísl
Bröndukvísl
Stangarhylur
110-26 Seiðakvísl
Árkvörn
111-15 Depluhólar
Erluhólar
Fýlshólar
Haukshólar
Vesturhólar
112-40 Naustabryggja
112-55 Básbryggja
113-02 Maríubaugur
113-05 Ólafsgeisli
113-11 Þorláksgeisli

170-01 Eiðismýri
Grænamýri
Suðurmýri
Tjarnarmýri
170-02 Lambastaðabr.
Nesvegur
Tjarnarból
Tjarnarstígur
170-05 Fornaströnd
Látraströnd
Víkurströnd
170-06 Barðaströnd
Vesturströnd
190-03 Brekkugata
Fagridalur
Hofgerði
Hvammsdalur
Hvammsgata
Leirdalur
Suðurgata
200-02 Kópavogsbraut
200-03 Kópavogsbraut
Meðalbraut
Skjólbraut
200-05 Borgarholtsbr.
Hlégerði
Suðurbraut
200-07 Kópavogsbraut
Sunnubraut
Þinghólsbraut
200-09 Skólagerði
200-10 Holtagerði
200-11 Hraunbraut
Kársnesbraut
200-13 Helgubraut
Sæbólsbraut
200-14 Huldubraut
Marbakkabraut
200-18 Álfhólsvegur
200-36 Skálaheiði
Álfaheiði
200-40 Hlíðarhvammur
Hlíðarvegur
Vogatunga
200-41 Álfhólsvegur
200-47 Brekkuhvarf
Dimmuhvarf
Grundarhvarf
Melahvarf
200-50 Hlaðbrekka
Nýbýlavegur
Þverbrekka
200-54 Álfhólsvegur
200-56 Þinghólsbraut
200-57 Bakkabraut
Hafnarbraut
Vesturvör
200-59 Melaheiði
Tunguheiði
Álfhólsvegur
201-06 Funalind
Fífulind
201-25 Skjólsalir
Straumsalir
Suðursalir
Sólarsalir
203-01 Ennishvarf
Álfahvarf
Álfkonuhvarf
203-02 Breiðahvarf
Fannahvarf
Fellahvarf
210-02 Hegranes
Tjaldanes
210-04 Kríunes
Súlunes
Þernunes
210-18 Garðaflöt
Lindarflöt
210-20 Brúarflöt
Móaflöt
210-30 Hlíðarbyggð
Lyngmóar
210-33 Ásbúð
210-38 Krókamýri
Langamýri
210-39 Langamýri
210-40 Aratún
Faxatún
220-01 Flókagata
Herjólfsgata
Klettagata
Langeyrarvegur
Skerseyrarvegur
220-02 Krosseyrarvegur
Merkurgata
Vesturbraut
220-03 Austurgata
Fjarðargata
Reykjavíkurve.
Strandgata
220-04 Austurgata
Hverfisgata
Mjósund
Mánastígur
Sunnuvegur
Tjarnarbraut
Álfaskeið
220-05 Austurgata
Gunnarssund
Hraunstígur
Hverfisgata
Urðarstígur
220-06 Hraunbrún
220-13 Flatahraun
Mávahraun
Svöluhraun
Álfaskeið
220-24 Skjólvangur
Sævangur
220-30 Hvammabraut
Klausturhvamm
Kvíholt
Staðarhvammur
Túnhvammur
220-31 Brekkugata
Lækjargata
Suðurgata
220-32 Hamarsbraut
Hellubraut
Hlíðarbraut
Holtsgata
Suðurgata
220-33 Hringbraut
Reynihvam. 0.fl.
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Til sölu Stóra Dan hvolpar, tilbúnir til afhendingar. Uppl. í síma 848 6567.

Önnur þjónusta

Ýmislegt

Fjölskylduparadís

Stór og góð aðstaða fyrir tjöld, fellihýsi,
húsbíla og hjólhýsi. Sundlaug, hestaleiga, veiði, strandblak og fótbolti. Gisting, veitingar og aðstaða fyrir hestahópa. FRÍTT í sund fyrir dvalargesti. Hótel Eldborg, Snæfellsnesi s. 435 6602.

Húsgögn
Skráning í kvartmílukeppni sem haldinn verður laugardaginn 25. juní er upp
á braut frá klukkan 20-22 þann 23. júní
eða í síma 848 8368 & 692 2323

Leðursófasett 3+1+1. Sófasett úr svartri
nautshúð til sölu. Fjögurra ára gamalt
úr Habitat. Mjög vel með farið. Upplýsingar í síma 868 1223. Verðtilboð.
Til sölu 10 ára gamalt blátt alcantara
sófasett 3+1+1, keypt í Öndvegi. Selst á
30 þús. Einnig glerborð. Uppl. í síma
864 9606 & 552 9190.

Gisting
Fiskabúr.is

Skrautfiskaverslun Trönuhrauni 10
Hafnarfirði. Opið mán-lau 14-19. S. 544
2050 www.fiskabur.is

Heimilistæki
Til sölu ísskápur, sæmilega vel með farinn. Verð eftir samkomulagi ef viðkomandi sækir hann. S. 867 0116.

Heilsuvörur
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Fæðubótarefni

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

Fatnaður

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
Sumarhúsin Signýjarstöðum. Sumarhús
til leigu í Borgarfirði, laus næstu helgi.
Uppl. í s. 435 1218 & 893 0218.

Sjóstangaveiði og hvalaskoðun. Tilvalið
fyrir vinahópa eða vinnufélaga. Farið frá
Reykjavíkurhöfn. Duus Tours. S. 898
9511.

Fyrir veiðimenn

Gefins

Ýmislegt

4 mjög sætir síamsblandaðir kettlingar
fást gefins. Upplýsingar í s. 691 2786.

Dýrahald

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

Er komin til Íslands! 100% náttúruleg
efni. Verðið er ótrúlegt ! Villtar & Vandlátar, Laugavegi 41, s. 561 4465.

Ferðaþjónusta

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

Snyrting

www.sportvorugerdin.is

Barnavörur
Silkyterier strákur til sölu. Sprautaður,
með ættbók. Verð 90 þús. Uppl. í s. 567
4268 og 695 8092.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Thalasso therapy.

“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orkugefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

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.
Stórt hundabúr til sölu. Verð 15 þús.
Upplýsingar í síma 896 1692.

Er með falleg barnaföt á drengi og
stúlkur 0-5 ára, til sölu á Háahvammi 1
Hfj. Flott verð, gott úrval. Opið 16-19.

Langar stuttar hestaferðir við allra hæfi.
Kl akstur frá Rvk.www.steinsholt.is sími
4866069

www.sportvorugerdin.is

Kajak til sölu. Til sölu Seayak pakki, bátur, ár svunta, vesti, buxur og stakkur.
Verðmæti út úr búð 160.000. Fæst á
100.000. Uppl. í s. 861 1747.
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ATVINNA

TILKYNNINGAR

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.

Húsnæði í boði
Bergstaðastræti. 2ja herb. íbúð á 1. h.
70 þ. 2 m fyrirfr. tryggv. Laus. S. 893
9048.
Krummahólar 2ja herb. + bílskýli. Leiga
70.000 2 m. fyrirfr/tryggv. Laus. S. 893
9048.
Stúdíóíbúð rétt hjá háskóla á svæði
101. Verð 58 þús með öllu. Uppl. í s.
822 5410.
Falleg 2ja herb. íbúð. 105 Rvk. Miklab.
56 þús. og herb. í kjallara 17 þús. Leigist saman eða í sitthvoru lagi. S. 895
1168, Heiða.
Góð 3ja-4ra herbergja íbúð í Furugrund, Kópavogi til leigu fram að áramótum. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu. Uppl. í s. 864 0102 e.kl.17.
3ja herb. íb. í Hafnarf. laus 1. ág. Kr.
85.000 mán., hússj. innifalinn. S. 565
5221.
Til leigu herb. á svæði 109 með aðgang
að snyrtingu og sturtu. Uppl. í s. 867
8515.

Atvinna í boði

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækjendur verða að vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastar. Nú er rétti
tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Framtíðarstarf
og sumarafleysingar
AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í lagerstörf.
Um er að ræða framtíðarstörf og einnig í sumarafleysingar.Við bjóðum upp á góða tekjumöguleika, góða vinnuaðstöðu og mötuneyti er á staðnum. Leitað er að kraftmiklum
og áreiðanlegum einstaklingum sem eru eldri en 18 ára og
vilja framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi
7, 104 Reykjavík einnig er hægt að sækja um á
www.adfong.is Upplýsingar gefur Ríkarð í síma 693-5602.

Mjög reglusöm eldri kona óskar eftir
ódýru húsnæði í RVK frá 1/7. Uppl. í s.
661 8728.
Rólegur og reglusamur maður óskar
eftir 2ja herbergja íbúð til leigu á höfuðborgarsvæðinu frá 1. júlí. Greiðslugeta
50-70 þús. Sími 696 0671.
Reglusöm kona óskar eftir 2ja-3ja herbergja íbúð í Hlíðunum. Uppl. í s. 820
2074.
Ungur reglusamur maður með barn
óskar eftir 2ja til 3ja herb. íbúð í suðurbænum í Hafnarfirði. Reglu semi og
skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
692 1756.
Óska eftir 2ja herbergja eða stúdíó íbúð
í Reykjavík. S. 896 8568.

Geymsluhúsnæði

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar
á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Unnið er á vöktum. Nú er rétti tíminn til að tryggja sér vinnu með
skóla eða aðra aukavinnu fyrir veturinn.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is
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
Óskum eftir duglegum og vandvirkum
starfsmanni vönum járnsmíði. Uppl. hjá
Grétari í síma 692 8091.

Starfskraftur óskast, blönduð vinna. Einfaldar fataviðgerðir og afgreiðslustörf.
Vinnutími 11-18 virka daga. Hlutastörf
koma til greina. Æskilegur aldur frá 35
ára. Uppl. í s. 848 0895.

Pítan Skipholti 50c.

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

Breyttur

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leggja
fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og
berast eigi síðar en 3. ágúst 2005 til Skipulagsstofnunar,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þar fást ennfremur nánari
upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum.
Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr.
106/2000.

FASTEIGNIR

Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16
Smáauglýsingasíminn er 550 5000
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00

Vaktstjóri óskast

Bón og þvottur

Hjallahlíð Mosfellsbæ efri „sérhæð“ m. bílskúr samt.
141,5 fm. Verð 25,8 millj./tilboð.
Hlaðhamrar – Grafarv. Raðhús m. bílsk. samt. 174,2 fm
V.33,5 millj. /tilboð

Smurstöð

Óskum eftir starfsfólki á smurstöð hjá
Bílko. Framtíðarstörf eru í boði. Frekari
upplýsingar um stöðunar gefur Guðni í
s. 660 0560.

Starfskraftur óskast

Upplýsingar í Drífa Efnalaug og Þvottahús ehf, Hringbraut 119 Rvk. eða í síma
562 7740.
Vantar fólk í uppskipun í hlutastarf
(þriðjudag-fimmtudags.). Umsóknir á
www.Gardlist.is
Vantar duglegar manneskjur í garðslátt.
15-25 ára. Umsóknir á www.gardlist.is

Sumarvinna

Óskar eftir vönu fólki á dráttarvél í slátt
réttindi ekki skilyrði. Umsóknir á
www.gardlist.is
Borgargrill auglýsir eftir fólki í vinnu.
Mikil vinna fyrir duglega einstaklinga.
Dagvinna, kvöld og helgarvinna. Upplýsingar í síma 820 5851 Borgargrill við
Miklubraut borgargrill@internet.is
Starfsfólk óskast í blómabúð um helgar.
Ekki yngri en 17 ára. Uppl. í s. 555
4090.

Hrói Höttur

Hringbraut. óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi störf: grill-pizza-útkeyrsla-afgreiðsla. Ekki yngri en 18 ára. Góð laun
í boði fyrir rétt fólk. Upplýsingar á staðnum milli kl. 13-16 í dag eða í síma 849
4756.

Samkvæmt fréttum er ekkert lát
á hækkunum á fasteignamarkaði,
eftirtaldar eignir eru meðal þeirra
eigna sem eru á 1-2ja mánaða
gömlu verði hjá okkur.
Láttu þær ekki framhjá þér fara!

Óskum eftir vönum starfsmönnum á
bónstöð hjá Bílkó. Góð laun fyrir gott
fólk. Frekari upplýsingar um stöðuna
gefur Guðni í s. 660 0560.

Bjálkahús 23 og 37 m2 + 15m2 svefnloft. Ódýr, einföld og fljótleg í uppsetningu. Uppl. Altækni s/f 869-9007
Heimasíða www.bjalkahus.com

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat á
umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar frá
22. júní til 3. ágúst 2005 á eftirtöldum stöðum: Á skrif-

opnunartími
í afgreiðslu

Byggingavöruverslun í vesturbænum
vill ráða vaktstjóra til starfa. Unnið er á
vöktum. Nánari upplýsingar í síma 660
3193

Sumarbústaðir

Leið ehf hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar
matsskýrslu um lagningu vegar um Arnkötludal og Gautsdal í Hólmavíkur- og Reykhólahreppum.

Nonnabiti

Starfskraft vantar í fullt starf og hlutastarf, reyklaus. Uppl. í s. 551 2312 (milli
14-18, ekki svarað í hád.), 899 1670 &
898 5956.

Læstar geymslur. Miðhraun 4. 210
Garðabær. S 555-3464. Nánar á
www.geymslur.is

Mat á umhverfisáhrifum
- athugun Skipulagsstofnunar

stofum Hólmavíkurhrepps og Reykhólahrepps, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun. Matsskýrslan er aðgengileg á heimasíðum Leiðar ehf og Náttúrustofu Vestfjarða: www.leid.is og www.nave.is.

Húsnæði óskast
Systkin að Norðan óska eftir 3ja herb.
íbúð í Rvk frá 1. sept. Reyklaus. Skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 892 6950.

Vegur um Arnkötludal og
Gautsdal í Hólmavíkurhreppi
og Reykhólahreppi.

Argentína Steikhús!

Pizza Höllin í Mjódd

Vantar starfsfólk í uppvask. Kvöldvinna.
Upplýsingar á staðnum, fimmtudag og
föstudag frá 14-18.

óskar eftir bílstjóra í kvöld- og helgarvinnu. Uppl. veitir verslunarstjóri á
staðnum.

Trésmiðir, launþegar og verktakar
óskast í sumarhúsasmíði á SV-horninu
og í Reykjavík. S. 820 7383.

Veitingastaður í miðborginni óskar eftir
að ráða þjóna í fullt starf og hlutastarf.
Uppl. í s. 861 7222.

Verkafólk

í byggingariðnaði óskast. Mikil vinna.
Getum einnig tekið sumarfólk. Sími
896 1018.
Handlaginn starfskraftur óskast til starfa
í iðnaðarfyrirtæki í Hafnarfirði. Uppl. í
síma 564 6080 & 699 2434.
Vantar duglega verkamenn í veggja og
lofta slípun. Verður að vera með bílpróf.
Uppl. hjá Guðlaugi í s. 663 2597.

Duglegir verkamenn!

Vantar duglega verkamenn í vinnu við
lagningu jarðstengja úti á landi. Meirapróf og eða vinnuvélaréttindi æskileg
en ekki skilyrði. Uppl. í s. 567 4755 milli
kl. 13 & 16. Grafan ehf.
Vanur maður óskast í gröfuvinnu, verkstjórn og umsjón með jarðvegsvinnu.
Mikil vinna framundan. Uppl. í s. 693
7700.
Leikskólinn Skerjagarður, óskar eftir
áhugasömum starfsmanni til starfa frá
og með 2. Ágúst. Um framtíðarstarf er
að ræða. Uppl. gefur Elín í s. 822 1919.

Veitingahúsið Hornið
óskar eftir að ráða þjónustufólk í kvöld
og helgarvinnu, ekki yngri en 18 ára.
Einnig óskast aðstoð í eldhús. Uppl.
gefur Tanja í s. 869 7568.
Starfsmaður óskast í þrif eftir hádegi.
Bakaríið Austurveri. s. 860 7222

Næturvinna

Lyngbrekka – Kóp. N. sérhæð m. bílskúr samt. 174 fm.
Verð 29,4 millj. /tilboð.
Háaleitisbraut – 4ra-5 herb. 108 fm ásamt bílsk. samt
129 fm. Verð 21,5 millj./tilboð
Hjarðarhagi – 3ja herb. 83 fm
Verð 17,5 millj./tilboð.
Álfhólsvegur – Kóp- Efri sérhæð ásamt bílskúr samt.
138,4 fm. Verð 27 millj./tilboð
Funafold – neðri sérhæð m. bílskúr samt. 146,5 fm
Verð tilboð

Starfsfólk óskast í nætursölu á Bagel
House Laugavegi 2, föstudags og laugardagsnætur. Eldri en 20 ára. Uppl. í s.
897 9528, Linda.

Frostafold – 2ja herb. ásamt bílskýli samt. 95,3 fm
Verð 15,9 millj.

Járnamaður óskast í lítið og samhent
járnagengi. S. 896 2041.

Framnesvegur – 2ja herb. 57 fm.
Verð 11,2 millj. /tilboð.

Atvinna óskast
Ungur maður með lyftara og meirapróf
óskar eftir vinnu. Reyklaus. Uppl. í s.
865 7381.

Æsufell – 7 hæð – laus strax. 59,6 fm.
V. 11,3 millj.
Fjöldi annarra áhugaverðra eigna á söluskrá okkar,
leitið upplýsinga.

Valhöll fasteignasala sími 588-4477
Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali.
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Framnesvegur 20-22 7 hæð Reykjanesbæ.

Háholt 21 Reykjanesbæ.

Heiðarbraut 17 Reykjanesbæ.

Sérlega glæsileg penthouseíbúð á 7. hæð íbúðin er á
tveimur hæðum alls um 140 ferm. Íbúðin er sérlega
glæsileg og vönduð, tvennar stórar svalir með heitum
potti. Mikið útsýni yfir allan Faxaflóann

Gott 137.9 ferm einbýlishús ásamt 45.9 fermetra bílskúr.

og Reykjanesbæ.

Huggulegt steinsteypt einbýlishús á tveimur hæðum byggt
árið 1958 og er íbúðin 177.6 ferm og skiptist í forstofu hol
stofu borðstofu sjónvarpshol tvö baðherbergi eldhús og 3
rúmgóð svefnherbergi. Nýlegt járn á þaki og nýlegir gluggar
og gler.

Um er að ræða mjög sérstaka íbúð, allar nánari

Eigninni fylgir 50 ferm steinsteypur bílskúr byggður árið 1980

upplýsing ar á skrifstofu

Sérlega góð staðsetning stutt í skóla og alla þjónustu
v.26.500.000.-

Íbúðin skiptist í forstofu sjónvarpshol samliggjandi stofur eldhús
baðherbergi og tómstundaherbergi. Parket á stofum og herbergjum en fllísar á eldhúsi og holi.Garður hússins einkar fallegur
vel gróinn sólpallur með heitum potti. Sérlega góð staðsetning.
v.32.200.000.-

Holtsgata 8 Reykjanesbæ.

Smáratún 39 neðri hæð Reykjanesbæ.

Þórustigur 4 efri hæð Reykjanesbæ.

Rúmgott einbýlishús á þremur pöllum 213.3 fermetrar auk
bílskúrs sem er 36.6 ferm. Glæsileg eign sem skiptist í forstofu hol stofu borðstofu eldhús baðherbergi og fjógur
svefnherbergi. Nýlegt járn á þaki og nýlegir gluggar og
gler. Lóð girt og ræktuð með nýlegum 100 fermetra sólpalli
og heitum potti. Góð staðsetning v .29.800.000.-

Góð 120 ferm sérhæð í tvíbýlishúsi byggðu árið 1971 og
skiptist íbúðin í forstofu hol samliggjandi stofur eldhús baðherbergi þvottaherbergi og þrjú svefnherbergi. Hugguleg
íbúð parket á gólfum , baðherb nýlega standsett. Bílskúr
26.5 ferm.

Þriggja herbergja íbúð í tvíbýlishúsi byggðu árið 1946 og er
íbúðin 80.9 ferm auk bílskúrs sem er 54.1 ferm. Íbúðin
samanstendur af forstofu holi stofu eldhúsi baðherbergi og
þvottaherbergi. Nýlegar vatns og skolplagnir, laus strax.
v.9.800.000.-

Góð staðsetning og mikil eftirspurn eftir svona eignum.......v.19.000.000.-

Víkurbraut 46, Grindavík

Sími 426 7711
Fax 426 7712

www.es.is
Vantar allar gerðir eigna á skrá • V erðmetum samdægurs

Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jakobsdóttir,
sölumaður

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 19 OG 21
FLÚÐASEL 61,1. HÆÐ ENDAÍBÚÐ
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Opið hús í dag Seljabraut 36

Mjög falleg og rúmgóð 5.herb. endaíbúð um 109,0 fm. á 1. hæð
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í stórt anddyri, eldhús
m/borðkrók, rúmgóða stofu, baðherbergi og fjögur svefnherbergi.
Viðarinnrétting í eldhúsi m/flísum á milli skápa. Stofa er með parketi, björt með góðum gluggum. Gluggi á baði, flísar á gólfi. Suður
svalir og gott útsýni. Falleg sameiginleg lóð með leiktækjum
fyrir börn. Verð 18,9 mill.
ÁSTA MUN TAKA Á MÓTI ÞÉR MILLI KL. 19 OG 21 Í KVÖLD.

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Um er að ræða 3ja herbergja 64,8fm íbúð á 4. hæða ásamt
30,2 fm stæði í bílageymslu í góðu fjölbýli sem búið er að
klæða að utan. Verð 15.900.000-.

(MILLI KL. 18:00 – 19:00)

Til sölu er glæsileg og mikið endurnyjuð efri hæð í tvibýlishúsi í Skerjafirðinum
svæði 101,Reykjavik. Ibúðin er 131,5 fm á stærð með 3 svefnherbergjum,
baðherbergi opnu ,eldhúsi ,tveim stofum, svölum og mikið útsýni.
Verð K r 37.5 milljonir
Íbúðin er öll meira og minna endurnýjuð á nýjan og smekklegan máta.
Þó er baðherbergið með upprunalegum tækjum en flisalagt í hólf og gólf
Hér er einstakt tækifæri á að fá góða íbúð í Skerjafirðinum

Sjón er sögu rikari-vertu velkominn
Teitur Lárusson sölufulltrúi HB Fasteigna
verður á staðnum og tekur á móti þeim sem vilja
skoða eignina, en einnig er hægt að ná í hann í
sími 894-8090 eða á
netfangið teitur@hbfasteignir.is

Björt og falleg 116,7 fm 4ra herbergja rúmgóð íbúð í kjallara í
góðu vel við höldnu fjölbýlishúsi á rólegum stað við Kleppsveginn.
Hér fást margir fermetrar fyrir sanngjarnt verð!!! Verið velkomin

Verð kr. 17,5 millj
Helgi sölu maður Nethúsa tekur á móti gestum
á milli 18:00 19:00 s: 897-2451

HÚSI VERSUNARINNAR KRINGLUNNI 7, 103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG
EINARSNES 36 SKERJAFIRÐI

Opið Hús í dag 17:30 og 18:30

Kleppsvegur 138 íbúð 0001

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Hrafnhildur Bridde Löggiltur Fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Allar nánari upplýsingar gefur Steinunn í síma 862-2969
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www.draumahus.is

Þrastarás 18 - 221 Hfj OPIÐ HÚS Í
Ljósalind
- -201
DAG KL.12
16:00
18:00Kóp
Fellahvarf 9 opið hús í kvöld á milli 19:00-21:00

OPIÐ HÚS Í KVÖLD FRÁ KL.20-21

UM ER AÐ RÆÐA FULLBÚIÐ RAÐHÚS Í NÝJU HVERFI FYRIR OF AN VATNSENDA
MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI YFIR ELLIÐAV ATN OG ALLAN FJALLAHRINGIN.

