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Nóg komið af okri í
íslenskum ám

Skrifa undir samning
við Concert

6EIÈIR STËRLAX Å 2ÒSSLANDI

*ËGVAN Å HLJËÈVER ¹ FIMMTUDAGINN

&«,+ 

&«,+ 

/F FEITUR MATUR
ER EKKI BARA

Æfir tvisvar á dag,
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Margrét og
Ómar efst í
Reykjavík
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Feðgar í háska á vélarvana dragnótabát

.JARÈVÅK Å FORYSTU
¥SLANDSMEISTARAR
.JARÈVÅKUR TËKU FOR
YSTUNA Å ÒRSLITAEINVÅGI
)CELAND %XPRESS
DEILDARINNAR GEGN
+2 Å G¾R

Báturinn Hafborg varð vélarvana með fullfermi af fiski fyrir utan innsiglinguna
í Sandgerði í gær. Litlu mátti muna að bátinn ræki upp í grjótið í innsiglingunni.
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LANDSINS 6ÅÈA ÁL MEÈ MORGNINUM
EN LÁTTIR SM¹M SAMAN TIL EYSTRA Å
DAG &ROSTLAUST SYÈRA AÈ DEGINUM

ara standa. Ef það hefði verið korterinu lengur í björgun, þá hefði illa
farið því að við vorum á leið upp í
fjöru,“ sagði Hákon Örn Matthíasson, skipstjóri á dragnótabátnum
Hafborginni.
Hákon Örn og 31 árs sonur hans
Hákon Hákonarson eru í áhöfn
Hafborgarinnar. Hákon Örn segist ekki vita hvað hafi gerst, vélin
hafi bara bilað. „Við máttum þakka
fyrir að hún bilaði ekki seinna því
að þá hefðum við verið í vondum
málum. Við vorum það utarlega
þegar bilaði að bátinn rak ekki
eins hratt upp í grjótið.“
Hafborgin varð vélarvana eina
og hálfa mílu fyrir utan innsigl-

inguna í Sandgerði síðdegis í gær.
Netabáturinn Maggi Jóns var
skammt undan. „Við vorum komnir til hans eftir tuttugu mínútur til
hálftíma og komum spotta í hann,“
sagði Ásgeir Hilmarsson, skipstjóri á Magga Jóns. „Við náðum
að toga hann aðeins út og gátum
haldið honum þar til björgunarskipið kom og tók við um hálftíma
síðar,“ sagði Ásgeir og taldi Hafborgina hafa átt stutt eftir í land
þegar þeir komu að henni.
Vindur stóð á land. „Það var
suðvestan kaldi og svolítið grunnt,
kannski sex til sjö faðmar þegar
við komum að Hafborginni. Bátinn hafði rekið góða mílu, kannski
tuttugu mínútur til hálftíma, frá

því hann varð vélarvana og þar til
við komum,“ sagði Ásgeir.
Guðlaugur
Ottesen,
gjaldkeri björgunarsveitarinnar Sigurvonar, sagði björgunaraðgerðir hafa gengið mjög vel. „Ástandið á mönnunum var gott. Það gekk
ágætlega að koma taug í bátinn og
draga hann í land en þetta leit ekki
vel út til að byrja með. Vindur stóð
á land og bátinn rak hratt, en þar
sem hann var drekkhlaðinn rak
hann ekki eins hratt og hann ella
hefði gert.“
Tuttugu manna björgunarlið var
kallað út í Sandgerði auk þess sem
björgunarsveitin Ægir í Garði var
í viðbragðsstöðu með fluglínutæki.
GHS
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

maður Íslandshreyfingarinnar, segir að hreyfingin hafi fulla
framboðslista í öllum kjördæmum en eftir sé að raða svolítið á
listana. „Við erum með fólk sem
getur verið í efstu sætum í öllum
kjördæmum og það er alveg að
bresta á að við getum gefið upp
fimm efstu menn í hverju kjördæmi,“ segir Ómar.
Af þeim fjórum sem eru í forystusveitinni, Ómari, Margréti
Sverrisdóttur, Ósk Vilhjálmsdóttur og Jakobi Frímanni Magnússyni, þykir líklegast að Ómar og
Margrét leiði lista í Reykjavíkurkjördæmum. „Það er langlíklegast
að við séum efst í þessum kjördæmum en það er ekki útilokað
að annað hvort okkar fari í annað
kjördæmi,“ sagði Ómar.
GHSSJ¹ N¹NAR ¹ SÅÈU 