Fífulind 5 Kópavogi
Stórglæsileg 3ja herbergja íbúð á 2 hæð í grónu hverfi í Kópavogi,
stutt í alla .þjónustu. Íbúðin er með kirsuberja innréttingum,
plastparket á gólfi, stór herbergi, góðir fataskápar,
virkilega rúmgóð íbúð í góðu og snyrtilegu fjölbýli.
Stærð í fermetrum: 83
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar:Fjölbýli

Lýsing: Húsið skiptist á tvær hæðir og bílskúr.
NEÐRI HÆÐ: Forstofa, stigahol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymsla og bílskúr sem er innangengt inní úr íbúðinni.
Gólfefni á neðri hæð eru svartur náttúrusteinn á forstofu, holi og baði sem heldur upp allan
stigan og innn á efri hæðina. Herbergin eru bæði með hnotu á gólfi. Þvottahúsið er flísalagt,
bílskúr og geymsla líka flísalögð. Skápar eru í forstofu og í herbergjum. Falleg lýsing er í
loftum. Baðherbergið er með sturtu. Allur frágangur og stíll er glæsilegur.
EFRI HÆÐ: Tvö herbergi, baðherbergi, eldhús, tvær stofur og svalir.
Náttúruflísarnar halda áfram úr stiganum og skipa yfir í hnotuparket í stofunni en eru flæðandi inn í eldhúsið og inn á baðherbergið og upp með
baðkarinu. Á báðum herbergjunum er hnota. Hvíttaður askur er í öllum
loftum á eftir hæð. Kirsuberjainnréttingar eru í húsiu og einnig i eldhúsinu þar sem er gashelluborð, tvöfalldur ísskápur sem fylgir og uppþvottavél sem
einnig fylgir. Svalirnar eru flísalagðar og er ómótstæðilegt útsýni af þeim
allan Bláfjallahringinn, Elliðavatn og Heiðmörkin.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAG KL. 17:00 - 19:00
22.800.000
Glæsileg 4ra herb. 122 fm endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinn-

Verð:20,700,000

með 24 fm bílskúr. Stórar flísalagðar suðursvalir.

gangi úr sameiginlegum garði. Parket og flísar á öllum gólfum.
LAUS FLJÓTLEGA!
Stutt í grunnskóla. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka á móti gestum

Baldvin Ómar tekur á móti ykkur sími 898-1177,-

Pétur og Kolbrún taka á móti gestum.

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

SÖLUMENN KLETTS FASTEIGNASÖLU TAKA Á MÓTI GESTUM.
Kristján Ólafsson hdl. og löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
Hús Verslunarinnar · Kringlunni 7 · 103 Reykjavík
Sími 534 4400 · Fax 534 4410 · www.hbfasteignir.is

GRUNDARSTÍGUR - 101 RVK.
ÁSBRAUT
KÓPAVOGUR
XXXXXXXXXXXX
2.HÆÐ- LAUS !!

2.HÆÐ - 3.JA HERB

17,3 MILLJ.

120 FM EINBÝLISHÚS

* 90,8 fm (4ra herb.)
* 2.herb. og 2.stofur
* Suður svalir
* Upprunalegar innréttingar
* Snyrtileg sameign
* Sér geymsla í kjallara

Valdimar Óli
Þorsteinsson
Sölufulltrúi
822 6439

Kristinn R.
Kjartanssson
Sölufulltrúi
820
897 0762
2338

Hrafnhildur Bridde
Lögg. fasteignasali
821 4400

Teitur Lárusson
Sölufulltrúi
894 8090

✆ 821-4400

Okkar metnaður
þinn hagur

21,5 MILLJ..

* Neðri hæð stórt hol+stofa
* Eldhús m/eldri innréttingu.
* Þvottahús+geymsla m/útg.
* Efrih. 4 svefnherbergi.
* Baðherb m/flísum.
* Geymsluloft yfir hæðinni.

✆ 892-2506

Hrafnhildur Bridde

FJÁRFESTAR-ÚTLEIGA !!
Sigríður Hvönn
Kristján Axelsson
Pétur Kristinsson
Karlsdóttir
Sölufulltrúi
Löggiltur fasteignasali
821 4404
Löggiltur verðbréfamiðlari Sölufulltrúi
692 1010
893 9048

Kári Kort
Sölufulltrúi
892 2506

GRENITEIGUR REYKJANESBÆR

21 MILLJ.

* 89,7fm
* 2. rúmgóð svefnherb.
* Suður-vestur svalir
* Nýleg gólfefni
* Hús nýl. tekið í gegn að utan
* Stutt í alla þjónustu

✆ 821-4400

Hrafnhildur Bridde

Kári Kort

SELVOGSBRAUT, ÞORLÁKSHÖFN
RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

*Vönduð eign á topp stað í Kópavogi
*Góðar leigutekjur
*Góð aðkoma
*Næg bílastæði
*Frábært útsýni

✆ 820-0762/534-4405

Kristinn K

VERÐ 20,9 - 22,5 MILLJ.
* Stærð 131,6 og 130,5 fm
* Aðeins þrjú hús eftir !
* Tvö svefnherb.
* Afhent fullbúið
* Afhending fljótlega
* Gróið hverfi

✆ 821-4400

VESTURGATA, KEFLAVÍK
2JA HERB.

6.5 MILLJ.

* Hol,stofa ,gott svefnherbergi m/skáp
* Eldhús m/borðkrók.
* Rúmgóð stofa m/parketi.
* Baðherbergi m/sturtuklefa.
* Hiti í innkeyrslu.

Hrafnhildur Bridde

✆ 892 2506

Kári Kort

Sími 534 4400
GLÆSILEGT SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
SKRIFST./LAGERHÚS

154 MILLJ.

*Vönduð eign í alla staði
*Laus til afhendingar
*1430.8 fm að stærð
*Byggingarár 1988
*Næg bílastæði
*Frábær staðsetning

HÁTEIGUR, REYKJANESBÆR
11.9 MILLJ.

✆ 820-0762/534-4405

Kristinn K.

EINARSNES SKERJAFIRÐI.
SVÆÐI 101

37,5 MILLJ.

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ HÆÐ Í TVÍBÝLISHÚSI Í SKERJAFIRÐI
*Ca. 131,5 fm íbúð
*Gólfefni nýtt eikar plankaparket
*Elhús m/ nýjum tækum og viðarinnréttingu
*Baðherbergi m/ upprunalegum tækjum flísalgat í hólf
og gólf
* 3 svefnhernergi m/skápum
*Mjög góð staðsetning - mikið útsýni

✆ 894-8090 Teitur Lárusson

* 87,3fm íbúð á 1.hæð í fjórbýli.
* Andyri+hol m/flísum á gólfi m/fatask.
* Borðst.og stofa m/útg á svalir.
* Baðherbergi flísal hólf og gólf.
* Mikið endurnýjuð íbúð á góðum stað

✆ 892 2506

NJARÐARGATA - MIÐBORG
2JA HERB.
*Velskipulögð íbúð
*Sameiginl.inng.og garður
*Sólpallur í garði - útg.úr eldhúsi
*Stórt oipð eldhús m/ nýl. innnrétt.
*Sér geymsla og sameiginl.þvottahús
*Stutt í alla þjónustu og skóla

HULDUBORGIR, GRAFARVOGUR
LAUS !!! - 3.HÆÐ- MIKIÐ ÚTSÝNI !
* Heildarstærð 104,4 fm
* Parket á gólfum
* 3.svefnherbergi
* Rúmgóð stofa
* Suður svalir
* LAUS !!

✆ 821-4400

✆ 894-8090

Hrafnhildur Bridde

22,5 MILLJ. .

FROSTAFOLD
3 JA HERB. ÍBÚÐ

* 111,7 fm
* 3 svefnherb.
* Suður-austur svalir
* Björt íbúð
* Íbúðin töluvert endurnýjuð
* Gróið hverfi

19,5 MILLJ.

Á GÓÐUM STAÐ Í GRAFARVOGINUM
* Íbúð með 3-4 herb.
* Sér inng. af svölum- sameiginl.garður
* Gott skipulag,
* Dúkar og plastparket á gólfum
* Lagt fyrir þvottvél og þurrkara á baði
* Frábært útsýni
* Stutt í alla þjónustu

Kári Kort

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

ÞÓRSGATA - 101 RVK

✆ 822-6439

LAUS !!! BERGSTAÐASTRÆTI

9,2 MILLJ.

* 2.hæð
* 36,7fm
* Nýleg eldhúsinnrétting
* Gólffjalir
* Langir yfirfarnar
* Bárujárnsklætt timburhús
* Stutt í alla þjónustu

Valdimar Óli

Teitur Lárusson

SKAFTAHLÍÐ - 105 RVK.
2.HÆÐ - 4.RA HERB.

✆ 892 2506

VIRÐULEGT HÚS

12,9 MILLJ.

Kári Kort

SMÁRATÚN, SELFOSS
2JA HERB.

9,8 MILLJ.

* Tvíbýlishús
* Kjallari
* 68fm
* Nýl.eldhús
* Rúmgóð stofa
* Gróið hverfi

✆ 821-4400

NÝTT LYFTUHÚS

VERD.

* 2ja.3ja og 4ra herb.íbúð
* Afhending í lok ágúst 2005
* Fullbúnar án gólfefna, nema baðh.
* Skilalýsing á skrifstofu
* Stutt í skóla og alla þjónustu

Hrafnhildur Bridde

2JA HERB. ÍBÚÐ MIÐBÆ

FOSSVEGUR 8 SELFOSSI

✆ 892-2506

KÁRI KORT

VERSLUNARHÚSNÆÐI-GRAFARVOGUR
*Góðar innkeyrsludyr
*Frábær staðsetning
*Gott malbikað svæði fyrir utan
*Eignin er laus í Júli nk

✆ 820-0762

Kristinn K

10,9 MILLJ. .

*Snotur íbúð - laus v/ kaupsamning
*1.hæð, sameiginl.inng.
*Gott skipulag, nýl.pastparket á gólfum
*Rósettur í loftum,trérimlagluggatjöld
*Sér geymsla - sameiginlegt þvottahús
*Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

NÝTT

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16 MOSFELLSBÆ
Vorum að fá í einkasölu 4 raðhús á tveimur hæðum við Tröllateig 10-16 í Mosfellsbæ. Um er að
ræða raðhús á góðum stað í vinsælu og gróðursælu hverfi við Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin af-

Verð á húsum
Endaraðhús
25.900.000
Miðjuraðhús 24.900.000

hendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og
fokhelt að innan þó verður þak einangrað og
gólf flotuð. Glæsileg hús á rólegum stað í Mosfellsbæ. Afhendingartími er ágúst/sept 2005

FELLAHVARF - ELLIÐAVATN
STÓRGLÆSILEGT RAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ.
183,2 FM M. BÍLSKÚR

Mosarimi - 112 Grafarvogur

VEGGHAMRAR - GRAFARVOGI.
FASTEIGNASALAN KLETTUR KYNNIR Í
EINKASÖLU. Mjög rúmgóð 92 fm. 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli með
sérinngangi og sér verönd. Forstof með
flísum. Linolineum dúkur á gólfum á holi,
eldhúsi, gangi og hjónaherbergi. Parket á
stofu og einu herbergi. Sólskáli með flísum
á gólfi. Útgengt á hellulagða sér verönd og
lóð. Ásett verð. 17,9 m.

KEILUFELL - V/VÍÐIDALINN.

Einbýlishús með aukaíbúð og góðum tekjumöguleikum. Einbýlið er á þrem hæðum
og skiptist þannig, aukaíbúð 77,8 fm. miðhæð 77,8 fm. rishæð 69 fm. og bílskúr 28,8
fm. samtals 253,4 fm. Búið er að fá samþykki fyrir kvist á húsið svo og stækkun á
bílskúr. 720 fm. lóð sem liggur að Elliðaárdalnum í góðri rækt. Fallegt útsýni yfir dalin til Elliðavatns og Bláfjalla. Aukaíbúð
með möguleika á leigu fyrir 70 þús. á mánuði og greiðir það af lánum uppá tæpar 16
milljónir. Upphitan bílaplan. Mjög rúmgott
geymsluris. Eign sem býður uppá marga
möguleika. Bílastæði fyrir 4-5 bíla. Húsið
og þakið er ný málað. Ásett verð 37,9 m.

Mjög
góð 3ja herbergja tæplega 80 fm íbúð á
annarri hæð á góðum stað í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í tvö herbergi, geymslu,
baðherbergi, stofu og eldhús. Gólfefni
dúkur og flísar. Ásett verð: 16,9 millj.

STRANDASEL - SELJAHVERFI.
KLETTUR KYNNIR Í EINKASÖLU. Mjög
falleg 80 fm. íbúð á jarðhæð með sér
steyptri suður verönd og sér afgirtum suðurgarði með hlöðnu kolagrilli. Parket er á
allri íbúðinni nema á baðherbergi þar eru
nýlegar fallegar flísar í hólf og gólf, baðkar
með ömmusturtu, skápum, tengt fyrir
þvottavél á baði. Stór leikvöllur og
sparkvöllur í nágreninu. Sjá einnig í þættinum Þak yfir höfuðið á Mbl.is Ásett verð
17,9 m.

Vorum að taka til einkasölu glæsilegt raðhús sem hefur að geyma
allt það sem fallegt raðhús þarf að uppfylla. Það er innbyggður skúr
sem er innangengt í, það eru 4 sv. herbergi, tvö baðherbergi, eitt á
hvorri hæð, stórt þvottahús, gott bílaplan, falleg gólfefni, glæsilegar
innréttingar og skápar. Umfram allt frábært útsýni yfir Elliðavatn og
fjallahringinn. Staðsetningin er óumdeilanlega ein sú besta sem völ
er á.

Allar nánari upplýsingar um húsið fást hjá sölumönnum.

TORFUFELL - BREIÐHOLT.

Fín 3ja
herbergja 78 fm. íbúð á 4. hæð með suðursvölum. Gólfefni eru dúkur og parket.
Tvö svefnherbergi annað með skáp. Baðherbergi með baðkari. Borðkrókur í eldhúsi. Merkt stæði á bílaplani. Sérgeymsla í
sameign og sameiginlegt þvotta og þurrkherbergi. Mjög snyrtileg sameign. Ásett
verð 13,2 m.

Ársalir - 201 Kópavogur

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð í SALAHVERFINU. Um er að ræða 122 fm íbúð sem er
glæsilega innréttuð og frágengin að öllu
leiti. Íbúðinni fylgir stór og rúmgóð suðurverönd með skjólgirðingu. Gólfefni á íbúðinni er parket og flísar, hornbaðkar og
sturta á baði, maghony innréttingar og
hurðar, sér þvottahús innan íbúðar. Ásett
verð: 26,8 millj.

6 herb.

FLÉTTURIMI - 112 GRAFARVOGUR Vorum að fá í einkasölu 2-3ja herb.
íbúð á efstu hæð í snyrtilegri blokk. Falleg
gólfefni, olíuborið parket, hátt til lofts,
aukaherbergi sem nýtist sem gestaherbergi og/eða skrifsstofa. Rúmgott svefnherbergi. Stórar og góðar svalir í suður.
Fallegt útsýni. Þvottahús á hæðinnni, hver
með sínar vélar. Ásett verð: 14,9

TRÖLLATEIGUR - MOSFELLSBÆ.
Vorum að fá í einkasölu fjórar 115 fm. 4ra
herbergja sérhæðir í fallegu tveggja hæða
húsi. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án
gólfefna. Baðherbergi verður flísalagt á
gólfi og veggjum og þvottarherbergi á
gólfi. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í nóv/des 2005.
Ásett verð á : 24,8 millj.

STÓRHÖFÐI 37 ATVINNUHÚSN.
STÓRHÖFÐI - REYKJAVÍK

HRAUNBÆR - ÁRBÆ. Fín 3ja herbergja 92 fm. íbúð á 3ju hæð í fjölbýli. Gólfefni eru parket og flísar. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, baðkar og gluggi. Útgengt á suðursvalir frá stofu. Leiktæki í
lokuðum garði mjög barnvænt. Stutt í alla
þjónustu og skóla. Ásett verð 16,7 m.

Erum með í sölu eða til leigu atvinnuhúsnæði við Stórhöfða 37. Um er að ræða
1600 fm atvinnuhúsnæði sem hægt er að
skipta niður í þrjú bi c.a. 528-540 fm hvert.
Húsið afhendist fullbúið að utan með fullfrágenginni lóð og tilbúið undir tréverk að
innan. Byggingaraðili er JB Byggingafélag.
MJÖG GÓÐ AÐKOMA ER AÐ HÚSINU
FRÁ ÞREMUR ÁTTUM. HÚSIÐ STENDUR
Á T-GATNAMÓTUM STÓRHÖFÐA OG
VIÐARHÖFÐA. Nánari upplýsingar á
skrifstofu Kletts.

Sumarbústaðir

Sumarhús- Djálknavegur við Úthlíð VORUM AÐ HEFJA SÖLU Á
SKÓGARÁS - ÁRBÆR. Um er að
ræða stóra 168 fm íbúð á tveimur hæðum
(hæð+ris) á góðum stað í Árbænum. Íbúðin er laus við kaupsamning. Íbúðin
skiptist í 5-6 svefnherbergi, 2-3 stofur, 2
baðherbergi, eldhús, þvottahús og mikið
af geymslurýmum. Að utan er búið að
samþykkja lagfæringar að utanverðu og
eru þær framkvæmdir hafnar. Ásett verð
á eignina er 29,9 millj. !! MÖGULEIKI
ER Á AÐ FÁ AÐ KAUPA BÍLSKÚR MEÐ
ÞESSARI EIGN EF KAUPENDUR HAFA
ÁHUGA Á ÞVÍ !!

Álfkonuhvarf á Vatnsenda

HÁLSASEL STÓRT OG GOTT 219,5 fm.
miðjuraðhús með innbyggðum bílskúr.
Húsið er um 240 fm með óuppfylta rýminu
á jarðhæð. Húsið er á tveimur hæðum. Innréttingar hafa fengið að halda sér. Stutt í
alla þjónustu og góð að koma að húsinu.
Útsýnið er gott. Eignin getur verið laus
fljótlega. ÁSETT VERÐ : 32,4 MILLJ.

GRÆNAHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK.
Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 96,8
fm. íbúð í kjallara með sérinngangi (lítið
niðurgrafin) í fjórbýlishúsi. Gólfefni eru
Parket og korkur. Innangengt er úr íbúðinni
í sameign þar sem er saml. þvottahús og
hjólageymsla. Verið er að leggja lokahönd
á frágang á hellulögn við aðkomu að húsinu. Ásett verð 17,3 m.

Fullbúnar íbúðir með öllu. Höfum fengið til
sölumeðferðar 3ja herbergja íbúðir við Álfkonuhvarf á Vatnsenda í Kópavogi. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að öllu leiti skv. eftirfarandi lýsingu: Gólfefni á íbúð verður eikarparket og flísar, gluggatjöld verða í öllum
gluggum frá Nútíma, lýsing í loftum frá
Lumex, ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi
ásamt ofni, keramik helluborði og háfi,
þvottavél og þurrkari í þvottahúsi. Stæði í
bílageymslu fylgir íbúðum. Tilbúnar til afhendingar í nóv 2005. Ásett verð frá 22,5 23,3 milljón.

ÞREMUR BÚSTÖÐUM SEM ERU VIÐ
DJÁKNAVEG Í BLÁSKÓGARBYGGÐ
RÉTT VIÐ ÚTHLÍÐ
UM ER AÐ RÆÐA 4RA HERBERGJA
HEILSÁRSHÚS, 85 FM AÐ STÆRÐ OG
STENDUR Á 4150 FM LÓÐ. HÚSIÐ ER
Á STEYPTUM SÖKKLI Lóðin er á nýskipulögðu svæði með frábæru útsýni yfir
Heklu og suðurlandið eins langt og augað
eygir. Úthlíð býður upp á allt það sem
heilsárshúsabyggð þarf að bjóða upp á
s.s. veitingastað, verslun með matvöru og
aðrar nauðsynja, sundlaug,9 holu golfvöll
og frábærar gönguleiðir hvort sem um er
að ræða á fjöll eða í fallegu umhverfi á láglendinu. Ásett verð 12,7 millj.

Opið hús í dag frá kl. 18.00–20.00

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali
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SJÓNARHORN

Nú flytjum við!

Á morgun!

Lokum í dag
vegna flutninga,
en opnum á
morgun í stærra
og rúmbetra
húsnæði.

Nýja húsnæðið er að
Skipholti 17, 105 Reykjavík
Otto B. Arnar ehf.

Sími 588 - 4699

Fax 588 - 4696

www.oba.is
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Fimm piltar á hraðri siglingu niður Hvítá.
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BRONCO WINDSOR 26”
3 gíra með fótbremsu. Hátt stýri, breiður hnakkur
með dempara. Litir: Dökk grænt og rautt
Staðgreitt
kr. 25.555

Hönnun: Gunnar Steinþórsson / Markið / 06. 2005

LJÓSMYND: VILHELM

Mikið úrval!

Íslenska fyrir útlendinga/ Courses in Icelandic
stig 1 – 4 / Level 1 – 4
Staður: Hagaskóli, Mjódd.
Skráning / fullorðnir: 06. – 28. júní
Skráning/ börn: til 06. júní.
Stöðupróf: 23. og 27. júní kl. 17 – 19 Skólagjald:
kr. 17.000.-

Place: Hagaskóli, Mjódd.
Enrollment / adults: June 06 th -28 th
Enrollment / children: until June 06 th
Placement test: June 23rdand 27 th at 17 – 19
Schoolfee: kr. 17.000.-

Morgunkennsla fyrir fullorðna:

Morningclasses for adults:

11. -28. júlí, kl. 920- 1200 alla virka daga.
Gæsla fyrir börn þátttakenda er í boði á morgnana.

July 11th – 28th at 920 – 1200 Mondays through
Fridays. Childcare is provided in the mornings.

Kvöldkennsla fyrir fullorðna:

Evening classes for adults:

04.–28.júlí, þrjú kvöld í viku: mánudaga, þriðjudaga
og fimmtudaga kl. 18 – 21.

July 04th-28th three evenings a week: Mondays,
Tuesdays, and Thursdays at 18 – 21.

Námskeið fyrir börn og unglinga

Courses for children, ages 6 to 15 (grade 1-9):
July 11 th -28 th Mondays through Fridays.
These courses are free of charge.
Courses in Icelandic: kl.09:00-12:00
Recreation/summercamp: for ages
6 – 12 at 12:00-16:00.
The recreation course in the afternoon is available for
a limited number of children and those who have
never attended this course before will have priority,
others will be notified in time. Please contact ÍTR for
alternative courses available at ÍTR.

6 – 15 ára (1.-9. bekkur):
11. -28. júlí alla virka daga.
Námskeiðin eru ókeypis fyrir börn.
Íslenskukennsla:kl.09:00-12:00

Tómstundastarf: fyrir 6 – 12 ára, (leikir, vettvangsferðir og fl) kl. 12:00-16:00.
Takmarkaður fjöldi barna kemst að í tómstundastarfið
og munu þeir ganga fyrir sem ekki hafa tekið þátt í því
áður. Þeir sem ekki komast að verða látnir vita með
fyrirvara, einnig er bent á önnur tómstundanámskeið
á vegum ÍTR.

Nánari upplýsingar / Further information :
Miðbæjarskóli, Fríkirkjuvegur 1, 101 Reykjavík
sími: 5512992 netfang: nfr@namsflokkar.is www.namsflokkar.is
NÁMSFLOKKAR REYKJAVÍKUR – FRÍKIRKJUVEGUR 1, 101 REYKJAVÍK
SÍMAR: 5512992 / 5514106 – Kt. 480269-7489 – FAX: 5629408
Netfang: nfr@namsflokkar.is Heimasíða: http://www.namsflokkar.is

BRONCO BOSTON 26”
Shimano. Hátt stýri, breiður hnakkur
með dempara.
Verð stgr. kr. 26.505

GIANT CAMPUS 26”
Shimano gírar.
Gott fjallahjól á frábæru verði.
Stgr. kr. 22.512

GIANT SEDONA SE 26“
Alvöru dömu demparahjól. Dömuhnakkur með dempara og hátt stýri.
Verð stgr. kr. 31.920

SCOTT TIKI 26”
21 gíra Shimano. Vandað dömuhjól
álstell og demparagaffall.
Verð stgr. kr. 33.155

Afsláttur strax við staðgreiðslu 5%
Hjólin eru afhent tilbúin til notkunar, samsett
og stillt á fullkomnu reiðhjólaverkstæði.
Ábyrgð og upphersla.
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ManU hverfur af marka›i
United á dögunum fyrir rúma
100 milljarði króna, og notaði að
mestu lánsfé til kaupanna.
Yfirtakan féll ekki í kramið
hjá aðdáendum liðsins og hafa
þeir nú stofnað sitt eigið lið, FC
United, sem taka mun þátt í
ensku utandeildarkeppninni á næsta tímabili.
-jsk

MALCOLM GLAZER
FAGNAR SIGRI
Aðdáendur Manchester United óttast að sjá
ekki marga svona í
stjórnartíð Glazers.

MYND AP

Manchester United
hvarf endanlega af
hlutabréfamarkaði í
London í gær og
lauk þar með fjórtán ára sögu hlutafélagsins Manchester
United.
Kemur þetta í
kjölfar þess að nýi
e i g a n d i n n ,
Malcolm Glazer
komst yfir þann
97,6
prósenta
hlut sem þarf til
að taka félag af
markaði. Glazer
sem einnig á ameríska ,,fótboltaliðið“
Tampa
Bay
Buccaneers, keypti

ATHUGAR SYKURREYR Þýskur verkamaður athugar hvort sykurreyr standist ekki gæðakröfur. Evrópusambandið hyggst nú minnka styrki sína til sykurframleiðslu sambandsins
um 42 prósent.

Sykurdeila í Evrópu
Evrópusambandið hyggst draga úr styrkjum til sykurframleiðslu eftir að WTO úrskurðaði styrkina ólöglega.
Þróunarlönd fagna en evrópskir bændur mótmæla.
Bændur óttast að sykurframleiðsla leggist af í Evrópu eftir
að Evrópuráðið lagði fram tillögur sem fela í sér að styrkir til
iðnaðarins verði skornir niður
um 42 prósent.
Styrkir sambandsins til framleiðenda hafa valdið úlfúð í
mörgum þróunarríkjum sem
kvarta undan því að þeir sykurhaugar sem ekki seljast í Evrópu séu seldir á undirverði í
löndunum. Það valdi því að innlendur framleiðendur sigli í
þrot.
Fyrir skömmu fékk Alþjóðaviðskiptastofnunin
senda

kvörtun vegna styrkjanna og úrskurðaði þá í kjölfarið ólöglega.
Evrópskir sykurframleiðendur óttast að verði styrkirnir
afnumdir muni starfsemi þeirra
ekki standa undir sér. Hyggst
Evrópusambandið bjóða framleiðendum skaðabætur gegn því
að þeir loki verksmiðjum sínum
og leggi niður störf.
Umsjónarmaður landbúnaðarmála
hjá
Evrópuráðinu,
Fischer Boel, sagði umbæturnar
erfiðar en nauðsynlegar: ,,Við
vitum að hörð átök eru framundan en við eigum einskis annars
- jsk
úrkosti“.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
MAYNARD JACKSON (1938-2003)
lést þennan dag

„Pólitík er ekki fullkomin en hún er besta
friðsamlega leiðin til að breyta lifnaðarháttum okkar.“
Maynard Jackson var fyrsti svertinginn til að gegna borgarstjórastöðu í Atlanta í Bandaríkjunum.

Páfinn fundar me› Lech Walesa
Þennan dag árið 1983 hélt Jóhannes Páll páfi annar einkafund
með Lech Walesa leiðtoga Samstöðu, sjálfstæðrar verkalýðshreyfingar í Póllandi sem hafði
verið bönnuð árið 1981 þegar
herlög voru sett í landinu.
Páfinn og Walesa funduðu í
Tatra-fjöllum í suðurhluta landsins við lok heimsóknar páfans.
Talið er að páfinn hafi ráðlagt
Walesa að treysta á ráð kaþólsku
kirkjunnar í stað þess að skipuleggja mótmæli á götum úti, til
þess að koma til leiðar umbótum
í pólitísku landslagi Póllands. Þá
er talið að páfinn hafi fært Wa-

lesa þær fregnir að líklegt væri
að herlögunum yrði aflétt með
haustinu. Þetta var önnur heimsókn páfans í heimaland sitt síðan hann tók við embætti.
Lech Walesa var trúfastur kaþólikki og frami hans varð nokkuð samhliða því að Jóhannes Páll
settist í páfastól. Herlögum var
aflétt aðeins mánuði eftir heimsókn páfans og fengu pólitískir
fangar sakaruppgjöf. Árið 1983
hlaut Lech Walesa friðarverðlaun
Nóbels og á næstu árum voru
lögð drög að lýðræði í Póllandi.
Árið 1989 vann Samstaða, flokkur Walesa, mikinn sigur í kosn-

1940 Hitler skoðar merka staði í
París í fyrstu og einu heimsókn sinni þangað.
1975 Rokkarinn Alice Cooper
dettur af sviði á tónleikum
og brýtur sex rifbein.
1977 Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal er formlega opnaður.
23. JÚNÍ 1981

ingum og tók þátt í meirihlutastjórn. Árið eftir var Walesa kosinn forseti Póllands og tók hann
til við markaðsvæðingu hagkerfis
landsins.

timamot@frettabladid.is

13.00 Dóra F. Jónsdóttir, Bjarmalandi
13, Reykjavík, verður jarðsungin
frá Bústaðakirkju.
14.00 Valgerður Sigurjónsdóttir, Háholti
18, Akranesi, verður jarðsungin frá
Hallgrímskirkju í Saurbæ.
14.00 Karen Petra J. Snædal frá Eiríksstöðum, Miðvangi 22, Egilsstöðum, verður jarðsungin frá Egilsstaðakirkju.
15.00 Þorgeir Gestsson læknir, frá
Hæli, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni í Reykjavík.

1992 Mafíuforinginn John Gotti
er dæmdur í lífstíðarfangelsi.

ANDLÁT

GÍSLI BALDVIN BJÖRNSSON AUGLÝSINGATEIKNARI ER 67 ÁRA

Aðalbjörg Ásgeirsdóttir (Lalla), Hlíðarhúsum 3, Reykjavík, er látin.

Heillaðist af Lanzarote

Halldór H. Þorvarðarson, Flúðabakka 4,
Blönduósi, lést á sjúkrahúsi Blönduóss
miðvikudaginn 1. júlí. Útförin fór fram í
kyrrþey.
Sigurður Sigurðsson, kaupmaður, versluninni Hamborg, lést á sjúkrahúsi í Rimini á Ítalíu mánudaginn 13. júní.
Hanna R. Hersveinsdóttir, Blásölum
24, Kópavogi, lést á Landspítalanum við
Hringbraut laugardaginn 18. júní.
Margrét Þórdís Egilsdóttir, glerlistakona, Kambaseli 21, Reykjavík, lést á
heimili sínu sunnudaginn 19. júní.
Ólína Jörundsdóttir, Eikjuvogi 17,
Reykjavík, lést á Landspítala Fossvogi
mánudaginn 20. júní.

www.steinsmidjan.is

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug við andlát og útför okkar ástkæra

Jörundar Sigurgeirs
Sigtryggssonar
Ísafirði
Helga Sigurgeirsdóttir
Eygló Harðardóttir
Sigríður H. Jörundsdóttir
Linda Jörundsdóttir
Martha Jörundsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn

1984 Uppboð er haldið á eigum
Johns Lennon sem lést
fjórum árum fyrr.

Hjálmfríður Guðmundsdóttir
Runólfur Pétursson
Hálfdán Óskarsson
Guðmundur Geirdal

Elsku pabbi okkar, tengdafaðir og yndislegur afi,

„Þetta er svolítið skrítið en ég
held maður bara yngist,“ segir
Gísli B. Björnsson auglýsingateiknari hlæjandi um það að vera
orðinn löggilt gamalmenni.
Gísli er nýkominn heim frá
Lanzarote-eyju sem er í Kanaríeyjaklasanum. „Það heillaði mig
að sjá fallegt land, fallega umgengni og fallegan arkitektúr og
kúnst,“ segir Gísli sem dáist að
því hve mikil virðing er borin
fyrir náttúrunni á eyjunni en stór
hluti hennar er þjóðgarður.
Gísli er nú að fást við ýmsa
hönnun og hugar að næstu verkum í tengslum við útgáfu. Hann
gaf út bókina Íslenska hestinn
fyrir nokkru og er að huga að
nýrri útgáfu hennar auk þess sem
bókin á að koma út í enskri og
þýskri þýðingu.
Hestamennskan á þó hug og
hjarta Gísla að miklu leyti. Hann
er einkar stoltur af stóðhesti, Blæ
frá Torfunesi, sem hann á helminginn í. Gísli telur að hann verði
með eina hæstu hæfileikaeinkunn sem gefin verði í sumar.
Hann segir mjög gaman þegar
svona tekst til, „og ekkert verra
þegar hann gefur manni tekjur,“
segir Gísli og hlær.
Þótt mikið sé um að vera hjá
Gísla segir hann þó vissulega hafa
hægst um hjá sér. Hann hætti með
daglegan rekstur fyrir nokkrum
árum en hefur tekið að sér einstök
verkefni sem honum líkar mjög
vel enda ekki jafn mikil viðveruskylda því fylgjandi.
Gísli hefur komið að gerð um
fjögur til fimmhundruð merkja
yfir ævina. Honum finnst ekkert
eitt merki merkara en annað sem

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

JAR‹ARFARIR

1926 Jón Magnússon forsætisráðherra andast sviplega
þegar hann var á för um
Norðurland og Austfirði
með konungshjónunum.

GÍSLI B. Gísli gæðir sér á kanarískri súpu í tilefni afmælisins en hann er nýkominn heim
úr vel heppnaðri ferð til Kanaríeyja.

hann hefur hannað í gegnum tíðina. „Margir tala um sjónvarpsmerkið,“ segir Gísli sem finnst þó
merkið sem hann bjó til fyrir
Landbúnaðarháskólann um áramótin vel heppnað.

Í tilefni afmælisins ætlar eiginkona Gísla að elda fyrir hann
kanaríska súpu. „Ég veit ekkert
hvers konar súpa þetta er,“ segir
Gísli sem ætlar að gæða sér á
henni með fjölskyldunni í dag.

Víkingur Þór Björnsson

AFMÆLI

fyrrverandi eldvarnareftirlitsmaður,
Munkaþverárstræti 2, Akureyri,

Eysteinn Þorvaldsson íslenskufræðingur
er 73 ára.

lést á heimili sínu þriðjudaginn 21. júní síðastliðinn.

Gísli B. Björnsson teiknari er 67 ára.

Kristján Víkingsson
Björn Víkingsson
Guðrún Björg Víkingsdóttir
Þóra Víkingsdóttir
Finnur Víkingsson
og barnabörn.

Sigríður A. Snævarr
sendiherra er 53 ára.

Guðrún Óðinsdóttir
Þórunn Árnadóttir
Pálmi Stefánsson
Snorri Snorrason
Steinunn Ragnarsdóttir

Vignir Grétar Stefánsson júdókappi er
29 ára.

Ævar Breiðfjörð, forseti Jörfa, afhendir Hjördísi Jónsdóttur, lækningaforstjóra á Reykjalundi,
tækið.

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

Knútur Kristján Gunnarsson
húsgagnabólstrari,

lést á sjúkrahúsinu í Lundi í Svíþjóð föstudaginn 17. júní.
Kristín Ólöf Nordquist
Ragnar Már Knútsson
Gunnar Örn Knútsson
Elsa Björk Knútsdóttir
Rósa Knútsdóttir
Sigríður Knútsdóttir
Kristín Ólöf Knútsdóttir
Knútur Kristján Knútsson
Marinó Knútsson

Ólafía Guðrún Jóhannsdóttir

Guðmundur Björnsson
Sverrir Herbertsson
Guðrún Bragadóttir

Kiwanisklúbburinn
Jörfi ﬂrítugur
Kiwanisklúbburinn
Jörfi
í
Reykjavík fagnar 30 ára afmæli
sínu um þessar mundir. Í tilefni
þess gaf klúbburinn Endurhæfingarmiðstöð Reykjalundar veglegt rannsóknartæki að verðmæti 855 þúsund krónur, enda er
það andi Kiwanishreyfinga að
sælla er að gefa en þiggja, sérstaklega á stórafmælum. Tækið
er af gerðinni Nova Biomedical
en það mælir súrefni, koltvísýring, sýrugildi og blóðgos hjá

lungna -og hjartasjúklingum.
Gjöf þessi er stærsta einstaka
gjöf sem Jörfi hefur gefið en
klúbburinn hefur veitt gjafir til
margvíslegra málefna á liðnum
árum. Klúbburinn leitaði liðsinnis hjá nokkrum fyrirtækjum og
veittu Vátryggingafélag Íslands,
Tryggingamiðstöðin og Sjóvá Almennar styrki til verkefnisins.
Alls eru 28 félagar í Jörfa en forseti klúbbsins er Ævar Breiðfjörð.

Silja Úlfarsdóttir
hlaupari er 24 ára.

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.

1.999
RAGGI BJARNA... með hangandi hendi
Í fínu formi
Undarlegt með unga menn
Ó blessuð vertu sumarsól
Að byggja til þín brú
Til eru fræ
Þarna fer ástin mín
Tequila

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Heyr mitt ljúfasta lag
Ég fer í frí
Hver vill sigla
Eiki bleiki
Með hangandi hendi
Megi dagur hver fegurð þér færa

TVERSLU
ÓS

N

Gildir á meðan birgðir endast.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P

LAGALISTI

kr

www.hagkaup.is
grænt númer

800 6680

HA

sími

568 2255
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Guðjón fær leikmann
Guðjón Þórðarson, knattspyrnustjóri
Notts County, hefur nælt í sinn fyrsta
leikmann. Um er að ræða markvörðinn
Kevin Pilkington sem kemur á frjálsri sölu
frá Mansfield þar sem hann hefur verið
síðustu fimm ár. Hann hóf þó feril sinn
hjá Manchester United og spilaði þar sex
leiki með aðalliðinu.

sport@frettabladid.is

Allen um Emil Hallfreðsson:

Mikill karakter
og duglegur
Clive Allen, fyrrum leikmaður Tottenham Hotspur, og núverandi varaliðsþjálfari félagsins,
fer fögrum orðum um Emil Hallfreðsson í umsögn sinni um leikmenn varaliðsins á heimasíðu
félagsins nýverið. Þar segir hann
meðal annars að Emil hafi orðið
fyrir menningarlegu áfalli þegar
hann kom til Englands, en hann
hafi aðlagast vel.
„Emil er sterkur, kraftmikill
og í góðu formi. Hann er mikill
karakter og leggur sig allan fram
við æfingar á hverjum degi. Hann
á nokkuð í land með að verða góður leikmaður, en hann veit af því
og ég hef enga ástæðu til að ætla
annað en að hann verði góður spilari,“ sagði Allen sem sjálfur var
ákafalega skæður sóknarmaður.

FÓTBOLTI

- bb

ANNA MARGRÉT GUÐMUNDSDÓTTIR: STJÖRNUSTÚLKA SEM LÉT TIL SÍN TAKA

> Við óskum ...

Mark, gult og rautt á ﬂremur mínútum

... Ólafi Inga Skúlasyni til hamingju með
samninginn við Brentford og
fögnum því að hann fái að
spila fótbolta á næstu leiktíð
en íslensku landsliðin
þarfnast þess sárlega að
atvinnumennirnir okkar
fái að spila reglulega með
félagsliðum sínum.

Anna Margrét Guðmundsdóttir, leikmaður Stjörnunnar í Landsbankadeild
kvenna, átti heldur betur viðburðaríkar
þrjár mínútur í leik Keflavíkur og Stjörnunnar í fyrrakvöld. Þetta byrjaði allt á
63. mínútu er hún skoraði fyrsta mark
Stjörnunnar en Keflvíkingar höfðu
skorað þrisvar í fyrri hálfleik. Leikurinn var varla
byrjaður aftur er hún
braut á sér og fékk gult
fyrir og svo einungis mínútu síðar braut hún aftur
af sér. Dómarinn gaf
henni sitt annað
gula spjald og
mátti hún yfirgefa
völlinn.

skilið spjaldið sem ég fékk fyrir fyrra
brotið,“ sagði Anna Margrét.
„Ég var hins vegar ekki
sátt við síðara spjaldið
en gat ekkert sagt.
Miðað við hvernig
dómarinn dæmdi
leikinn átti ég
ekki
von
á síðara

„Ég átti alveg

spjaldinu.“ Hún segir að það sé fremur
fátítt að hún skori mörk, hvað þá safni
spjöldum. „Ég skoraði eitt mark í fyrrasumar og ég man ekki hvenær ég fékk
síðast spjald,“ segir hún og sagði að
þessi hraða atburðarás hefði vissulega
komið henni á óvart. „Þetta fer sjálfsagt
í einhverja metabók,“ bætti hún við.
Landsbankadeild kvenna fer fremur vel
af stað en sex umferðum er lokið af
fjórtán. Breiðablik hefur fullt hús stiga
og lítur út fyrir að Blikar og Valsstúlkur
muni heyja einvígi um titilinn. KR-ingar
og ÍBV eiga reyndar enn von en þurfa
þá að vinna toppliðin. Stjarnan er í
neðri hluta deildarinnar með sex stig
ásamt tveimur öðrum liðum. „Deildin
skiptist alltaf í tvo fjögurra liða hópa,“
segir Anna Margrét.

> Íþróttadeild Fréttablaðsins ...
.... vill af gefnu tilefni taka fram að hún
stendur við fyrri yfirlýsingar í garð þjálfara
KR, Magnúsar Gylfasonar, og gefur lítið
fyrir útskýringar hans á málinu.
Magnús gaf ekki kost á
viðtali eftir leik Grindavíkur
og KR og hann hreint og
beint neitaði að tala við
blaðamann Fréttablaðsins á
Hótel Loftleiðum þegar
óskað var eftir viðtali.

Heimavöllurinn mun halda
Sjöunda umfer› Landsbankadeildar karla fer fram í kvöld. Íslandsmeistarar FH taka á móti
Skagamönnum og KR fær n‡li›a ﬁróttar í heimsókn í Vesturbæinn.
FÓTBOLTI Heil umferð fer fram í
Landsbankadeild karla í kvöld.
ÍBV tekur á móti Val, Fram og
Grindavík mætast í Laugardalnum, Keflavík tekur á móti Fylki,
KR fær Þrótt í heimsókn og Íslandsmeistarar FH taka á móti
Skagamönnum. Fréttablaðið fékk
landsliðsþjálfarann fyrrverandi
Atla Eðvaldsson til þess að spá í
tvo athyglisverðustu leiki kvöldsins – viðureign FH og ÍA og viðureign KR og Þróttar.
„FH-ingar hafa átt í basli með
ÍA í gegnum árin en ég held að
þeir klári samt dæmið í kvöld. Það
verður erfitt en með eðlilegum
leik á FH að vinna. Þeir hafa þar
að auki heimavöllinn með sér,“
sagði Atli en hann telur að Ólafur

Þórðarson þurfi ekki að óttast um
starf sitt þótt illa gangi þessa dagana. „Óli er besti maðurinn í starfið fyrir ÍA og ég sé ekki neinn
annan skila hans starfi betur.“
Margir bíða einnig spenntir
eftir viðureign KR og nýliða
Þróttar. Mikið hefur verið rætt og
ritað um KR síðustu daga og
pressan þar á bæ er mikil eins og
oft áður. Þróttarar urðu fyrir
áfalli er þeir töpuðu fyrir Haukum í bikarnum og verður forvitnilegt að sjá hvernig liðin mæta
stemmd til leiks.
„Þetta er áhugaverður leikur.
KR-ingum tókst loks að skora eitthvað af mörkum gegn Leikni og
verður gaman að sjá hvort þeir
geti fylgt því eftir. Ég held að í

þessum leik eins og hinum muni
heimavöllurinn skipta miklu máli
og því mun KR vinna þennan
leik,“ sagði Atli Eðvaldsson.

VARNARMÚR Auðun Helgason og félagar í
FH-vörninni hafa spilað frábærlega í sumar
enda hefur FH aðeins fengið á sig tvö
mörk í Landsbankadeildinni.

henry@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Forráðamenn Real Madrid eru í leit að leikmönnum:

Beita fólskubrög›um
til a› ná í Gerrard

Virkjum eigin orku!

Forráðamenn
Real
Madrid hafa hafist handa við að
lokka til sín Steven Gerrard,
fyrirliða Liverpool, og eins og
venjulega kjósa þeir að fara leiðir
sem hinn almenni áhugamaður
myndi telja heldur óvenjulegar.
Aðferðin sem þeir nota er þó ekki
ný af nálinni, því hún er talin eiga
mestan þátt í því að félagið
tryggði sér leikmenn eins Zinedine Zidane, Ronaldo og David
Beckham á síðustu árum. Aðferðin er í raun sáraeinföld; félagið
greiðir spænskum blöðum fyrir
að hafa nafn Gerrards í sem flestum fyrirsögnum og ekki skemmir
fyrir ef eitt stykki mynd af kappanum fær að fljóta með. Áhrifin
eru meiri en margur gerir sér
grein fyrir, því eins og tilfelli
Zidane, Ronaldo og Beckham
sanna skal ekki vanmeta það vald
sem fjölmiðlar búa yfir.
Mest selda íþróttablaðið á
Spáni er hið útbreidda Marca og
hafa náin tengsl þess við Real
Madrid fyrir löngu verið gerð opinber. Í samvinnu við Real vinnur
blaðið nú hörðum höndum að því
að búa til yfirþyrmandi þrýsting,
jafnt á leikmanninn sjálfan sem
og Liverpool, í þeirri von að annar
hvor aðilinn sannfærist um að
best sé að Gerrard yfirgefi
Anfield.
Myndir af Gerrard höfðu prýtt
forsíðu blaðsins í tvígang í þessari
viku áður en ljósmyndarar blaðsins fundu hann um helgina á Ibiza,
þar sem hann var staddur í lang-

FÓTBOLTI

Hjólað um Ísland – Fjögurra daga keppni

Nánari upplýsingar á www.hfr.is.

50763

Keppnisgjald:
1000 kr. hver keppnisdagur – 3000 kr. heildarkeppnin.
Frítt í krakkakeppnirnar.

•

Ekki er skipt í flokka eftir kynjum.

fít

Keppnisflokkar:
Meistarar (19 ára og eldri).
Unglingar (13-18 ára ).
Krakkar (9-12 ára) fimmtudagur og laugardagur.

•

sigur í
Verðlaunafé fyrir
d“
„Hjólað um Íslan
fyrsta
er 70.000 kr. fyrir
kki og
sætið í meistaraflo
sta sætið
30.000 kr. fyrir fyr
í unglingaflokki.

Heiðmerkuráskorun (20 km – fjallahjól).
Sundahöfn / Klettagarðar (45 km – götuhjól).
Búrfellsstöð í Þjórsárdal (80 km – götuhjól).
Búrfellsstöð í Þjórsárdal (20 km – götuhjól).

MIXA

Fimmtudaginn 23. júní kl. 23.00:
Föstudaginn 24. júní kl. 19.00:
Laugardaginn 25. júní kl. 11.00:
Sunnudaginn 26. júní kl. 11.00:

SÆTUR Í HVÍTU Svona gæti forsíðumynd Marca á morgun allt eins litið
út. Þegar kemur að því að vinna fyrir
Real er blaðinu ekkert heilagt enda
fær það fínan pening auk einkaviðtala
við leikmenn liðsins í staðinn. Myndin
er samsett.
FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS-GETTY IMAGES
SAMSETNING/RÓBERT

þráðu sumarfríi. Svo vildi til að
Guti, miðjumaður Real Madrid,
var staddur á sama stað á sama
tíma og fékk ljósmyndarinn Gerrard til að stilla sér upp á mynd
með Guti. Það þurfti ekki að
spyrja að því – þriðja forsíðumyndin varð að veruleika og að
sjálfsögðu var gefið í skyn að
Gerrard hefði verið að fá upplýsingar um Real Madrid frá Guti.
Enginn veit hvað framtíðin ber
í skauti sér hjá Gerrard, og svo
virðist sem hann viti það hreinlega ekki sjálfur. „Ég hef ekki
heyrt af áhuga Real og vil ekki
tala um málið,“ segir hann. Forráðamenn Liverpool segjast munu
gera allt til að halda fyrirliða sínum, en þær fullyrðingar breyta þó
ekki þeirri staðreynd að „fjölmiðlaaðferð“ Real hefur hingað til
skilað 100% árangri.
vignir@frettabladid.is
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Ólafur Ingi Skúlason hefur fundið sér nýtt félag:

Fjór›i Íslendingurinn hjá
Brentford á sjö árum
JOHN CAREW Carew hefur ekki spilað vel

með Besiktas.

Lyon á eftir Norðmanni:

Houllier vill
fá Carew
FÓTBOLTI
Norðmaðurinn John
Carew, sem leikur með Besiktas í
Tyrklandi, er undir smásjánni hjá
Lyon, þar sem Gerard Houllier,
fyrrverandi stjóri Liverpool, er
nýlega tekinn við stjórnartaumunum.
„Við höfum áhuga á því að fá
leikmanninn til okkar. Hann er
reynslumikill þrátt fyrir að vera
aðeins tuttugu og fimm ára gamall og það getur hjálpað okkur
mikið,“ sagði talsmaður Lyon við
Sky Sports í gær. Houllier bíður
erfitt verkefni við að halda Lyon á
toppnum í Frakklandi, en liðið
hefur orðið meistari þar í landi
fjögur ár í röð. Margir leikmanna
liðsins eru eftirsóttir þessa dagana, en líklegt þykir að miðjumaðurinn Michael Essien, sem er
helsta stjarna liðsins, fari frá lið- mh
inu bráðlega.

FARINN FRÁ ARSENAL Ólafur Ingi spilar ekki fleiri leiki fyrir Arsenal og er búinn að skrifa

undir hjá Brentford.

FÓTBOLTI Eftir fjögurra ára veru
hjá Arsenal, þar sem hann lék
aðallega með varaliði félagsins,
hefur Ólafur Ingi Skúlason fundið
sér félag sem hyggst nota hann í
byrjunarliði sínu.
„Ég ákvað á endanum að velja
Brentford,“ sagði Ólafur Ingi í
gær. „Bæði er sterk Íslendingahefð hjá félaginu og þá þekkir
stjóri liðsins, Martin Allen, vel til
mín og hefur trú á mér.“ Ólafur
Ingi er fjórði Íslendingurinn sem
er á mála hjá Brentford frá því að
Hermann Hreiðarsson gekk til
liðs við félagið haustið 1998. Hinir
tveir eru Ívar Ingimarsson, sem
var í þrjú ár hjá Brentford þar til

hann var seldur til Wolves árið
2002, og Ólafur Gottskálksson
sem varði mark liðsins í tvö ár, frá
2000 til 2002.
„Brentford hefur styrkt sig
mikið fyrir komandi tímabil og er
stefnan tekin beint upp í 1. deildina,“ segir Ólafur Ingi. „Það er
líka gott að ég hafi samið við
enskt félag því hér vil ég helst
vera. Það skemmir líka ekki fyrir
að ég get áfram verið í London.“
Samningur hans nær til næstu
tveggja ára og segist Ólafur Ingi
mjög ánægður með sín kaup og
kjör. Hann var samningslaus og
því þurfti Brentford ekkert að
- esá
greiða fyrir hann.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

20 21

22

23 24 25 26

Fimmtudagur
■ ■ LEIKIR
 19.15 Fram tekur á móti Grindavík
á Laugardalsvelli.

 19.15 KR fær Þrótt í heimsókn í
Frostaskjólið.

 19.15 Keflavík mætir Fylki í
Keflavík.

 19.15 FH fær ÍA í heimsókn.
 19.15 ÍBV tekur á móti Val á
Hásteinsvelli.



tGDJ

NO


ILPPWXGDJ



■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn.
 07.30 Olíssport á Sýn.
 08.00 Olíssport á Sýn.
 08.30 Olíssport á Sýn.
 17.25 Olíssport á Sýn.
 18.40 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

 19.10 Kraftasport á Sýn.
 19.40 Landsbankadeildin FH-ÍA á
Sýn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.10 Fótboltakvöld á RÚV.
 23.15 Landsbankadeildin FH-ÍA á
Sýn.

 01.00 NBA-Úrslitakeppnin á Sýn.

KR-FH KL. 20 Í KVÖLD.
Fjölskyldustemning
í KR-heimilinu frá
Dagskrá:
kl. 18 og fram að leik.

KR - ÞRÓTTUR

17:00 KR útvarpið FM 98,3

Kvöldverður
fyrir alla
17:30
KR klúbburinn
fjölskylduna.
- léttar veitingar
MaturKR500
krónur
19:15
- Þróttur
fyrir fullorðna og
frítt fyrir börn.

Mætum tímanlega

Kaffiveitingar
og hvetjum okkar
í hálfleik.
menn.

PDUDWKRQLV
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Fyrsta körfuboltaakademía Íslands
Íslenska körfuboltaakademían verður formlega stofnuð á Selfossi í dag, en það er í fyrsta skipti sem ungum
körfuknattleiksmönnum er boðið upp á að sinna íþrótt sinni samhliða náminu, við bestu mögulegu aðstæður.

TRYGGVI GUÐMUNDSSON Hefur farið á

kostum með FH í sumar.

Landsbankadeild karla:

Tryggvi bestur
FÓTBOLTI KSÍ veitti í gær sérstakar
viðurkenningar fyrir fyrstu sex
umferðirnar í Landsbankadeild
karla, en verðlaunahafarnir voru
valdir í samstarfi við fjölmiðla.
Tryggvi Guðmundsson var valinn
besti leikmaðurinn í þessum
fyrstu umferðum mótsins en auk
hans voru þrír aðrir FH-ingar
valdir í sérstakt úrvalslið þessara
umferða, þeir Auðun Helgason,
Guðmundur Sævarsson og Jón
Þorgrímur Stefánsson. Þá fengu
Valsmenn sinn skerf af verðlaunum en Willum Þór Þórsson var
valinn besti þjálfarinn og Atli
Sveinn Þórarinsson, Bjarni Ólafur
Eiríksson, Guðmundur Benediktsson og Matthías Guðmundsson
voru allir í úrvalsliðinu.
Fylkir átti tvo í þessu úrvalsliði, Helga Val Daníelsson og
markvörðinn Bjarna Þórð Halldórsson. Þá var Guðmundur
Steinarsson, fyrirliði Keflvíkinga,
einnig í þessu liði. Kristinn Jakobsson var valinn besti dómarinn.
„Þetta er virkilegur heiður. Það
vill oft vera þannig með okkur
sóknarmennina að ef við skorum
ekki erum við dæmdir lélegir en
ef við skorum erum við bara að
vinna okkar vinnu. Oft á tíðum er
það vanmetið að vera sóknarmaður en fjölmiðlar eru greinilega
sáttir við það sem ég er að gera og
ég kann að meta það,“ sagði
- egm
Tryggvi Guðmundsson.

KÖRFUBOLTI Í dag verður skrifað
undir þríhliða samstarfssamning
milli Fjölbrautaskóla Suðurlands,
Sideline Sports og Sveitarfélagsins Árborgar. Byggir það á því að
sextán afrekspiltar í körfuknattleik stundi nám við Fjölbrautaskólann á Selfossi og njóti jafnframt séstakrar þjálfunar í
körfuknattleik hjá þjálfurum á
vegum fyrirtækisins Sideline
Sports, sem er hugbúnaðarfyrirtæki sem framleiðir hugbúnað
fyrir íþróttaþjálfara og skipuleggjendur hina ýmsu verkefna.
Stefnt er að því að taka inn sextán
stúlkur eftir þrjú ár.
Brynjar Karl Sigurðsson, annar stofnenda Sideline Sports, sem
jafnframt verður yfirþjálfari og
framkvæmdastjóri verkefnisins,
er ánægður með að þetta samstarf
sé nú að hefjast. „Það sem er
athyglisverðast við þetta er að
íslenskt fyrirtæki hefur beinan
hag af því að vel takist til, þar sem
leikgreining og skipulag þjálfunar eru aðalatriði í okkar hugbúnaði. Þetta hefur verið gamall
draumur hjá mér sem körfuknattleiksþjálfara.
Upplýsingarnar
sem við skráum um þátttakendur
í verkefninu nýtast okkur til þess
að þróa hugbúnaðinn okkar enn
frekar, en hann er núna notaður í
yfir fjögur hundruð bandarískum
háskólum við íþróttaþjálfun.“

Nám og íþróttaiðkun fara vel
saman
Sigurður Sigursveinsson,
skólastjóri Fjölbrautaskóla Suðurlands, segist ánægður með geta
boðið efnilegum körfuboltamönnum upp á að flétta saman nám og
íþróttaiðkun við sem bestar aðstæður. „Það sem mér finnst

SIGURÐUR SIGURSVEINSSON OG BRYNJAR KARL SIGURÐSSON Íslenska körfuboltaakademían verður á Selfossi, en þar er nýlega búið að

reisa íþróttahús og heimavist við fjölbrautaskólann.

áhugaverðast við þessa hugmynd
er að bjóða metnaðarfullum ungum íþróttamönnum upp á það að
æfa og sinna náminu við sem bestar aðstæður. Þetta hefur ekki verið
prófað hér á landi áður, en ég er
viss um að þetta á eftir að ganga
vel, þar sem allar aðstæður hér á
Selfossi eru til fyrirmyndar.“
Nýlega var tekið í notkun nýtt
skólaíþróttahús auk þess sem nýir

nemendagarðar eru við skólann.
Þar munu afreksíþróttamennirnir
búa, en þeir munu einnig æfa allt
upp í tvisvar á dag undir handleiðslu Brynjar Karls. „Strákarnir
sem byrja í haust í þessu verkefni
koma frá Reykjanesbæ, Stykkishólmi, Reykjavík og heimasvæði
skólans hér á Suðurlandi. Þeir
eiga að geta tekið miklum framförum við þessar aðstæður,

þannig að þetta er ekki síður góður kostur fyrir efnilega leikmenn,
sem vonandi keppast um að komast í þetta verkefni á ári hverju.“
Íþróttasamband Íslands og
Íþróttanefnd ríkisins koma einnig
að þessu verkefni, en vonast er til
þess að sambærileg verkefni
verði sett á laggirnar fyrir fleiri
íþróttagreinar.
magnush@frettabladid.is

Erum fluttir í
v/ Breiðhöfða • www.notadirbilar.is

Bílakjarnann

MAZDA 323 1500 GLX
nýsk 7/99 km 55þ ssk álfe
og fl verð 890þ

BMW 316I STEPTRONIC
árg 2001 km 55þ álfe og fl verð
2.150þ ath skipti.

TOYOTA AVENSIS 2000 S/D SOL
nýsk 8/99 km 98 ssk álfe leður
og fl verð 980þ

M.BENZ 230 CLK COMPRESSOR
AVANTG nýsk 2/2000 km 85þ 17"
flegur lúga.ssk verð 3.290 ath skipti.

FORD ECONOLINE 150
HÚSBÍLL V8 árg 1998 innréttaður
ssk og fl verð 2.550 ath skipti.

FORD ESCAPE LTD árg 2005 km
19þ ssk,álfe,leður krókur og fl verð
3.490þ ath skipti

JEEP CHEROKEE GRAND LIMITED
5,7 HEMI árg 2005 km 6þ ssk leður
lúga og fl verð 4.980 ath skipti

VW GOLF 1600 COMFORTLINE
nýsk 11/98 km 70 5g álfe og fl
verð 890þ ath skipti á nýlegum
vw golf

NISSAN ALMERA 1800 LUXURY
nýsk 2/2001 km 56þ 5g verð
890þ ath höfum fleiri á staðnum.

MITSUBISHI GALANT GLSI 2000
árg 1999 km 103þ ssk álfe og fl
verð 1.090þ ath skipti

FORD F-150 LARIAT
árg 2004 km 24þ ssk álfe leður
lúga og fl verð 3.980þ

TOYOTA LANDCR 100 VX DISEL
nýsk 7/2002 km 102 ssk leður lúg
og tems verð 5.490 lán 5.000

VW BORA COMFORTLINE
nýsk 3/99 km 100þ ssk spoler
verð 740þ

NISSAN PATROL GR DISEL TURBO
árg 94 km 209þ 5g 32" dekk og fl
verð 990þ

NISSAN VANETTE
árg 96 km 134 5g verð 550þ

VOLVO V 40 STW SE
nýsk 10/2002 km 68þ ssk álfe
og fl verð 1.850.ath skipti.

VOLVO XC 90
nýsk 4/2003 km 45þ ssk álfe
18" og fl verð 5.050þ ath skipti

MITSUBISHI PAJERO LONG
3,2 DID nýsk 6/2000 km 139þ ssk
upph og fl verð 2.890þ ákv lán 1.700

M.BENZ A 140
nýsk 12/98 km 67þ 5g álfe og fl
verð 790þ ath skipti

VW GOLF 1600 HIGH LINE
nýsk 4/2003 km 41þ 5g álfe og fl
verð 1.490þ

v/Breiðhöfða, stærsta inni og úti bílasölusvæði á Íslandi
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Spurs og Pistons mætast í hreinum úrslitaleik

ÚR SPORTINU

Detroit reynir hi› ómögulega

olfsamtök fatlaðra standa fyrir
golfnámskeiði fyrir hreyfihömluð börn og unglinga á aldrinum 10
til 16 ára. Verður það haldið dagana 24. júní til 11. júlí og verður
David G. Barnwell kennari á námskeiðinu. Kennsla fer fram í Básum,
æfingastöð Golfklúbbs Reykjavíkur.
Áhugasamir geta haft samband við
umsjónaraðila með því að senda
tölvupóst á netfangið hordur@ehp.is en þátttökugjald er
7.000 krónur.

G

rgentínski miðvallarleikmaðurinn Juan Roman Riquelme hefur
A
samið við spænska liðið Villarreal
til fjögurra ára. Riquelme hefur
slegið í gegn í
Álfukeppninni en
hann hefur verið
á samningi hjá
Barcelona undanfarin misseri.
Hann hefur hins
vegar verið hjá
Villarreal undanfarin tvö ár á
lánssamningi frá
Börsungum og átti stóran þátt í því
að tryggja liðinu þátttökurétt í
Meistaradeild Evrópu. Villarreal
greiðir 7 milljónir evra fyrir Riquelme en sú tala gæti hækkað upp í
10 milljónir ef hann leikur ákveðinn fjölda leikja næstu tvö árin. Þá
mun Barcelona eiga rétt á 25% af
hugsanlegri söluupphæð, skyldi
hann verða seldur frá Villarreal á
samningstímanum.
rið 1955 var í fyrsta skipti á Íslandi keppt í tveim deildum í
Á
knattspyrnu. Íslandsmeistarar það
árið voru KR og hetjur félagsins frá
því fyrir 50 árum verða heiðursgestir KR-klúbbsins á leik KR og Þróttar
í Landsbankadeildinni í kvöld.
anchester United hefur gengið
frá samningum um kaup á
M
suður-kóreska landsliðsmanninum
Park Ji-Sung frá
hollenska liðinu
PSV Eindhoven.
Hann á reyndar
enn eftir að
gangast undir
læknisskoðun og
verða sér úti um
vinnuleyfi í Englandi en samningur hans er til
fjögurra ára.
United er talið hafa þurft að greiða
um fjórar milljónir punda fyrir leikmanninn, sem sló svo eftirminnilega í gegn með Suður-Kóreu á HM
2002. Þáverandi landsliðsþjálfari
hans, Guus Hiddink, tók við PSV að
lokinni HM og fylgdi Park honum
þangað. „Ég er sannfærður um að
ég nái að sanna mig hjá einu besta
fótboltafélagi heims,“ sagði Park.
rsenal, Liverpool og Manchester
United verða í efsta styrkleikaA
flokki þegar dregið verður í riðla í
Meistaradeild Evrópu. Chelsea er
hins vegar í
öðrum styrkleikaflokki en
stuðst er við
sérstaka útreikninga á frammistöðu undanfarinna ára þegar
raðað er í flokkana. Það þýðir að
þrjú fyrstnefndu
liðin fá auðveldari
andstæðinga en
Chelsea í riðlakeppninni. Everton er
frekar neðarlega í styrkleikaröðuninni og gæti því þurft að mæta
erfiðum andstæðingum í sínum
riðli, komist liðið í gegnum forkeppnina. Manchester United og
Liverpool þurfa einnig að taka þátt
í forkeppninni.
veir sóknarmenn Chelsea eru í
mikilli óvissu um framtíð sína.
T
Mateja Kezman hefur hvatt forráðamenn liðsins að gefa sér svar
um hvort hann sé í framtíðaráætlunum Jose Mourinho, stjóra liðsins,
eða hvort hann verði seldur frá
félaginu. Hernan Crespo vill hins
vegar losna undan samningi sínum
við hina bláklæddu en hann var á
síðustu leiktíð lánaður til ítalska
stórveldisins AC Milan. Þar vill hann
áfram vera og hefur meira að segja
sagt að
hann taki á
sig launalækkun til
að það
geti orðið
að veruleika.

Það er ekki á hverjum
degi sem úrslitaeinvígi í NBA fer
alla leið í sjö leiki, en það gerðist
síðast fyrir ellefu árum. Viðureign San Antonio og Detroit hefur
verið hin furðulegasta, þar sem
fyrstu fjórir leikirnir voru aldrei
spennandi, en allt hefur verið í
járnum síðan. Detroit náði að
knýja fram sigur, 95-86, í sjötta
leiknum í San Antonio þvert á allar spár en meistararnir virðast
hafa níu líf.
Engu liði í sögu úrslitakeppninnar hefur tekist að verða meistari með því að vinna tvo síðustu
leikina á útivelli og því er sagan
ekki á bandi meistara Detroit,
sem hafa farið erfiðustu mögulegu leið í oddaleikinn í kvöld og

KÖRFUBOLTI.

NAGLAR Ben Wallace og félagar í Detroit hafa farið erfiðu leiðina í gegnum úrslitakeppn-

ina

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

hafa lent undir í þremur einvígjum í röð. Rasheed Wallace fór
mikinn í lok síðasta leiks og var
yfirlýsingaglaður að vanda.
„Ég veit að þeir voru farnir að
hugsa til þess að taka fram
kampavínið í síðasta leik, en það
verðum við sem skálum á fimmtudaginn,“ sagði hann kokhraustur.
„Ég er búinn að vera með þessa
stráka í tvö ár og þeir bregðast
mér aldrei hvað varðar sigurvilja
þeirra og virðingu fyrir hver öðrum,“ sagði Larry Brown, þjálfari
Detroit, sem vann sinn 100. leik í
úrslitakeppni í fyrrakvöld og
skaust þar með upp fyrir Red
Auerbach í þriðja sæti yfir þá
þjálfara sem unnið hafa flesta
- bb
leiki í úrslitakeppninni.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Í stafalogni á Kjalarnesi

MYND: HELGI SIGURÐSSON

SVANBORG SIGMARSDÓTTIR HOPPAR Á MILLI BRÚÐKAUPA.

Það er meira
hvað fólk þarf að
gifta sig á sumrin. Ekki það að
mér finnist nokkuð að því að fólki
sem mér þykir
vænt um taki þá
ákvörðun að heitast hvort öðru það sem eftir lifir
ævinnar. Það er æðislegt. En
þessa helgi fer ég í þriðja brúðkaup sumarsins, ekki mikið veit
ég miðað við suma aðra, en miðað
við þetta framhald fara allar sólríku helgarnar í að fagna með
þessum nýgiftu. Og brúðkaupin
og veislurnar eru jafn misjöfn og
þau eru mörg.
Það var byrjað við austurbugt,

með tvo stangveiðimenn í baksýn
á meðan hjónakornin játuðust
hvort öðru. Presturinn hafði eitthvað reynt að biðja þá kurteislega
að hvíla veiðarnar um örlitla
stund, en þá skildu þeir enga íslensku, né ensku, og vissu ekkert
hvað var um að vera. Enda er það
ekki hversdagslegur viðburður að
fólk sé að gifta sig við austurbugt.
Samkvæmt sögunni sem lifði eftir
vígsluna var annar veiðimannanna að draga inn örlítinn titt,
eftir langa og stranga baráttu, um
leið og brúðguminn sagði já. Við
sem vorum þarna þurfum enga
spádómsgáfu til að vita að þetta
verður ekki táknrænt fyrir hjónaband þeirra.
Brúðkaup númer tvö var allt

öðruvísi. Í stað þess að vígslan
færi fram utandyra var það inni í
kaþólsku kirkjunni á meðan sólin
skein á Reykvíkinga sem fögnuðu
þjóðhátíðardeginum. Ég fékk
gæsahúð af söngnum og reyndi að
fylgja því sem presturinn var að
segja. Veislan á eftir var hins
vegar táknræn fyrir brúðhjónin
og allir veislugestur voru sammála um að hún sýndi að þau eru
elskuð af æðri máttarvöldum.
Hvernig annars er hægt að skýra
það að stafalogn var á Kjalarnesinu?
Og á morgun er svo þriðja
veislan. Ég óska öllum brúðhjónum sumarsins til hamingju og bíð
bara eftir boðskortunum í haustog vetrarbrúðkaupin.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Þetta... Maður gerir ekki
leit... svo... grín að konum
vel... út sem hafa verið á

gulrótarkúr í þrjá
mánuði.

■ GELGJAN
Hann Tommi er svo
mikill nölli!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, svona
orð notum
við ekki hér í
húsinu!

En... hann...
ég....

Hvernig orð?

Svona orð sem ég
skil ekki.

EKKKàD8I@K)+%AèEà
■ PÚ OG PA
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Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Jæja, látum
Snúllu þá
ákveða hvern
hún elskar.
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Eftir Patrick McDonnell

Ég hata miðvikudaga.

Fýlukisi!

Jamm.

■ BARNALÁN

4*3,64
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Gleðilegan
konudag, elskan.

Poki frá Byko?
Uss, þú þurftir
ekki að gera
þetta.

Eftir Kirkman/Scott

Hvað ætli þetta sé? Kassi af
nöglum? Nýtt stjörnuskrúfjárn? Þetta sérstaka sandpappírsblað sem mig langaði svo í?

Þetta er
stálharður
lás á baðherbergishurðina.

Það er munur á rómantík og
praktískri
rómantík.

Ímyndaðu þér að
fara í freyðibað
án þess að þurfa
að negla hurðina
aftur...
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FRÉTTIR AF FÓLKI
eikkonan Jennifer
Aniston er æf yfir
L
sextíu blaðsíðna
myndaþætti í blaðinu W þar sem Brad
Pitt og Angelina
Jolie leika hjón og
sitja fyrir á mjög
svo æsilegum
myndum.
Jennifer
hefur ekkert tjáð sig
um skilnað
þeirra hjóna og hefur þótt sýna
mikla yfirvegun. Myndaþátturinn,
sem sýnir Brad og Angelinu í innilegum stellingum í rúminu, var þó
kornið sem fyllti mælinn og nú
stendur til að Jennifer fari í einkaviðtal við Vanity Fair þar sem hún
segir sína hlið málsins.

Ltakaeðurblökumaðurinn
Christian Bale þykir
sig vel út í kvikmyndinni enda þurfti
hann að æfa stíft í
fimm mánuði fyrir
hlutverkið. Það
sem er sérstakt
við góðan vöxt
hans er að árið
2004 létti hann
sig um þrjátíu
kíló fyrir hlutverk
sitt í myndinni The
Machinist. „Ég eyðilagði nánast á
mér líkamann og margir héldu að
ég væri genginn af göflunum,“ sagði
leikarinn. Hann segist hafa náð sér
að fullu og eftir strangar æfingar
hafi hann komi sér aftur í form og
meira að segja bætt á sig tíu kílóum
af vöðvamassa aukalega.
inn af hommunum
fimm í Queer Eye
E
for the Straight Guy,
Jai Rodriguez, þarf
heldur betur að skýra
sitt mál þessa dagana
því hann sást í faðmlögum við hávaxna ljóshærða konu á
skemmtistað fyrir
skemmstu. Þau létu innilega að
hvoru öðru, kysstust og Jai gat víst
ekki tekið augun af brjóstum hennar. Þegar hann var spurður um atvikið í útvarpsþætti sagði hann: „Ég
var ekkert að hugsa á meðan á
þessu stóð og þetta var bara smá
geggjun. En þó ég sé samkynhneigður þýðir það ekki að ég geti
ekki endurskoðað kynhneigð mína
og athugað málin.“
ynbomban
Jessica
K
Alba, sem næst
mun sjást í stórmyndinni Sin
City, lætur engan komast upp
með múður. „Ef
ég sæi einhverja stelpu
reyna við kærastann minn, Cash Warren, þá myndi
ég stinga hana á hol. Það er bófaeðlið í mér frá því ég bjó í fátækrahverfi,“ sagði hún.
lamúrgellan Jordan og uppgjafarpoppstjarnan Peter Andre
G
hafa valið nýfæddum syni sínum
nafn. Drengurinn, sem var tekinn
með keisaraskurði fyrir tíu dögum, á
að heita Junior Andre. Nafnið á
sennilega eftir að baka barninu einhver vandræði í
framtíðinni því
Junior þýðir
„yngri“
eða jafnvel „lilli“.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Barnabækur og barnamenning

!

Kl. 21.00
Hljóðlistahátið stendur nú yfir í Klink og
Bank og er næsta helgi sú næstsíðasta
sem sýningin stendur yfir. Á sunnudaginn er síðasti fyrirlesturinn sem haldinn
er á hátíðinni en þá mun raf- og hljóðlistamaðurinn Andrew McKenzie, sem
starfar undir nafninu The Hafler Trio,
halda listamannsspjall í Klink og Bank
klukkan 21.00. Allir eru velkomnir.

menning@frettabladid.is

EKKI MISSA AF…
...göngu um miðbæ Reykjavíkur klukkan 20.00 þar sem ljósmyndir Magnúsar Ólafssonar frá
árunum 1900 til 1930 verða í
aðalhlutverki. Reykjavík Magnúsar
verður borin saman við Reykjavík
nútímans. Lagt upp frá Geysishúsinu, Vesturgötumegin.

Annað hefti Tímarits Máls og Menningar árið
2005 er tileinkað börnum og barnamenningu.
Meðal efnis í heftinu er viðtal við Þorvald Þorsteinsson rithöfund sem ber yfirskriftina „Ævintýrin fjalla um kjarna mennskunnar“, en fjórða
bók Þorvaldar um Blíðfinn kom út fyrir síðustu
jól en útgáfurétturinn af bókunum hefur verið
seldur alla leið til Grikklands og Ungverjalands.
Eins er þar að finna tvær yfirlitsgreinar eftir þær
Þuríði Jóhannsdóttur og Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur um barnabókaútgáfu ársins 2004.
Auk þess er að finna í heftinu ljóð eftir Gerði
Kristnýju, brot úr dagbókum Stefáns Jónssonar
rithöfundar, grein eftir Dagnýju Kristjánsdóttur
um óhugnað í íslenskum þjóðsögum og nýjum
barnabókum, smásögu eftir Hermann Stefánsson
og margt fleira.
Ritstjóri er Silja Aðalsteinsdóttir en gestaritstjóri
þessa heftis er Sigþrúður Gunnarsdóttir.

...tónleikum hljómsveitarinnar
Dúndurfréttir á Gauki á Stöng
klukkan 21.00.

...kynngimagnaðri Jónsmessuvöku í Fjölskyldugarðinum milli
klukkan 23.00 og 01.00 í kvöld.
Ókeypis inn.

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu
Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14

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

JÓN SIGURBJÖRNSSON Jón leikur bóndann á síðasta bænum í dalnum en með önnur hlutverk í myndinni fara Kristjana Vagnsdóttir,
Sigurður Skúlason, Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Arnheiður Steinþórsdóttir.

14-18 mánudaga - laugardaga 12-18 sunnudaga Lokað 2. og 3. júlí.

Síðasti bærinn verðlaunaður
Stuttmynd Rúnars Rúnarssonar hlaut aðalverðlaunin á stærstu stuttmyndahátíð Spánar,
Huesca International
Film Festival.
Keppnin er ein af stærri stuttmyndahátíðum í heimi, en um
3000 stuttmyndir voru sendar í
keppnina og um 50 voru valdar
til sýninga á hátíðinni. Í kjölfar
verðlaunanna er myndin komin í
forval fyrir Óskarsverðlaunin,
en einungis rótgrónar hátíðir
opna dyrnar fyrir stuttmyndir
inn í Óskarinn. „Þetta á eftir að
auka dreifingu myndarinnar í
Suður-Evrópu til að byrja með.
Þetta er ágætis „búst“ fyrir
myndina og sjálfan mig,“ segir
Rúnar Rúnarsson.

Danzante-verðlaununum sem
Síðasti bærinn hlaut fylgir 9.000
evra verðlaunafé en myndin
fékk einnig sérstaka viðurkenningu frá dómurum í keppninni.
Stuttmynd Rúnars segir frá
öldruðum íslenskum bónda sem
býr ásamt konu sinni einn í dal
nokkrum innan um eyðibýli, en
mikið er þrýst á hjónin að flytjast í þéttbýlið.
„Það eru um það bil tíu eða
ellefu ár síðan ég gerði mín
fyrstu stuttmynd með Grími
Hákonarsyni, sem var núna á
Cannes með stuttmyndina sína.
Við höfum unnið mikið saman.
Síðan tók egóið yfir og við byrjuðum að gera eigin myndir. En
þetta er í fyrsta skipti sem ég
hef haft einhvern pening til að
gera þetta af alvöru, með
ZikZak kvikmyndagerð að baki

mér,“ segir Rúnar en myndin
fékk einnig styrk frá Kvikmyndastöð Íslands, Norræna
kvikmynda- og sjónvarpssjóðnum og sænska sjónvarpinu.
Rúnar er nú að fjármagna
næstu stuttmynd sem verður
einnig gerð í samstarfi við
ZikZak. Hún verður líklega
tekin í Danmörk næsta sumar,
þar sem Rúnar býr.
Rúnar er sjálfmenntaður
kvikmyndagerðarmaður en fer í
Danska kvikmyndaskólann í
haust. „Það er gott fyrir mig að
komast inn í smá bómull í fjögur
ár.
Ég bíð bara spenntur eftir því
að komast í skóla og gera
myndir sem bíða,“ segir Rúnar
en hann hefur setið við skriftir
og á tilbúinn stafla af hugmyndum. ■

Af grús og listaverkum
Sýningin Grús, sem er samsýning
myndlistarmannanna Ásdísar Sifjar
Gunnarsdóttur, Helga Þórssonar og
Magnúsar Loga Kristinssonar, er
opnuð í Norræna húsinu í dag
klukkan 18. Á sýningunni verða
sýndar innsetningar, myndbandsverk og gjörningar. Sýningarstjórar
sýningarinnar, þær Rúri og Hanna
Styrmisdóttir, völdu listamenninna
þrjá til að halda sýninguna og skírskotar nafn hennar til þess að þegar
Norræna húsið var byggt átti að
fylla upp í rýmið sem nú hýsir sýningarsalinn með grús, sem er ofaníburður, en í staðinn er rýmið nú
fyllt listaverkum þremenninganna.
„Sýningin er dálítið óhefðbundin
fyrir Norræna húsið því venjulega
eru sýningarnar þar frekar hefðbundnar.
Þetta er afskaplega litrík sýning

GRÚS Samsýning þriggja listamanna verður opnuð í Norræna húsinu klukkan 18. Listamennirnir eiga það allir sameiginlegt að hafa sótt listnám sitt út fyrir landsteinana.

og glaðleg, það er mikil orka í henni,
eiginlega er þetta sumarsýning,“
segir einn listamannanna, Ásdís Sif
Gunnarsdóttir, og bætir því við að
hver listamaður eigi sín sjálfstæðu
verk á sýningunni sem skeytt er

saman til að mynda eina heild.
Í tengslum við sýninguna verður
opnuð vefsíðan www.this.is/Grus
opnuð þann 1. júlí.
Sýningin mun standa yfir í sex
vikur. ■
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Fimmtudagur
■ ■ TÓNLEIKAR

ÍK
H A F N A R G Ö T U 3 0 - K E F L AV

 20.00 Tónlistarhópurinn Gestalæti heldur
tónleika í Iðnó. Hópurinn er skipaður fimm
stúlkum. Flutt verða söngljóð, verk fyrir fiðlu
og píanó og óperuaríur og dúettar. Ókeypis
er inn.
 21.00 Hljómsveitin Dúndurfréttir heldur
tónleika á Gauki á Stöng ásamt Pétri Ben.
 21.30 Oktett Ragnheiðar Gröndal leikur sígildar djassperlur og blús í nýjum útsetningum Hauks Gröndals á Græna hattinum á
Akureyri á vegum Jazzklúbbs Akureyrar.
 22.00 Hljómsvetin Apparat leikur á Grand
Rokk.

■ ■ OPNANIR
 18.00 Opnun sýningarinnar Grús í Norræna
húsinu. Sýningin er samsýning myndlistarmannanna Ásdísar Sifjar Gunnarsdóttur,
Helga Þórssonar og Magnúsar Loga Kristinssonar.

■ ■ SKEMMTANIR

GESTALÆTI Hópinn skipa þær Anna Helga Björnsdóttir, Arnbjörg María Danielsen, Björg
Magnúsdóttir, Guðbjörg Sandholt og Guðný Þóra Guðmundsdóttir. Ókeypis er inn á tónleika sveitarinnar, sem hefjast í Iðnó klukkan 20.

■ ■ SAMKOMUR

Gestalæti í I›nó
Tónlistarhópurinn
Gestalæti
heldur tónleika í Iðnó klukkan
20.00 í kvöld. Hópurinn er skipaður fimm ungum stúlkum sem
allar stunda tónlistarnám í
Reykjavík.
„Við erum búnar að vera að
spila saman bróðurpart vetrar
og okkur finnst frábært að geta
troðið upp og spilað fallega tónlist fyrir fólk í notalegu andrúmslofti því við erum ungar og
orkumiklar
tónlistarkonur,“
segir Arnbjörg María Danielsen

 23.00 Kyngimögnuð Jónsmessuvaka í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum fimmtudagskvöldið 23. júní. Garðurinn verður opnaður
klukkan 23:00 og lokað klukkan 01:00.
Ókeypis er inn.

sópransöngkona, sem er einn af
meðlimum Gestaláta.
Dúettinn er skipaður tveimur
söngkonum, einni sópran og
annarri mezzósópran, tveimur
píanóleikurum og einum fiðluleikara.
Á tónleikunum munu stúlkurnar leika fjölbreytt verk,
meðal annarra eftir þá Bizet,
Verdi, Desalla, Grieg, Elgar og
Jón Nordal.
Ókeypis er inn á tónleika
sveitarinnar. ■

 10.00 Jónsmessuhátíð í Hellisgerði. Fjölbreytt dagskrá. Sigurbjörg Karlsdóttir,
sagnakona, tekur á móti leikskólabörnum
og fræðir þau um álfa og dulúð Hellisgerðis, Kvennakór Kafnarfjarðar syngur auk
fleiri atriða.
 20.00 Miðbær Reykjavíkur verður skoðaður
út frá ljósmyndum Magnúsar Ólafssonar.
Myndirnar eru frá tímabilinu 1900 til 1930.
Göngugarpar fá í hendur ljósrit af myndunum svo auðvelt verði að glöggva sig á þeim
stakkaskiptum sem borgin hefur tekið. Lagt
verður af stað frá Geysishúsinu, Vesturgötumegin.
Upplýsingar um viðburði og sýningar sendist á
hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.

FÖSTUD. 24. JÚNÍ ‘05
HR. ÖRLYGUR OG

PARTYZONE

KYNNA:

RENAISSANCE
JAMES ZABIELA ÁSAMT

DJ.ALFONS OG DJ.HJALTA
1

FORSALA ER HAFIN Í ÞRUMUNNI.
MIÐAVERÐ 1500 Í FORSÖLU

Í FORSÖLU

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00
ALURSTAKMARK 20 ÁRA

LAUGARD. 25. JÚNÍ ‘05

NÝDÖNSK
ÚTSKRIFTAR-STÓRDANSLEIKUR

FRÍTT

INN

ENNEMM / SÍA / NM15283

KALL INN

Kryddsmjöri›

kitlar

brag›laukanna!
Gott er a› hafa mismunandi tegundir af

Í TILEFNI ÚTSKRIFTAR
HÁSKÓLANEMA BÝÐUR
NASA LANDSMÖNNUM
FRÍTT INN!!!

kryddsmjöri vi› höndina til a› töfra fram

EITT BESTA TÆKIFÆRI
ÁRSINS TIL AÐ DJAMMA!

ofan á snittubrau›i›!

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00

Veldu ﬂitt uppáhaldsbrag›!

rétta brag›i› hverju sinni. Kryddsmjör er
t.d. ómissandi me› grillkjötinu, böku›u
kartöflunni, grilla›a maískólfinum – e›a

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

PRIMUS MOTOR CO

NÁNARI UPPLÝSINGAR

www.ostur.is
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Spjallað við kýr og striplast í grasinu
A›faranótt morgundagsins, Jónsmessunótt, er mikil hjátrúarnótt og kynngimögnu›. ﬁá eiga selir a› fara úr hami sínum og álfar
a› vera á kreiki. Borghildur Gunnarsdóttir kynnti sér hluta af ﬂeirri hjátrú sem kennd er vi› ﬂessa dularfullu sumarnótt.
Jónsmessan er á morgun.
Jóhannes skírari á að hafa
fæðst þennan dag og heitir
Jónsmessan í höfuðið á honum.
Samkvæmt
þjóðtrúnni
á
aðfaranótt hennar, Jónsmessunótt, að vera mjög sérstök og
dulúðug. Þá eiga selir að fara úr
hami sínum og taka á sig
mannsmynd, álfar eiga að vera
á kreiki og einnig er það sagt að
kýr tali við hvern sem fyrir

verður. Á Jónsmessunótt er
einnig sagt að allar meinvættir
sofi og máttur þeirra sé í
lágmarki. Því á nóttin að vera
sérlega hrein og björt. Nóttin
er upplögð fyrir vinasamkomu
á góðum stað þar sem brugðið
er á leik og allri skemmtilegu
hjátrúnni fylgt. Ef menn svo
rekast á kú geta þeir jafnvel
fræðst almennilega um fjósalífið.

Að sofa með blómin undir koddanum
Þessi þjóðtrú er líklegast komin frá hjátrúnni um
Draumagrasið. Sagan segir að sá sem tíni grasið
skuli sofa með það undir hægri vanga og þá muni
hann dreyma það sem hann langar að vita. Þetta
hefur svo þróast yfir í það að sofa með blómategundirnar sjö sem áður voru tíndar undir koddanum og þá mun huldukona vitja manns í svefni og
segja til um verðandi maka. Í Sögu daganna er
einnig sagt frá því að við Breiðafjörð hafi svokölluð eggjaspá í glasi fyrir ógiftum stúlkum verið
þekktur leikur. Þá var glas hálffyllt með vatni, egg
brotið í sundur og hvítunni hellt í vatnið. Glasið var svo látið standa hreyfingarlaust yfir nóttina. Hvítan tók þá á sig margvíslegar myndir og úr því var lesið
hvaða atvinnu mannsefnið stundaði.

Að sitja á krossgötum
Þetta er ein af þeim aðgerðum sem sagan segir að eigi
að framkvæma á Jónsmessunótt en hins vegar finnast
engar heimildir um hana í
sögubókum. Sumar sögur segja að krossgöturnar verði að snúa í höfuðáttirnar og ef
manneskjan sitji á þeim miðjum á miðnætti rætist allar óskir hennar. Önnur saga segir
að þegar menn sitji á krossgötum komi álfar úr öllum áttum og bjóði þeim að koma
með sér. Þá er trikkið að gegna engu. Þeir bera manni alls konar gersemar sem má þó
alls ekki þiggja því þá verður sá hinn sami vitlaus og tryllist.

Að tína náttúrusteina
Í Sögu daganna er einnig sagt frá því að á Jónsmessunótt eigi að vera unnt að finna svokallaða náttúrusteina. Þá er um að ræða lausnarsteina til hjálpar jóðsjúkum konum eða
kúm, óskastein, varnarstein mót öllu illu, lífssteina sem græða hvert sár og hulinhjálmsstein. Aðrir steinar sem hafa
verið nefndir í þessu samhengi eru fésteinar, viskusteinar og óhappasteinar.
Sagt er að steinarnir fljóti upp
úr vötnum og tjörnum á Jónsmessunótt, þið vitið þá hvar
þá er að finna.

Að klifra yfir
sjö girðingar
Önnur saga segir
að klifra eigi yfir
sjö girðingar.
Einnig er erfitt að
finna heimildir fyrir
þessu og ef til vill
hefur þetta orðið
til í munnmælum
manna á milli.
Þessi hjátrú er hins vegar mjög framkvæmanleg. Hún krefst engrar
nektar eða nokkurra leiðinda og ef erfitt reynist að finna sjö gaddavírsgirðingar uppi í sveit er vel hægt að grípa til þess ráðs að laumast
inn í sjö garða og yfir girðingarnar. Passa sig bara að vera ekki með
læti. Nú, ef allt bregst er bara hægt að hoppa sjö sinnum yfir sömu
girðinguna.

Að tína sjö blómategundir
Í bókinni Saga daganna er sérstaklega tekið fram hvaða
blómategundir á að tína. Það er
í fyrsta lagi lyfjagras, sem einnig
kallast Jónsmessugras. Svo átti
að týna hornblöðku – við kvefi,
maríustakk – við graftarkýlum,
korndún af víði – við sárum á milli tánna, brennisóley – við húðkvillum, fjandafælu og mjaðjurt – sem nýta má til að vita hver hefur stolið frá manni. Fyrir þann
sem treystir sér ekki til að bregða sér í búning blómasérfræðings og kemba Öskjuhlíðina af blómum má svo sem bara tína einhverjar sjö blómategundir.

Að velta sér upp úr dögginni
Döggin á Jónsmessu á að hafa lækningamátt. Samkvæmt
gömlu þjóðtrúnni eiga menn að læknast af allri óværu með því
að velta sér upp úr henni. Best þykir að velta sér nakinn upp úr
dögginni og láta hana þorna á húðinni og þá eiga menn að
læknast af kláða og átján öðrum óhreinindum í holdi. Sumar
sögur segja að þá eigi einnig að vera hægt að óska sér um leið.
Það er því ekki annað að gera en að skella sér út í garð í nótt,
rúlla sér nokkrar byltur í grasinu og óska sér alls sem hugurinn
girnist. Það getur ekki sakað.

ROAD TO STARDOM
MISSY ELLIOTT GEFUR STURTUSÖNGVURUM STÓRA TÆKIFÆRIÐ
SUNNUDAGA KL. 21:00

SJÓNVARPSSTÖÐIN
SIRKUS FER
Í LOFTIÐ Á
FÖSTUDAGINN
FYLGSTU MEÐ!

Sjónvarpsstöðin Sirkus er alltaf í ólæstri dagskrá. Stöðin verður á rásinni þar sem Popp Tíví er núna. Popp Tíví verður á annarri rás á Digital Ísland.
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Mi›næturhlaup
á Jónsmessunótt
Jónsmessuhlaupið verður haldið í tíunda sinn í kvöld og hefst
það klukkan tíu. Þátttakan hefur
hingað til verið mjög góð og tóku
um 500 manns þátt í hlaupinu í
fyrra. Hlaupið hefst við sundlaugarnar í Laugardal og lýkur á Laugardalsvelli. Fólk á öllum aldri er
velkomið í hlaupið og er hægt að
velja á milli þess að hlaupa þrjá
kílómetra án tímatöku eða fimm
eða tíu kílómetra með tímatöku.
Það geta því allir gert sér glaðan
dag í Laugardalnum í kvöld og
farið þá vegalengd og á þeim
hraða sem hentar hverjum og ein-

um. Forskráning fer fram á
www.marathon.is og stendur til
klukkan tólf á hádegi í dag. Einnig
er hægt að skrá sig í anddyri
Sundlauganna í Laugardalnum frá
klukkan sex til hálfníu í kvöld.
Þátttökugjald er 600 krónur fyrir
þá sem fara þrjá kílómetra en
1.200 fyrir þá sem kjósa að fara
lengra. Frítt er í Laugardalslaugina eftir hlaupið fyrir þátttakendur.
JÓNSMESSUHLAUP Eins og sést á þessari hraustu fjölskyldu sem tók þátt í Jónsmessuhlaupinu í fyrra geta allir tekið þátt.

FLUGSTÖ‹ LEIFS EIRÍKSSONAR

Gef›u ﬂér tíma
í Leifsstö›

Ókeypis sætafer›ir
frá BSÍ kl. 4.30
For›ist bi›ra›ir á flugvellinum
Vegna aukinna öryggisrá›stafana á flugvöllum
og til hæg›arauka hvetjum vi› farﬂega til a›
MÁTTURINN OG D†R‹IN

mæta tímanlega í Leifsstö› ﬂegar fari› er úr
landi. Vi› mælum me› a› farﬂegar mæti í flugstö›ina tveimur klukkustundum fyrir brottför.

Athugi› a› innritun í Flugstö›inni hefst kl. 5.00.

Ókeypis sætafer›ir frá BSÍ kl. 4.30 á morgnana

Tilbo›i› gildir frá 1. júní - 31. ágúst 2005

í bo›i Flugstö›var Leifs Eiríkssonar.

Finni› rúturnar me› okkar merki
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MALESAN:
Bordeaux
á góðu verði

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Malesan Bordeaux er vandað vín
sem gert er úr þrúgunum cabernet sauvignon, merlot og cabernet
franc eða hinni klassísku Bordeaux-blöndu. Vínið hefur fallegan
blárauðan lit, er með fínlega
blómaangan og vott af ávöxtum.
Mýkt og góður þroski vínsins staðfestir hvað vínið er þægilegt og auðvelt drykkjar. Þetta vín fer frábærlega
með svínakjötinu hvort heldur sem það er
grillað eða steikt, en einnig er hægt að
njóta Malesan með dökku kjöti og mildum
ostum.
Verð í Vínbúðum 1.090 kr.

HALLDÓR SIGHVATSSON Þykir mjög gaman að elda og matreiðir gjarnan ítalskan mat. Þá hikar hann ekki við að skipta hefðbundum
mjólkurvörum út fyrir sojavörur.

Mjólkuróþol engin hindrun

meistara Mondavi
Woodbridge Cabernet Sauvignon eftir meistara
Robert Mondavi er djúpkryddað með keim af
súkkulaði og anís, sem gefur víninu lakkrískenndan þokka. Vínið er þroskað í litlum
eikartunnum sem gefa víninu mjúkan eikarkeim
og langt lifandi eftirbragð. Vínið hentar vel með
nautakjötssteikum og vel krydduðu rauðu kjöti.
Yndislegt með súkkulaði og eftirréttum. Sérstaklega gott með ostum.
Verð í Vínbúðum 1.290 kr.

STÆRRA BLAÐ - NÝTT VERÐ

BARA 499 KR.
NR. 24 - 2005 • Verð kr. 499
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Halldór Sighvatsson hljómlistarmaður býr til alveg sérstaka kjötsúpu sem hann nefnir sem sína
uppáhalds uppskrift. „Ég verð að
nefna kjötsúpuna mína, þó hún sé
kannski ekki mjög sumarleg, því
hún er rosalega góð á bragðið og í
algjöru uppáhaldi hjá heimilisfólki,“ segir hann um ástæðuna.
Halldór segist elda oft heima
hjá sér og hann hafi mjög gaman
að matargerð almennt. Það hefur
ekki alltaf verið auðvelt fyrir hann
að finna hráefni við hæfi því hann
er með óþol fyrir öllum kúaafurðum. Slíkt kallast mjólkuróþol og
fólk sem þjáist af því getur ekki
neytt mjólkurafurða eins og venjulegrar mjólkur, jógúrts og osta.
„Í dag er þó ekkert mál að
sneiða hjá mjólkurvörum og ég
nota sojavörur mjög mikið í staðinn. Matvöruverslanir eru í
mikilli sókn hvað þetta varðar og
það eru ekki lengur bara sérhæfðar verslanir sem selja sojavörur.
Til dæmis bjóða nágrannar mínir í
Nóatúni og Nettó upp á gott
úrval,“ segir hann.
Dæmi um hvernig hann notar

- mest lesna blað landsins

SPUNAKJÖTSÚPAN HANS
HALLA
6-800 g svínakjöt (hnakkasneiðar) en má
örugglega nota hvaða kjöt sem er.
1 laukur
2 hvítlauksrif (eða meira)
2 teningar gerlaus grænmetiskraftur 2
dósir niðursoðnir tómatar skornir í teninga eða maukaðir
1 lítri vatn
2 gulrætur
1 paprika (hálf rauð og hálf gul)
250 g spergilkál
250 g kúrbítur
Smakkist til með Herbamare kryddsalti
og svörtum pipar.

Brúnið kjötið og laukinn í
pottinum og setjið marinn hvítlaukinn út í. Svo eru niðursoðnu
tómötunum, vatninu og kraftinum bætt við. Látið þetta sjóða í
45 mínútur.
Því næst er restinni af grænmetinu, skornu í hæfilega bita,
skellt saman við og allt saman
látið sjóða í 10 mínútur til viðbótar.
Súpan er svo smökkuð og
krydduð til og gott er bjóða upp
á hvítlauksbrauð með.

MATGÆÐINGURINN HLYNUR ÁSKELSSON, CERES 4, TÓNLISTARMAÐUR

Hleypur á me›an lambi› eldast
Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Hafragrautar. Hann er yfirleitt mín
fyrsta máltíð.
Fyrsta minningin um mat? Pönnukökur hjá ömmu. Hún bakaði frábærar
pönnukökur sem mér fannst rosalega
góðar og fyrsta minningin er sú að eitt
sinn borðaði ég þær þangað til að ég
gubbaði.
Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Lúða í rjómalagaðri appelsínusósu.
Mamma eldar hana yfirleitt á milli jóla
og nýárs þegar allir eru komnir með
nóg af kjöti.
Er einhver matur sem þér finnst
vondur? Já, mér finnst sellerí hræðilega vont. Það er eitthvað við það sem
er eins og eitur í mínum munni.

Á MÁNUDÖGUM
Fasteignaauglýsingar sem fara
inn á 75% heimila landsins
Auglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

sojasost í matargerð er grilluðu
tómatarnir hans. „Tómatarnir eru
skornir í tvennt og ég tek aðeins
innan úr þeim. Svo set ég nokkra
dropa af kryddsósu, til dæmis
Nandos peri-peri, og fylli síðan
tómatinn með sojaosti, Cheddar
eða Mozzarella. Þetta grilla ég þar
til tómaturinn og fyllingin eru
orðin vel heit.“
Ráð Halldórs til þeirra sem
hafa mataróþol er að láta sér ekki
fallast hendur því lausnirnar séu
úti um allt. „Fyrir þá sem eru að
uppgötva að þeir séu með
mjólkuróþol get ég bent á að ef
þeim finnist asískur matur góður
þekkjast mjólkurvörur ekki í
asískri matargerð.“
Mjólkurleysi er hægt að bæta
upp með öðrum hráefnum og er
aðalatriðið að láta hugmyndaflugið ráða. „Í kjötsúpunni eru allar
magntölur byggðar á tilfinningu
en ekki nákvæmum fræðum.
Stundum nota ég mjög mikið
grænmeti og verður þá úr það
sem börnin á heimilinu kalla
grænmetiskássuna hans pabba,“
segir Halldór.

Leyndarmál úr eldhússkápnum?
Ég elda besta lambalæri í heimi. Ég
set það í stóran járnpott og fylli svo
pottinn með kartöflum, rófum og öðru
grænmeti. Svo set ég lok á pottinn og
hann inn í ofn við 200˚C í 2 klukkustundir. Þá fer ég út og hleyp tuttugu
kílómetra og það er tilbúið þegar ég

kem til baka. Sérstaklega gott eftir
hlaupið því þá er ég svo svangur.
Hvað borðar þú þegar þú þarft að
láta þér líða betur?
Harðfisk með smjöri. Helst steinbít.
Hvað áttu alltaf í ískápnum?
Ég á alltaf kaldar appelsínur. Ég vil
geyma appelsínurnar í ísskáp frekar en
á borðinu
því mér
finnst
þær
bestar
kaldar.
Ef þú yrðir fastur
á eyðieyju, hvaða rétt myndir þú
taka með þér? Bara nóg af vatni.
Hvað er það skrítnasta sem þú
hefur borðað? Ég borðaði einu
sinni kanínu í París og svo krókódíl í
New Orleans. Í bæði skiptin var maturinn samt óskaplega venjulegur,
það var bara tilhugsunin sem var
skrýtin.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

WOODBRIDGE: Eftir
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DROSTDY-HOF: Vinsælasta vínið á

Íslandi á kynningarverði
Ekkert vín frá Suður-Afríku hafa náð viðlíka vinsældum og vínin frá Drostdy-Hof. Rauðvínið Cape Red í 3
lítra kössum hefur slegið í gegn og hefur undanfarin
tvö ár verið mest selda vínið í Vínbúðum. Fyrstu vín
Drostdy-Hof komu á markað fyrir þrjátíu árum og
var lagt upp með það að leiðarljósi að bjóða vínunnendum upp á vönduð blönduð vín sem mætti treysta á
að héldust stöðug frá ári til árs og þyrftu ekki langa
geymslu fyrir neyslu. Allt hefur þetta gengið eftir og
þykja Drostdy-Hof vín Suður-Afríku til sóma á alþjóðamarkaði, sérstaklega ef borin eru saman verð
og gæði.
Drostdy-Hof Cape Red
Kennt við Góðrarvonarhöfða, blanda úr Pinotage o.fl.

afrískum
þrúgutegundum.
Alhliða
ávaxtaríkt vín þar sem uppruninn leynir
sér ekki. Djúprautt vín með góða meðalfyllingu, mjúkt og ávaxtaríkt, með krydduðum jarðarkeim. Passar flestu kjötmeti.
Kynningarverð á sumardögum 3.290 kr.

Drostdy Steen Chenin Blanc
Chenin blanc þrúgan nefnist steen á
afrikaans, máli S-Afríkumanna. Rætt er
um þessa þrúgu sem næstu tískuþrúgu í
heiminum. Frísklegt hvítvín með góðan
ferskan ávöxt og tónað af blómkenndum
kryddum. Gott með fersku fiskfangi.
Kynningarverð á sumardögum 3.090 kr.

VEITINGASTAÐURINN
SÍAM DALSHRAUNI 11,
220 HAFNARFIRÐI

Sumartilboð í Sony Center
Alvöru klippihugbúnaður og 3 spólur fylgja!

SÍAM er bæði fyrir þá sem vilja sitja
inni og njóta stemningarinnar og þá
sem eru á hraðferð og vilja taka matinn með.

Hef›bundi›
taílenskt
Hvernig er stemningin? Síam er veitingastaður fyrir alla þar
sem stemningin er létt
og afslöppuð.
Skemmtilega framandi blær er á
staðnum þar sem innréttingin er í
austurlenskum stíl með handútskornu tekki og mikið af trjám
og plöntum. Hefðbundin taílensk
tónlist ómar í bakgrunni. Eigendur
staðarins hafa margra áratuga
reynslu af taílenskri matargerð og
opnuðu fyrsta taílenska veitingastaðinn á Norðurlöndum fyrir um
tuttugu árum. Á Síam bjóða þau
upp á ljúffengan mat á góðu verði
sem bæði er hægt að borða á
staðnum og taka með heim.
Matseðillinn: Matargerðin byggir
á ævagömlum hefðum og matseðlinum eru eingöngu hefðbundnir taílenskir réttir. Boðið er
upp á mikið úrval af réttum með
lambakjöti, nautakjöti, kjúklingi og
sjávarfangi. Matreiðslumeistarar
Síam nota engar mjólkurvörur í
matargerð sína og ekkert mjöl eða
annað slíkt til að þykkja sósur.
Vinsælast: Nautakjöt eða
kjúklingur í panaeng-kryddblöndu.
Einnig eru hneturéttirnir vinsælir.
Réttur dagsins: Enginn sérstakur
réttur dagsins heldur er bara pantað af matseðli.

DSR-HC22

Stafræn myndavél
• 2,5 snertiskjár
• 20x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar

4.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*
59.940 krónur staðgreitt.

DSR-PC55

Stafræn myndavél
• 3" snertiskjár
• 12x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar

7.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
89.940 krónur staðgreitt.

*Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

23. júní 2005 FI M MTU DAGU R

42

„I want this guy dead! I
want his family dead! I
want his house burned to
the ground! I want to go
there in the middle of the
night and piss on his
ashes!“
Al Capone missir stjórn á skapi sínu þegar Eliot
Ness er farinn að þrengja að honum. Robert
DeNiro er ógleymanlegur í hlutverki glæpaforingjans miskunnarlausa í The Untouchables.

bio@frettabladid.is

EKKI MISSA AF...

Brösóttur ferill
Fyrir rúmum áratug hefði mynd með
Kevin Costner verið álitin vænleg til árangurs. Í dag er ekki hægt að ábyrgjast
það og sumir segja reyndar að ferill
Costners sýni svo ekki verði um villst að
ekkert er öruggt í Hollywood.
Kevin Costner fékk fyrst tækifæri í kvikmynd stórleikstjórans Lawrence Kasdan
The Big Chill. Þar var hann heldur betur í
fríðum hópi leikara sem allir eru vel þekktir í dag. Meðal þeirra eru Glenn Glose,
Jeff Goldblum og William Hurt. Því miður
fyrir Costner voru allar senur með honum
klipptar út úr myndinni en honum hafði
tekist að vekja athygli á sér.
Kasdan leist mjög vel á leik Costners og
valdi hann til þess að leika eitt aðalhlutverkið í Silverado, þar sem hann var enn
og aftur í fríðum hópi leikara. Upp frá
þessu lá leið Costners eingöngu upp á
við. Hann lék Eliot Ness í kvikmyndinni

The Untouchables sem Brian De Palma
leikstýrði. Myndin fékk gríðarlega góða
dóma og Costner var orðinn stórstjarna í
Hollywood. Ekki skemmdi kvikmyndin Bill
Durham ferillinn fyrir honum en þar lék
hann einmitt uppgjafarhafnaboltaleikmann, hlutverk sem hefur loðað eilítið við
hann.
Hans stærsta mynd, Dances With Wolves,
gerði Costner að gullmola í Hollywood
enda sópaði hún að sér Óskarsverðlaunum. Það virtist hreinlega ekkert stöðva
hann og Costner gat nú valið úr hlutverkum. Ferill Costner lenti þó á steinvegg
þegar hann fór að leika í kvikmyndum á
borð við The Bodyguard og Waterworld.
Hann lenti endanlega á botninum þegar
The Postman kom út en þeirri mynd var
slátrað af bæði gagnrýnendum og kvikmyndahúsagestum. Eitthvað virðist þó
vera að rofa til hjá Costner.

KEVIN COSTNER Þrátt fyrir að kvikmyndaferill
Kevins Costner hafi átt sínar hæðir og lægðir
hefur hann löngum verið mikill kvennamaður.
Hér er hann ásamt núverandi unnustu sinni,
Christine Baumgartner.

Órjúfanleg bönd vi›
kónginn Elvis
Kvikmyndir þar sem Elvis-eftirhermur hafa komið við sögu hafa
notið vinsælda meðal kvikmyndagerðarmanna í Hollywood. Þær
hafa þó margar hverjar ekki hlotið
náð fyrir augum almennings nema
ef vera skyldi Honeymoon in Vegas
með Nicolas Cage.
Elvis Has Left the Building segir
frá snyrtivörusölukonunni Harmony Jones, sem virðist vera tengd
kónginum á einn eða annan hátt.
Hún fæddist daginn sem Presley
kom fram í frægum Ed Sullivanþætti og móðir hennar, sem er bifvélavirki, gerði við Kadiljákinn
hans.
Örlögin haga málum hins vegar
þannig að fyrir tilviljun drepur hún
nokkrar Elvis-eftirhermur og skilur
eftir sig slóð dauðra kónga í suðvesturríkjum Bandaríkjanna.
Kim Basinger leikur hina sein-

NÝJAR Í KVIKMYNDAHÚSUM
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM)

BASINGER OG CORBERT Leika saman í
myndinni Elvis Has Left the Building.
Basinger er snyrtivörusölukona en Corbert
leikur uppgjafar Elvis eftirhermu og framkvæmdastjóra.

heppnu Harmony Jones. Basinger
er fyrrum Bond-gella og lék á móti
Sean Connery í Never Say Never
Again. John Corbert fer með hlutverk Elvis Gluffman í myndinni.
Hann heillaði margar konur upp úr
skónum þegar hann lék Aidan Shaw
í Sex and the City. Honum tókst síðan að landa hlutverki Ian Miller í
My Big Fat Greek Wedding, sem
varð einn óvæntasti smellur ársins
2002.
Elvis Has Left the Building verður frumsýnd 24. júní. ■

...kvikmyndinni
Ray, sem kemur á
leigurnar 23. júní.
Jamie Foxx fer
hamförum sem
hinn blindi Ray
Charles. Charles
varð munaðarlaus fimmtán ára en
þrátt fyrir það tókst honum að
verða einn frægasti og virtasti tónlistamaður heims.
Frægðarferill Ray hófst fyrir
alvöru þegar hann var ráðinn í
hljómsveit Lowell Fulson. Einkalíf
Ray var ekki síst skrautlegt og
hann háði marga hildi á lífsferli
sínum. Foxx fékk Óskarinn fyrir leik
sinn.
Þá eru væntanlegar myndir frá
IIFF-kvikmyndahátíðinni eins og
House of the Flying Daggers og
Mean Creek.

GUESS WHO
Internet Movie Database 5,0 / 10
Rottentomatoes.com 44% / rotin
Metacritic.com 6,4 / 10

ELVIS HAS LEFT THE BUILDING
Internet Movie Database 5,1 / 10
Rottentomatoes.com
Metacritic.com

JONES OG GREEN Þegar dóttir Percy Jones kynnir hann fyrir nýja kærastanum sínum,
Simon Green, tekur hann honum með fyrirvara. Green reynir hins vegar af öllum mætti
að ganga í augun á verðandi tengdaföður sínum og lýgur því að hann sé NASCAR-ökuþór.

Að ganga í augun
á tengdapabba
Percy Jones er maður sem telur sig
yfirleitt vita betur en aðrir, sérstaklega þegar fjölskylda hans á í hlut.
Honum bregður þess vegna óneitanlega í brún þegar dóttir hans,
Theresa, kemur heim með nýja
kærastan sinn, Simon Green. Percy,
líkt og aðrir feður, telur engan
mann nógu góðan fyrir dóttur sína,
nema þá kannski einhvern sem er
blanda af Tiger Woods, Colin Powell
og Denzel Washington. Það sem á
eftir að koma Percy enn meira á
óvart er að Green er þegar búinn að
biðja Theresu og þau ætla að tilkynna um trúlofunina á 25 ára brúðkaupsafmæli Percys og konunnar
hans, Marilyn.
Green reynir allt hvað hann
getur til þess að ganga í augun á
þessum tilvonandi tengdaföður sínum og hann endar á því að ljúga til
um að hann sé NASCAR-ökuþór.
Þeir Bernie Mac og Ashton
Kutcher fara með aðalhlutverkin í
þessari gamanmynd, sem byggir á
nokkuð þekktri formúlu, þegar
tengdasynirnir reyna að gera sig

breiða í augunum á verðandi
tengdaföður. Bernie Mac hefur
verið lengi að en það má kannski
segja að upphaf 21. aldarinnar hafi
aflað honum frægð og frama. Hann
var meðal annars í miklum stjörnufans í kvikmyndunum um Danny
Ocean og félaga hans. Það voru þó
ekki Ocean-myndirnar sem gerðu
hann frægan heldur þættirnir The
Bernie Mac Show, sem hleypt var af
stokkunum árið 2001, en þeir slógu
strax í gegn.
Ashton Kutcher þarf vart að
kynna. Hann er ein vinsælasta unglingastjarnan síðan Michael J. Fox
kom fram. Hann sló fyrst í gegn í
þáttunum That 70s Show sem sýndir voru á RÚV. Hann hefur aðallega
leikið hálf heimska stráka en brá
sér þó í alvarlegt hlutverk við góðan
orðstír í kvikmyndinni The Butterfly Effect.
Þættir hans Punk’d hafa notið
mikilla vinsælda á MTV sem og á
Stöð 2.
Guess Who var frumsýnd á miðvikudaginn.

THE UPSIDE OF ANGER
Internet Movie Database 7,1 / 10
Rottentomatoes.com 73% / fersk
Metacritic.com 6,2 / 10

Holmes sparka› úr Batman
Katie Holmes mun ekki leika í
næstu kvikmynd um Leðurblökumanninn samkvæmt aðstandendum
m y n d a r i n n a r.
Öðrum aðalleikurum, það er
Christian Bale,
Morgan Freeman
og sir Michael
Caine, var strax
boðið að vera í
næstu mynd og
hafa þeir allir
skrifað
undir
samning. Ástæð- KATIE HOLMES
una segja framleiðendurnir vera
þá að þeim blöskraði hversu ógurlega athygli samband Katie við Tom
Cruise vakti. Þeim finnst skrípaleikurinn í kringum parið hafa
dregið athyglina frá gæðum myndarinnar og segjast ekki vilja
markaðssetja myndirnar sínar á
þennan hátt. ■

Ólíklegt ástarsamband
Þegar eiginmaður Terry Wolfmeyer hverfur sporlaust þarf
hún alein að fást við uppeldi
fjögurra dætra sinna. Hún var
fram að því bara venjuleg úthverfamamma sem lifði rólegu
og öruggu lífi. Þetta atvik setur
hana alveg út af kortinu. Hún
lendir upp á móti dætrum sínum
og byrjar að drekkja sorgum
sínum.
Það er einmitt þá sem hún
kynnist nágranna sínum, hafnaboltastjörnunni
fyrrverandi
Denny Davies. Hann viðheldur
frægð sinni með því að stjórna
útvarpsþætti. Þau tvö þróa sér-

stakt vinasamband sem tekur
óvæntan snúning þegar dæturnar reyna að upplifa rómantíkina
með og í gegnum móður sína.
Það er Joan Allen sem fer
með hlutverk Terry Wolfmeyer,
en hún hefur smátt og smátt
verið að skapa sér orðspor sem
gæðaleikkona í Hollywood. Hún
fór með stórt hlutverk í myndinni Peggy Sue Got Married
eftir Francis Ford Coppola en
hlaut fyrst verulega athygli þegar hún var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn sem
eiginkona Richards Nixon í samnefndri
kvikmynd
Olivers

Stone. Hún var aftur tilnefnd ári
síðar fyrir hlutverk sitt í The
Crucible, sem gerð var eftir
leikriti Arthur Miller. Árið 2000
lék hún þingkonuna Laine Hanson í The Contender og var aftur
tilnefnd.
Hún hefur þó aldrei hlotið
verðlaunin. Þetta er ekki í
fyrsta skipti sem hún og leikstjórinn Mike Binder vinna saman því þau sameinuðu krafta
sína einmitt í The Contender.
Kevin Costner fer með hlutverk
Denny Davies.
The Upside of Anger verður
frumsýnd 24. júní. ■

Battleﬁeld 2
fylgir með
BTnet áskriftum
í verslunum BT*
extra light

V16
kað
• • Ótakmar l!
niðurha
V16 extra
light
• • 4 Mb/s hraði
• • 3 póstföng
Afnot af þráðlausum beini
Mánaðaráskrift á tónlist.is
Allt þetta á aðeins

3.890 kr.
á mánuði allt innifalið m.v. 12 mánaða samning!

• • hafðu hraðann á
taktu ﬂeiri bita!
www.btnet.is.

*Tilboð gildir á meðan birgðir endast og aðeins í verslunum BT.

Oﬃcial Battleﬁeld 2 EA Server.
Aðeins á www.BTnet.is.
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Stjörnur fara í stríð
Það að eiga nógu mikið af peningum, slatta af aðdáendum og vera
elskaðar af umheiminum nægir
ekki stjörnunum. Þær verða jú að
eiga sína óvildarmenn. Stjörnurnar
sem skína geta verið vinir eina
stundina en svarnir óvinir þá aðra.
Hver man ekki eftir því þegar Noel
Gallagher úr Oasis kallaði Robbie
Williams „feita dansarann úr Take
That“?
Þeir eru þó langt því frá að vera
einu óvinirnir úr heimi fræga
fólksins. Nýlegasta dæmið er
sennilega Paris Hilton og Nicole
Richie. Þær virtust óaðskiljanlegar
og gerðu saman sjónvarpsþætti.
Þær talast ekki við lengur eftir að
Richie setti kynlífsspólu Hilton í
tækið að viðstöddu margmenni í
teiti sem hún hélt. heimild: sky.com

HÖLT HÓRA Rokksveitin hressa Hölt hóra gefur í dag út sína fyrstu EP-plötu.

NOEL OG ROBBIE Noel Gallagher hefur líkt og bróðir hans Liam verið duglegur að
hjakkast í Robbie Williams. Hann hefur meðal annars kallað Íslandsvininn „feita dansarann úr Take That“.

HILARY DUFF OG LINDSAY LOHAN Hafa ekki yrt á hvor aðra eftir að þær komust að
því að þær voru að hitta sama náungann, Aron Carter.

Paltrow og J-Lo Þær stöllur hafa eldað
grátt silfur saman. J-Lo lét hafa eftir sér
þegar Gwyneth byrjaði að hitta Brad Pitt
að hún heyrði meira um samband þeirra
en leik Paltrow. Gwyneth lét sér tækifærið
ekki úr greipum ganga þegar hún var beðin um lýsa fullkominni konu fyrir Ben Affleck en þá voru hann og J-Lo að hittast.
„Einhver strippari. Að minnsta kosti kona
sem færir honum bjór á bíkiní.“

Ástarﬂema út í gegn
hjá Haltri hóru
Sunnlenska rokksveitin Hölt
hóra gefur í dag út EP-plötuna
Love Me Like You Elskar mig,
sem hefur að geyma sex ný lög.
Platan átti upphaflega að koma í
október en vegna ýmissa tafa og
komu nýs bassaleikara kemur
hún út nú, rúmu hálfu ári síðar.
Að sögn Atla Fannars Bjarkasonar, söngvara Haltrar hóru, eru
meðlimir sveitarinnar hæstánægðir með útkomuna. „Þetta er
ástarþema út í gegn sem kemur
fram í fjölmörgum myndum á
plötunni,“ segir Atli. Hann vill
samt ekki meina að allir meðlimir sveitarinnar séu ástfangir upp
fyrir haus. „Það eru tveir ástfangir í sveitinni en ætli við hinir
viljum bara ekki vera það.“
Eldri lög með Haltri hóru á
borð við hið vinsæla Vændiskonan og Muddy rokk og ról eru ekki

á nýju plötunni. Atli segir þau
einfaldlega ekki hafa passað inn í
þetta skiptið þó svo að lögin séu í
miklu uppháhaldi hjá þeim félögum. „Þessi plata er í fjölbreyttum stíl. Við flökkum mikið á
milli og erum að prófa okkur
áfram. Þarna er til dæmis
diskórokk og síðan eitthvað allt
annað næst.“
Útgáfutónleikar vegna plötunnar eru fyrirhugaðir eftir
Hróarskelduhátíðina sem verður
haldin um næstu mánaðarmót.
Þar verða tveir meðlimir Haltrar
hóru í leit að innblæstri fyrir
framtíðina, sem ætti að vera
björt hjá þessari efnilegu hljómsveit.
Love Me Like You Elskar mig
kostar 1000 krónur í næstu plötubúð en 12 tónar sjá um dreifingu
hennar. ■

PARIS OG NICOLE Voru eitt sinn perluvinkonur. Þær talast ekki lengur við eftir að
Nicole Richie sýndi gestum í teiti hjá sér
kynlífsmyndbandið fræga af Paris.

Victoria Beckham ætlar að
reyna fyrir sér í kvikmyndaleik á ný en hún lék jú sjálfa sig
í kvikmyndinni Spice World
fyrir átta árum.
Hennar nýjasta afurð verður
í kvikmynd gamanleikarans
Steve Coogan, sem einhverjir
kynnu að kannast við úr
kvikmyndinni 24 Hour Party
People. Á hún að leika söngdívu
sem reynir að komast í viðtal
hjá
einum
af
fjölmörgu
persónum
Steve
Coogan,

útvarpsmanninum Alan Partridge.
Victoria er þó ekki eina poppstjarnan sem ætlar að skipta um
starfsvettvang því ástralski
söngfuglinn Natalie Imbruglia
hefur tekið að sér aðalhlutverkið í kvikmyndinni Elise.
Hún hefur ögn meiri reynslu
af leik en sú enska því hún lék
aðstoðarmann Johnny English í
samnefndri kvikmynd og þá
hefur hún að sjálfsögðu leikið í
Neighbours. ■

MYND GETTY

MYND GETTY

Victoria reynir fyrir
sér í kvikmyndaleik

KYNNIR Í SAMVINNU VI‹ OLÍS OG ÍSLANDSBANKA

OG FJÖLLEIKINN

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

FRUMSÝNING

Eru allir klárir í ævintýralega fyndið ferðalag?
Það sem getur farið úrskeiðis, fer úrskeiðis!

SÍMI 551 9000

FRUMSÝNING

Frábær gamanmynd fyrir alla fjölskylduna
sem fór beint á toppinn í USA

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 22.000
gestir!

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!
Frábær gamanmynd sem fór beint
á toppinn í USA.

Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 OG 10.20
„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 22.000
gestir!

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Sýnd kl. 4, 6 og 8

Frábær gamanmynd sem fór beint
á toppinn í USA.

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 6, 8.30 og 10.40

Yfir 36.000 ge
Aðsóknarmeststir
mynd ársins a

Sýnd kl. 5, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 5 B.i. 10 ára

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

★★★
MBL

★★★

Yfir 36.000 ge
Aðsóknarmeststir
mynd ársins a

ÓÖH DV
Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir.
Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.30 B.i. 14 ára Sýnd kl. 3.30 m/ísl. tali

Sýnd kl. 6 og 9 B.i. 16 ára

400 kr. í bíó!

Sýnd kl. 5,40, 8 og 10.20 B.i. 16 ára
Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

APPARAT Hljómsveitin Apparat mun spila
á Innipúkanum um verslunarmannahelgina.

Innipúkinn
í fjór›a sinn

Innipúkinn verður haldinn í
fjórða sinn um verslunarmannahelgina. Hátíðin verður haldin á
skemmtistaðnum Nasa og stendur
nú yfir í tvo daga í stað eins. Hefst
hún laugardaginn 30. júlí og lýkur
aðfaranótt mánudagsins 1. ágúst.
Á meðal þeirra sem spila verða
Blonde Redhead, sem hélt tónleika hér á landi í fyrra, Trabant,
Singapore Sling, Mugison, Hjálmar, Jonathan Richman, Vonbrigði,
Apparat og Hudson Wayne. Miðasala á hátíðina hefst um næstu
mánaðamót og verður miðaverði
stillt í hóf. ■

FUTURE FUTURE Rokksveitin Future
Future spilar á Bar 11 annað kvöld.

Fjöldi sumartónleika
Sumartónleikaröðin Grapevine
Has Bad Taste heldur áfram annað kvöld með tónleikum Future
Future og Ókindar á Bar 11. Ókind
er að ljúka upptökum á sinni
annarri plötu en sú fyrsta,
Heimsendi 18, kom út fyrir rúmum tveimur árum.
Á föstudag kl. 17.00 spilar Byltan síðan í Gallerí humar og frægð.
Byltan hét áður Blúsbyltan en
hefur nú breytt yfir úr blúsnum í
poppið. Á laugardaginn kl. 15.00
spilar loks Stranger í Gallerí humar og frægð en hann gaf á síðasta
ári út plötuna Paint Peace. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sjipp og hoj
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Þetta eru nýjustu þátttakendurnir í
keppninni um bestu bresku meðalmennskurokksveitina. Í London
keppast blöðin við að hrósa þeim og
plötufyrirtækið þeirra hefur svo
mikla trú á sveitinni að auglýsingar
hanga víðs vegar í neðanjarðarlestarstöðvum um borgina. En það er
eins með British Sea Power og flestar þær gítar popp/rokk sveitir sem
sækjast eftir bresku krúnunni, það
er einfaldlega ekkert sérstakt við
þessa sveit. Þar á ég ekki endilega
við að hún sé leiðinleg, en maður
hefur bara heyrt í 300 svona sveitum áður. Eitt og eitt lag er ágætlega
grípandi, en hljómur, frágangur og

allt yfirbragð er það stíft í hefðina
að fyrir vikið er ekkert spennandi.
Þetta er eiginlega fullkomin blanda
af The Coral og Oasis, eins og þeir
hljóma núna.
Ég er með kenningu um það af
hverju þetta er svona með rokksveitir í Bretlandi. Sönglagahefðin
er svo rík að hún stjórnar nánast
öllu þegar kemur að meginstraumnum. Ef það er ekki hægt að syngja
lög tónlistarmanna úr fótboltastúkunni eru þeir taldir undarlegir
og afgreiddir sem tilgerðalegir.
Þetta verður til þess að þær sveitir
sem dreymir um frama hér þora
ekki annað en að styðjast við sömu
gölluðu formúlu og Oasis, Coldplay
eða leirkallarnir í Keane.
Guði sé lof fyrir það hversu ríkt

það er í skapandi tónlistarmönnum á Íslandi að vera á
skjön við um- BRITISH SEA
POWER: OPEN
hverfi sitt. Þess SEASON
vegna er áhugi
tónlistarheims- Niðurstaða: Það er
ins á litla sker- ekki mikil von í nýjustu
inu okkar svona von Breta. Ef þetta er
afli breska sjóveldisins,
mikill.
Niðurstaðan þá legg ég til að við
hendum af stað öðru
er því, ef þú hef- þorskastríði, því við
ur gaman af myndum valta yfir þá.
léttu, einföldu
bresku
rokki
sem rennur í gegn án þess að þú
finnir nokkuð fyrir því, þá er þetta
plata fyrir þig.

assaleikari Blur, Alex James,
hefur sagt frá því að meðlimir
B
hljómsveitarinnar séu hver að lögsækja annan, þvers og krus. „Þetta
er leiðindaástand. Ég hélt að við
gætum sæst og spilað saman á
Live8, en nei aldeilis ekki,“ sagði
Alex. Hann sagði umboðsmann sinn
og lögfræðing vera næst taugaáfalli
af álaginu og ástandið í herbúðum
Blur væri vægast sagt slæmt.

Birgir Örn Steinarsson

Uppgjör vi› ástina
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Eins og varla hefur farið framhjá mörgum skildi Bubbi við
eiginkonu sína til margra ára
fyrir nokkru síðan. Hann tilkynnti um svipað leyti að hann
ætlaði í samstarf með Barða Jóhannssyni, sem hefur gert góða
hluti í hljómsveitinni Bang
Gang.
Tvær plötur komu út úr samstarfinu við Barða og virðast
þær vera nokkurs konar uppgjör Bubba við ástarmál sín.
Þannig er fyrri hluti plötunnar

Ást lofgjörð Bubba til eiginkonunnar fyrrverandi. Hann biður
afsökunar á misgjörðum sínum
á opinskáan hátt en á síðari
hluta plötunnar virðist hann
vera búinn að sætta sig við orðinn hlut og sjá að tími er kominn
til að líta fram á veginn.
Samstarf Bubba við Barða
hefur greinilega heppnast vel en
þó hefði ég viljað heyra sterkari
áhrif frá Barða í fleiri lögum.
Þau sjást best í upphafslaginu
frábæra Ástin mín, Þú ert og í
Fallegur dagur. Stemningin í
lögunum, sér í lagi hinu fyrstnefnda, er í ætt við tónlist

Nýjar vörur
í hverri viku

frönsku sveitarinnar
Air;
gríðarlega
sjarmerandi
og afslöppuð.
Í
flestum Niðurstaða: Ást er
öðrum lögum nokkurs konar uppgjör
er Bubbi á Bubba við ástarmál sín.
k u n n u g l e g r i Þrjú lög skara fram úr
slóðum en þar en meiri Barða-stemnvoru bestu lög- ingu vantar í afganginn.
in 40 ár, hið
létta Hvað sem
verður og Stór
pakki, sem hafði að geyma hnitmiðaðan og fallegan texta.
Freyr Bjarnason

FRÉTTIR AF FÓLKI
ppeldishæfileikar Sharon Stone
eru alvarlega dregnir í efa af
U
bresku pressunni eftir atvik í síðustu
viku. Leikkonan, sem er stödd í
London þessa dagana að taka upp
framhald Basic Instinct, ákvað að
skella sér út að borða og
skildi son sinn eftir í
bílnum, sofandi í tvo
klukkutíma. Bílstjórinn
var í nágrenni bílsins
en sá maður hefur víst
litla sem enga reynslu af
barnapössun.

Opið
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16

Jagger, dóttir Micks Jagger,
og Kate Moss eru svarnar óvinkonJur.ade
Þegar þær voru yngri voru þær
bestu vinkonur en það slettist heldur
betur upp á vinskapinn þegar Jade
komst að því að þáverandi kærasti
hennar, Dan Macmillan, væri
að halda framhjá henni
með Kate. Jade og Kate
eiga mikið af sameiginlegum vinum en mæta
aldrei á viðburði þar
sem þær gætu mögulega hist.

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550
Akureyri Strandgata 3 S. 464-4450
Keflavík Hafnargata 25 S. 421-3322

Aðrir sölustaðir:
Ísafjörður Hafnarhúsið S. 456-3245
Reyðarfjörður Molinn S. 474-1400
Höfn H. Hafnarbraut 34 S. 478-2216
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Hundabúr - Hvolpagrindur

22.25

Drama
DESPERATE HOUSEWIVES. Í kvöld verður uppi
fótur og fit þegar ein konan í götunni er tekin
föst fyrir vændi.

▼

▼

20.45

21.30

Spjall

Gaman
MILE HIGH. Áhafnarmeðlimir Fresh kvarta
stöðugt yfir vinnunni og skemmta sér þess á
milli.

SJÁUMST MEÐ SILVÍU NÓTT. Silvía er komin með
leið á landi og þjóð og leggur land undir fót.

SKJÁREINN

SJÓNVARPIÐ
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
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Stundin okkar

18.30
19.00
19.35
20.00

Spæjarar (17:26) (Totally Spies I)
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Hálandahöfðinginn (4:10) (Monarch of
the Glen) Breskur myndaflokkur um
ungan gósserfingja í skosku Hálöndunum og samskipti hans við sveitunga
sína.
20.50 Hope og Faith (21:25) (Hope & Faith)
21.15 Sporlaust (15:24) (Without A Trace II)
Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki. Aðalhlutverk leika Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano og Eric Close.
22.00 Tíufréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur (16:23)
(Desperate Housewives) Bandarísk
þáttaröð. Atriði í þáttunum eru ekki
við hæfi barna.

23.10 Fótboltakvöld 23.25 Soprano-fjölskyldan (10:13) 0.15 Kastljósið 0.35 Dagskrárlok

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Jag 13.50 Perfect Strangers 14.15 Home
Improvement 14.40 Fear Factor 15.25 Tónlist
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag

17.55 Cheers 18.20 Providence (e)

18.30
19.00
19.35
20.00

19.15 Þak yfir höfuðið (e)
19.30 MTV Cribs (e)
20.00 Less than Perfect Claude hefur með

Fréttir Stöðvar 2
Ísland í dag
Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
Apprentice 3, The (4:19) (Lærlingur
Trumps).
20.45 Mile High (10:26) (Háloftaklúbburinn
2) Velkomin aftur um borð hjá
lággjaldaflugfélaginu Fresh. Áhafnarmeðlimirnir eru enn við sama heygarðshornið. Þeir kvarta ótt og títt yfir
lélegum aðbúnaði og hörmulegum
launum en eru samt alsælir með
starfið! Bönnuð börnum.
21.30 Third Watch (11:22) (Næturvaktin 6)
Bönnuð börnum.
22.15 Darklight (Út úr skugganum) Lilith er
24 ára kona með dökka fortíð. Hún er
ódauðleg en löngu liðnir atburðir hafa
horfið úr huga hennar. Lilith er undir
máttugum álögum sem leyna hennar
rétta eðli. 2004.

23.40 Medium (15:16) (Bönnuð börnum)
0.20 Stop Or My Mom Will Shot 1.45 Fréttir
og Ísland í dag 3.05 Ísland í bítið 5.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

23.30 Law & Order (e) 0.15 Cheers (e) 0.40
Boston Public 1.20 John Doe 2.05 Óstöðvandi tónlist

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ
8.40 Johnny English 10.05 Drumline 12.00
Sinbad: Legend of the Seven S 14.00 Path to
War 16.40 Johnny English 18.05 Drumline
20.00 Eight Legged Freaks (Bönnuð börnum)
22.00 Alien (Stranglega bönnuð börnum)
0.00 FeardotCom (Stranglega bönnuð börnum) 2.00 Jason X (Stranglega bönnuð börnum) 4.00 Alien (Stranglega bönnuð börnum)

harðfylgi unnið sig upp úr póstdeildinni og í starf aðstoðarmanns aðalfréttalesarans, Will.
20.30 Still Standing Al Miller faðir Bill kemur
í heimsókn. Hann ákveður að verja
tíma með syni sínum með því að endurtaka veiðiferð sem hann fór með
Bill ungum til að herða hann.
20.50 Þak yfir höfuðið
21.00 According to Jim
21.30 Sjáumst með Silvíu Nótt Nú er Silvíu
farið að leiðast þófið hér á landi og
hugar að reisu til stóra eplisins í leit
að módelsamningi. En áður en það er
gert er best að taka myndir og ráðfæra sig við fyrirsætu Íslands #1, Ásdísi Rán, um bransann.
22.00 The Bachelor – lokaþáttur
22.45 Jay Leno

▼

Opið: mán. til fös. 10-18
Lau. 10-16
Sun. 12-16

▼

Hjallahrauni 4
Hafnarfirði
s. 565-8444

á veitingahús stuttu síðar og hitti þar
Ég tek mig stundum alveg gríðarsænsk-ameríska Greenpeace-konu
lega hátíðlega og finnst tilhugsunin
sem gaf sig á tal við mig og vildi vita
um að gera mig að fífli nánast
ótrúlegustu hluti um land og þjóð.
óbærileg. Ekki að ég hafi ekki gert
Hún sýndi svo ósvikinn áhuga að ég
það reglulega í gegnum tíðina. Ég
uppveðraðist öll og fræddi hana um
reyni samt að forðast aðstæður
allt sem hana fýsti að vita. Henni
sem ég hef ekki stjórn á og taka
þótti nafnið mitt líka sérkennilegt og
mig á taugum. Ég hef samt oft
ætlaði aldrei að geta borið það fram,
legið í nagandi móral og rifjað upp
STRÁKARNIR Strákunum hefur oft tekist
svo og fleiri íslensk heiti. Þegar ég
með hryllingi það sem ég sagði eða vel upp með földu myndavélina.
síðar stóð upp til að borga reikningsagði ekki, gerði eða gerði ekki. Og
inn brosti þjónninn góðlátlega til mín. „Þú ert búin að
þess vegna fæ ég verki innanum mig þegar fólki er
tala heilmikla ensku við þessa íslensku konu,“ sagði
gerður grikkur með falinni myndavél í sjónvarpinu.
hann og glotti pínulítið. Ég fékk hjartslátt af skömm
Ég var að horfa á organdi fyndin svona skot í sjónog ef mér hefði verið bent á falda myndavél undir
varpinu í vikunni og undantekningarlaust tók fólk því
þessum kringumstæðum hefði ég rifið filmuna úr,
vel þegar því var bent á myndavélina. Maður sér náttbarið kvikmyndatökumanninn og harðneitað að leyfa
úrlega ekki hina sem snappa og rífa filmuna úr, en
sýningu á samtalinu. Mér þótt þetta persónulega
sennilega eru þeir færri. Ég horfði á þetta með
ekkert fyndið og á greinilega langt í land að tileinka
athygli, dáðist að þeim sem höfðu verið fíflaðir og
mér rétta viðhorfið.
hugsaði með mér að þetta væri rétta viðhorfið. Fór svo

▼

Tokyo gæludýravörur

Að vera fíflaður

EDDA JÓHANNSDÓTTIR DÁIST AÐ STILLINGU ÞEIRRA SEM LENDA Í FALINNI MYNDAVÉL.

▼

Full búð af nýjum vörum.
30% afsláttur af öllu.

VIÐ TÆKIÐ

AKSJÓN

8.00 Billy Graham 9.00 Robert Schuller 10.00
Blandað efni 11.00 Samverustund 12.00 Miðnæturhróp 12.30 Maríusystur 13.00 Blandað efni
14.00 Um trúna 14.30 Gunnar Þorst. (e) 15.00
Ron Phillips 15.30 Mack Lyon 16.00 Blandað efni
17.00 Samverustund (e) 18.00 Freddie Filmore
18.30 Dr. David Cho 19.00 Believers Christian
Fellowship 20.00 Fíladelfía 21.00 Samverustund
(e) 22.00 Blandað efni 23.00 Robert Schuller

7.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Filadelfia 21.00
Níubíó 23.15 Korter

ANIMAL PLANET
12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Wild Horses – Return to China 14.00 Animal Cops Detroit 15.00
The Planet's Funniest Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00 That's My Baby 17.00 Monkey Business 17.30
The Keepers 18.00 Austin Stevens – Most Dangerous
19.00 Killer Jobs 20.00 Miami Animal Police 21.00 Talking
with Animals 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All About It
23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00
Austin Stevens – Most Dangerous 1.00 Animal Precinct

17.15 Arresting Design 17.40 Famous Homes &
Hideaways 18.05 Living Colour 18.30 Hollywood One on
One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 The Villa 20.15 My
Messy Bedroom 20.45 Sex and the Settee 21.10 Spicy
Sex Files 22.00 Girls Behaving Badly 22.25 Crime Stories
23.10 Innertainment 23.40 Backyard Pleasures 0.05 Living Colour 0.30 Come! See! Buy! 1.00 Other People's
Houses

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Motorcycling: Grand Prix Netherlands 14.00 Beach
Volley: World Championship Berlin Germany 15.00 Football: Gooooal ! 15.15 Football: FIFA Confederations Cup
Germany 16.30 Rally: World Championship Acropolis
Greece 17.00 Beach Volley: World Championship Berlin
Germany 18.00 Boxing 20.00 Sumo: Haru Basho Japan
21.00 Football: FIFA Confederations Cup Germany 21.30
News: Eurosportnews Report 21.45 Fight Sport: Mixed
Martial Arts 23.15 News: Eurosportnews Report
BBC PRIME
12.40 Teletubbies 13.05 Tweenies 13.25 Fimbles 13.45
Balamory 14.05 Angelmouse 14.10 Yoho Ahoy 14.15 The
Story Makers 14.35 Intergalactic Kitchen 15.00 Cash in
the Attic 15.30 Home Front in the Garden 16.00 Get a
New Life 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 One
Foot in the Grave 18.30 My Hero 19.00 Tipping the Velvet
20.00 Reputations 21.00 Mastermind 21.30 Two Pints of
Lager and a Packet of Crisps 22.00 Mersey Beat 23.00
Sahara 0.00 Ice Mummies 1.00 Alexander – the God King
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Insects from Hell 12.30 Totally Wild 13.00 Animals
Like Us 14.00 Devils of Tasmania 15.00 Mission 16.00
Battlefront 17.00 Journey of Man 19.00 Mission 20.00
Animals Like Us 21.00 Spider Power 22.00 Egypt 23.00
Seconds from Disaster 0.00 Vultures – Death Watch

DISCOVERY
12.00 The Mummy Detective 13.00 Storms of War 13.30
Al Murray's Road to Berlin 14.00 Scrapheap Challenge
15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Hooked on Fishing 16.00 Stormproof 17.00 Wheeler Dealers 18.00 Mythbusters 19.00 Forensic Detectives 20.00 FBI Files 22.00
Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Killer Tanks
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 Base Chart 18.00 Pimp My Ride 18.30 Punk'd
19.00 Wonder Showzen 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at
Ten 21.00 Switched On 21.30 Dirty Sanchez 22.00
Superock 23.00 Just See MTV
VH1

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 Fabulous Life Of... 20.30 Cribs 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 VH1 Hits
CLUB

12.10 Come! See! Buy! 12.40 Other People's Houses
13.30 Hollywood One on One 14.00 The Review 14.25
Cheaters 15.10 Arresting Design 15.35 Staying in Style
16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Innertainment

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 The E! True Hollywood Story 13.30
Behind the Scenes 14.00 Style Star 15.00 Dr. 90210
16.00 101 Most Shocking Moments in... 17.00 Jackie
Collins Presents 18.00 E! News 18.30 Fashion Police
19.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Jackie Collins
Presents 22.00 Dr. 90210 23.00 E! News 23.30 Jackie
Collins Presents 0.30 Life is Great with Brooke Burke 1.00
The E! True Hollywood Story
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 Foster's
Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20
Dexter's Laboratory 17.45 Codename: Kids Next Door
18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The Grim Adventures of
Billy & Mandy
JETIX

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15
Digimon I 14.40 New Spider-man 15.05 Sonic X 15.30
Totally Spies
MGM

12.05 Day of the Outlaw 13.40 The Last Escape 15.10
Square Dance 17.00 Hard Choices 18.30 Track of Thund-
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VIÐ MÆLUM MEÐ...
Landsbankadeildin (FH-ÍA)

TALSTÖÐIN

Sýn kl. 19.40

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

„Well, that's a great story, standing in the window Juliet on the
balcony...“

19.40

Íþróttir
LANDSBANKADEILDIN. Bein útsending frá leik
FH og ÍA í Kaplakrika.

7.00 Olíssport

17.55 David Letterman

18.40 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

▼

ríska mótaröðin í golfi) Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á nýstárlegan hátt.
19.10 Kraftasport (Sterkasti maður Íslands
2005)
19.40 Landsbankadeildin (FH – ÍA) Bein útsending frá leik FH og ÍA í Kaplakrika.
Íslandsmeistararnir eru erfiðir heim að
sækja og ljóst að lærisveinar Ólafs
Þórðarsonar þurfa að eiga mjög góðan leik til að fara ekki tómhentir á
Skipaskaga.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.
22.30 David Letterman

23.15 Landsbankadeildin (FH – ÍA) 1.00 NBA
(Úrslitakeppni)

POPP TÍVÍ
19.00 Íslenski popp listinn 21.00 Kenny vs.
Spenny 21.30 Sjáðu (e)

er 19.55 Safari 3000 21.25 Zero to Sixty 23.05 Juice 0.40
I Start Counting
TCM

19.00 Ryan's Daughter 22.10 Hearts of the West 0.00 Eye
of the Devil 1.30 The Best House in London 3.05 MGM:
When the Lion Roars
HALLMARK
12.45 Christy: Choices of the Heart 14.15 Forbidden Territory: Stanley's Search for Livingstone 16.00 Touched by
an Angel III 16.45 10.5 18.15 Plainsong 20.00 Just Cause
20.45 Betrayal of Trust 22.15 Cavedweller 0.00 Just
Cause 0.45 Plainsong
BBC FOOD
12.00 Coconut Coast 12.30 Ready Steady Cook 13.00
Ching's Kitchen 13.30 Chefs at Sea 14.00 Can't Cook
Won't Cook 14.30 The Cookworks 15.30 Ready Steady
Cook 16.00 Chalet Slaves 16.30 The Best 17.00 United
States of Reza 17.30 A Cook's Tour 18.30 Ready Steady
Cook 19.00 Ching's Kitchen 19.30 Paradise Kitchen
20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Giorgio Locatelli –
Pure Italian 21.30 Ready Steady Cook
DR1
11.55 Spot 12.25 Vagn i Japan 12.55 Erik den R¢des
saga 13.25 Profilen 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00
Hvad er det værd? 14.30 Karavanen 15.00 Konrad og
Bernhard 15.10 Tintin 15.30 Min far er bokser 16.00
Fandango – med Signe 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 Fint skal det være – special 17.30 Det er
mængden der g¢r det 18.00 Hjerterum 18.30 Bag
Egeskovs Mure 19.00 TV Avisen 19.25 SportNyt 19.30
Sankt Hans fest ved fjorden 20.10 Den farlige film 21.40
Halloween H20: 20 år senere 23.00 MusikprogrammetSV1
13.20 Strömsö 14.00 Rapport 14.05 40 grader i dansfeber
14.35 Familjen Anderson 15.00 Perspektiv 0 Rapport

Svar: Wendy úr kvikmyndinni Bed of Roses frá árinu
1996.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Sumarsnakk10.13 Lifandi blús
11.03 Samfélagið í nærmynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Guðrúnu Gunnarsdóttur 10.03 Brot úr degi

13.00 Sakamálaleikrit, Lesið í snjóinn 14.03
Útvarpssagan: Bara stelpa 14.30 Illgresi og
ilmandi gróður 15.03 Í skugga meistaranna
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Íslensk dægurtónlist í eina öld 20.00 Tónlistarkvöld Útvarpsins 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan, Seiður og hélog
23.10 Hlaupanótan

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 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 (endurflutningur frá deginum
áður) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi.

Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir. 19.30 Fótboltarásin 22.10
Popp og ról

0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar

»

Sýnt verður beint frá leik FH og ÍA í Landsbankadeildinni, en leikurinn verður háður í Kaplakrika.
FH-ingar hafa farið á kostum það sem af er og
tróna á toppnum með 18 stig. FH-ingar eiga einnig,
ásamt Val, flesta bestu leikmenn deildarinnar í 1. til
6. umferð. Því miður er ekki hægt að segja hið
sama um hið forna knattspyrnuveldi Skagamanna,
sem áttu engan af þeim leikmönnum sem taldir voru bestu leikmenn fyrstu sex umferðanna. Þeir hafa ekki alveg náð sér á strik þetta tímabilið, en það er þó ekki öll von
úti enn. Það er reyndar frekar hefð hjá Skagamönnum að sigra á heimavelli, en þó
svo að leikið sé í Krikanum mega FH-ingar ekki verða of sigurreifir áður en leikurinn
hefst. Það má segja að þessi leikur verði leikur gamla og nýja stórveldisins í íslenskri
knattspyrnu og lærisveinar Ólafs Þórðarsonar þurfa að eiga mjög góðan leik til að fara
ekki tómhentir á Skipaskaga einu sinni enn.

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið – Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03 Margrætt
með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.
12.15 Hádegisútvarpið Umsjón: Sigmundur Ernir
Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing. 14.03 Glópagull
og gisnir skógar 15.03 Allt og sumt – Hallgrímur
Thorsteinsson, Helga Vala og Helgi Seljan.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30
Halli Kristins

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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AÐ MÍNU SKAPI
HALLDÓRA RUT BJARNADÓTTI R, FEGU RÐARDROTTN ING OG SJÓNVARPSKONA Á SIRKUS.

Hverager›i, Kolaporti› og gítarglamur í útilegum
TÓNLISTIN Í bílnum er nýi diskurinn
með Coldplay; „X&Y“, en ég er einnig
hrifin af disk Tenderfoot; „Without
Gravity“ sem hentar best í rólegri stemningu. Keypti nýlega „O“ með Damien
Rice og Norah Jones fer líka oft á fóninn.
Svo langar mig í „I’m Wide Awake It's
Morning“ með Bright Eyes og kanna aðeins betur hljómsveitina Snow Patrol.

HRÓSIÐ
... fær Rúnar Júlíusson fyrir að
vera útnefndur bæjarlistamaður
Reykjanesbæjar. Rúnar er vinsælli en nokkru sinni fyrr eftir 45
ára feril og er bókaður í afmæli
sjö ár fram í tímann.

2

1

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

18

Lárétt: 1 vísdómurinn, 6 fara hratt, 7 í
röð, 8 tónn, 9 skel, 10 stjórnmálasamtök,
12 upphaf, 14 ljúf, 15 grastotti, 16 eftir
miðnætti ( ensk stytting), 17 hreyft úr
stað, 18 óþokki.
Lóðrétt: 1 vola, 2 sog, 3 átt, 4 auðfengið,
5 nudda, 9 peningur, 11 handsama, 13 ...
litla tindilfætt, 14 op, 17 bogi.

LAUSN
Lárétt: 1 viskan, 6 æða, 7 uú, 8 la, 9 aða,
10 sus, 13 rót, 14 góð, 15 tó, 16 am, 17
ýtt, 18 paur.
Lóðrétt: 1 væla, 2 iða, 3 sa, 4 auðsótt, 5
núa, 9 aur, 11 góma, 13 tóta, 14 gap, 17
ýr.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Ólína Þorvarðardóttir.

BÓKIN Bókin á náttborðinu er „Anna,
Hanna og Jóhanna“ eftir Marianne Fredriksson. Langar rosalega að lesa meira
eftir Arnald Indriðason og einnig hina
sannsögulegu og undarlegu „Sögu af pí“
eftir Yann Martel, sem og bækur Isabel
Allende.

BÍÓMYNDIN Fór síðast á Mr. and Mrs.
Smith sem var fín en svolítið fyrirsjáanleg. Er mjög hrifin af sálfræðitryllum og
hasarmyndum og sá eina virkilega góða
um daginn „Assault on Precinct 13“. Get
horft endalaust á Fight Club, American
Beauty og Snatch, og langar að sjá
nokkrar í bíó núna; Crash, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy og Downfall,
sem ég hef heyrt að sé virkilega góð.
BORGIN Verð að viðurkenna að ég hef
ekki ferðast mikið, fór í fyrst skiptið til útlanda í fyrra og þá til Tókýó og Peking.
Reykjavík er því ennþá borgin mín, að
minnsta kosti þar til ég hef reynslu af
öðrum borgum. Mér finnst yndislegt að
búa í miðborginni þótt ég sakni nú alltaf

heimabæjar míns, Hveragerðis. Er á leið
til Köben í sumar og þá bætist ein í safnið.
BÚÐIN Er núna fyrst að byrja að versla í
Kolaportinu, en Harpa vinkona finnur allt
sitt hafurtask þar, allt frá glingri upp í
flíkur. Fer oftast þangað til að finna eitthvað sniðugt og fann reyndar líka litla
búð á Laugavegi sem selur alls konar
antik og furðulegustu hluti.
VERKEFNIÐ Þessa dagana er aðalverkefnið að byggja upp Kvöldþáttinn ásamt
Siggu P, Gumma Steingríms og fríðu
föruneyti, og sem sýndur verður á sjónvarpsstöðinni Sirkus, sem fer í loftið á
morgun. Þátturinn er spjall- og skemmti-

REYKJAVÍK ROCKS: UPPHITUNARBÖNDIN AÐ SKÝRAST

Mínus hitar upp
fyrir Foo Fighters
Rokksveitin Mínus mun spila með
Queens of the Stone Age og Foo
Fighters á seinna kvöldi tónleikahátíðarinnar Reykjavík Rocks, 5.
júlí.
„Það er æðislegt að fá að spila
með Foo Fighters og ekki síður
Queens of the Stone Age sem er
persónulega í meiri metum hjá
mér,“ segir Frosti Logason, gítarleikari Mínus, enda mikill aðdáandi sveitanna. „Ég hef fylgst vel
með báðum hljómsveitunum og á
alla diskana með þeim – er alveg
einlægur aðdáandi.“
Mínusmenn hafa verið að
vinna að nýju efni og býst Frosti
við að áhorfendur fái jafnvel að
heyra eitthvað af því á tónleikunum í Egilshöll. „Ég geri ráð fyrir
því að við verðum með eitthvað
nýtt en þar sem tónleikarnir eru í
svo stórri höll spilum við líklega
gömlu slagarana.“
Þegar hafa selst um níu þúsund
miðar á tónleika Duran Duran 30.

júní og um sjö þúsund miðar 5.
júlí þegar Foo Fighters og Queens
of the Stone Age stíga á svið. Þar
af hafa selst um þrjú þúsund
miðar sem gilda á bæði tónleikakvöldin.
Að sögn Kára Sturlusonar tónleikahaldara var stefnan sett á að
selja tíu þúsund miða á hvort
kvöld og svo virðist sem takmark-

Mikið úrval af grilfiski. Grillspjót, risarækjur, hörpuskel og humar.

dvaldi í faðmi fjölskyldunnar í Hafnarfirði og lét sjá sig í
sundlaugum borgarinnar og á
djamminu um
helgina. Þó lífið í
Hollywood sé
sjálfsagt meira
krassandi en á
Íslandi hefur
blómarósin greinilega einhverjar taugar til föðurlandsins.
Frekari fregnir af nýjustu ævintýrum
Berglindar hafa ekki borist.

orgar Þór Einarsson, sonur Ingu
Jónu Þórðardóttur og fóstursonB
ur Geirs H. Haarde fjármálaráð-

MÍNUS Rokksveit Íslands fær það verðuga verkefni að hita mannskapinn upp fyrir Foo
Fighters og Queens of the Stone Age.

Allur okkar fiskur er án MSG (þriðja kryddið)

ollywood-smástirnið Berglind
Ólafsdóttir er farin af landi
H
brott eftir stutt stopp á Íslandi. Hún

mun leysa Þórhall Gunnarsson og
Svanhildi Hólm af í
Íslandi í dag. Andrea
mun vafalaust vekja
athygli fyrir beinskeytta framkomu
eins og félagar
hennar í þættinum.
Menn velta því fyrir sér hvort Andrea
hafi eitthvert leynivopn undir höndum því hún vill
engin viðtöl veita og forðast aðra
fjölmiðla eins og heitan eldinn.

Detroit Pistons og San
Antonio Spurs.

Ekkert
MSG

FRÉTTIR AF FÓLKI

andsmenn geta þó glaðst yfir því
að Andrea Róbertsdóttir er
L
væntanleg á skjáinn á ný en hún

Í Krýsuvík.

DAVE GROHL Þess er skemmst að minnast þegar Dave Grohl, forsprakki Foo
Fighters, fékk hljómsveitina Nilfisk frá
Stokkseyri til að hita upp fyrir sig á tónleikum sveitarinnar í Laugardalshöll fyrir
tveimur árum.

þáttur, með puttana á púlsi skemmtana-,
menningar- og þjóðlífs. Svo er bara að
nýta sumarið til hins ýtrasta og fara í
sem flestar útileigur; sitja í góðra vina
hópi, syngja og hlusta á gítarglamur.

inu verði náð. „Það er búið að taka
mikið af miðum frá sem eru
eyrnamerktir 1. júlí. Fólk virðist
vera að bíða eftir því að fá pening
í hendurnar og virðist sem við
náum takmarkinu,“ sagði Kári.
Ekki er búið að ákveða hvaða
sveit kemur til með að hita upp
fyrir Duran Duran en það skýrist
væntanlega innan skamms.

herra, lýsti fyrir
skömmu yfir
framboði til formanns SUS,
Sambands
ungra sjálfstæðismanna. Nú
bíða menn
spenntir eftir að
fleiri gefi kost á
sér til formannsembættisins og
hafa nokkur
nöfn þegar
verið nefnd, þar á meðal Pétur Árni
Jónsson, fyrrum framkvæmdastjóri
SUS. Áður en Borgar Þór lýsti yfir
framboði sínu var Pétur Árni farinn
að íhuga framboð og nú er beðið í
ofvæni eftir því hvort hann láti slag
standa.

Gó›ger›arsprettur Talstö›varinnar
Í gær var fyrsti dagurinn af þremur í hundrað metra góðgerðarspretti Talstöðvarinnar. Þáttagerðarmennirnir í Allt og sumt, Hallgrímur Thorsteinsson og Helga
Vala Helgadóttir, hafa fengið til
liðs við sig fólk úr ýmsum áttum til
að taka sprettinn á Laugardalsvelli
og getur fólk hringt inn í þáttinn og
veðjað á sigurvegarann. Söfnunarfénu verður úthlutað til góðgerðastofnunar sem er valin af þeim
spretthlaupara sem fer hundrað
metrana á bestum tíma. „Helga
Vala skoraði á mig í beinni svo ég
gat ekki skorast undan. Þetta fór
svona ágætlega í gang. Ég reyndar
datt í fyrsta hlaupinu,“ segir Hallgrímur en með honum í gær var
Baldvin Þór Bergsson frá RÚV.
Hugmyndin að keppninni vaknaði þegar heyrðist af japönskum
öldungi sem slegið hefur met í
spretthlaupi í sínum aldursflokki.
Talstöðvarfólkið velti fyrir sér á
hvaða tíma fólk á besta aldri færi

HALLGRÍMUR THORSTEINSSON OG BALDVIN ÞÓR BERGSSON „Fólkið úr Íslandi í
dag fór að tala um að vera með en veiktist svo skyndilega eða varð illt i hnénu svo við
hlupum í skarðið,“ segir Hallgrímur um góðgerðarsprettinn.

hundrað metrana. Í dag geta hlustendur fylgst með því þegar Jakob
Frímann Magnússon hleypur

hundrað metrana en Talstöðin sendir út beint frá góðgerðarsprettinum
klukkan 3.20 í dag og á morgun.

NÚ VERÐUR GAMAN Á NETINU!

HEINEKEN Á ÍSLANDI OPNAR NÝJAN OG SPENNANDI VEF
Farðu inn á www.heineken.is og taktu þátt í gleðinni
Á vefnum verða fréttir og freistandi tilboð, allt sem þú þarft að vita
um skemmtanalífið, hverjir eru hvar, hvað er að gerast og hvernig.
Heitustu barirnir, bestu barþjónarnir og skemmtilegasta fólkið.
Skráðu þig á póstlistann og þú getur átt von á ísköldum vinningum.

Mættu á opnunarhátíð Heineken.is á Sólon í kvöld
og taktu þátt í gleðinni.

Heineken.is er fyrir þá sem vilja gera lífið enn skemmtilegra....enn grænna....með Heineken

www.heineken.is

til
Opið daga
virka ni
2
2
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k
keifun
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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
JÓNS GNARR

Frelsi
M

ikið er talað um frelsi.
Fólk vill meira frelsi á öllum sviðum. En frelsið er vandmeðfarið. Og oft er það frelsi
sem talað er um ekkert frelsi
heldur helsi. Til hvers að vera
frjáls ef maður er týndur? Og
hvað er frelsi?

HINN HEIMSFRÆGI munkur Thomas Merton sagðist vera
frjálsari innan klausturveggjanna en utan þeirra. Frelsi
grundvallast á einstaklingsábyrgð.
FRELSI er gott en það er ekkert frelsi án ábyrgðar. Hver
einstaklingur þarf að vera algjörlega ábyrgur til að geta
verið frjáls. Það er ekki hægt
að gefa frelsi, frelsi er afstaða.
Öllum finnst frelsi spennandi
og skemmtilegt en flestum
finnst ábyrgð leiðinleg.

ÁBYRGÐ fæst með þroska,
þroski fæst aðeins með erfiði.
Ábyrgð er að bregðast við, að
horfast í augu við hlutina og
þora að sjá það sem er satt.
Maður verður að hafa fyrir því
að þroskast. Og oft er þroskinn
sársaukafullur. Og samfélag
sem berst gegn og jafnvel afneitar sársauka á oft erfitt með
að þroskast.

MARGT FÓLK notar frelsi
sem skálkaskjól til að vera
ábyrgðarlaust. Sumir nota frelsi sem afsökun fyrir því að ala
ekki upp börnin sín, yfirleitt
vegna þess að þeir nenna því
ekki. Mér finnst margir sem
tala hvað mest um frelsi misnota frelsið til að flýja undan
ábyrgð. Aðrir nota það sem
söluvöru eða leið til að kaupa
sér vinsældir.
EF ÉG fer í helgarferð til
London get ég ekki skilið
krakkana mína eina eftir heima
nema ég treysti þeim og finni
að þau séu ábyrg. Ef ég treysti
þeim ekki er það alls ekki til
þess að vera leiðinlegur heldur
vil ég forðast að þau meiði sig
eða skemmi fyrir sér og mér.
Þau vilja auðvitað fá frelsið
sem fylgir því að vera ein
heima en þau fá það ekki án
ábyrgðarinnar sem fylgir því
líka.

FRELSI

án ábyrgðar leiðir til
tortímingar. Ábyrgðarleysi leiðir til ánauðar. Það er eins og að
taka páfagaukinn sinn útúr búrinu sínu og henda honum útum
gluggann undir því yfirskini að
maður sé að frelsa hann.
Trúin mín frelsaði mig frá því
kaosi sem ég lifði við og ég er
frjáls á meðan ég er ábyrgur.
Heimurinn verður ekki frjáls
fyrr en fólk lærir að elska náungann eins og sjálft sig.
jongnarr@frettabladid.is
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