I0OD MEST SELDI FERÈASPILARINN

100 milljón
spilarar seldir
4+.) Mp3-spilarinn frá

Apple, iPod, er nú mest
seldi ferðaspilari allra
tíma. Fyrsti iPod-inn
var seldur í nóvember
árið 2001 og nú, tæplega fimm og hálfu ári
síðar, hefur Apple selt
100 milljón eintök.
Spilarinn hefur náð
það miklum vinsældum að þekkt vörumerki
á borð við McDonalds
gætu þurft að vara sig. Um nokkurt skeið hefur verið talað um Big
Mac-vísitölu þjóða. Þá er kaupmáttur ólíkra þjóða borinn saman
með því að bera saman verð á Big
Mac-hamborgara í löndunum. Nú
hefur banki einn í Ástralíu tekið
upp iPod-vísitölu.
Þá heyrast sögur frá Írak af
bandarískum hermanni sem var
skotinn af andstæðingum sínum.
Skotið lenti í iPod-spilara Bandaríkjamannsins og slapp hann
ómeiddur.
ÖO

(ESTAMENN ERU Ë¹N¾GÈIR MEÈ FR¹GANG VERKTAKA ¹ KEPPNISSV¾ÈI !NDVARA

6ÎLLURINN ËNOTH¾FUR SÅÈAN Å HAUST
5-(6%2&)3-, Félagsmenn í hestamannafélaginu Andvara í Garðabæ eru óánægðir með frágang
verktaka á vegum Kópavogsbæjar og Garðabæjar sem lögðu vatnsleiðslu í gegnum keppnissvæði
félagsins. Framkvæmdum átti að ljúka um áramót.
Þorvaldur Sigurðarson, formaður hestamannafélagsins Andvara, segir að völlurinn hafi verið
ónothæfur síðan í september. „Við höfum þurft að
færa mót inn í Reiðhöllina og erum orðnir verulega
þreyttir á að bíða eftir að gengið verði frá svæðinu,“ segir Þorvaldur og bætir því við að hesta-

menn hafi þó fyrst og fremst verið óánægðir með
að ekki var haft samráð við þá þegar ákveðið var
að leggja lögnina í gegnum völlinn.
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ, segir
að bæjaryfirvöld hafi ýtt á eftir verktökunum að
ganga frá svæðinu. „Okkur hafa borist kvartanir og
höfum vísað þeim til verktakanna,“ segir Gunnar
sem kannast ekki við að farið hafi verið í gegnum
völlinn í óþökk hestamanna.
Garðabær kaupir vatnið af Kópavogsbæ og það er
Kópavogsbær sem sér um framkvæmdina.
ÖO
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&JÎGUR ¹R LIÈIN FR¹ ÖVÅ AÈ INNR¹SARLIÈ "ANDARÅKJAMANNA HERTËK "AGDAD

Írakar mótmæla hernáminu
!0 Tugir þúsunda Íraka
fylgdu í gær kalli sjíaklerksins
Muktada al-Sadr og flykktust út
á götur helgu borganna Kufa og
Najaf til að mótmæla hernámi
landsins, réttum fjórum árum
eftir að höfuðborgin Bagdad féll í
hendur innrásarliðsins.
Margir göngumannanna voru
sveipaðir íraska fánanum og
dreifðu miðum þar sem ýmist var
lýst yfir andstöðu við hernámið
eða stuðningi við Írak og al-Sadr,
sem nýtur mikils stuðnings meðal
sjía og hefur náin tengsl við marga
helstu ráðamenn landsins.
Mótmælin voru háð í nafni allra
Íraka, jafnt súnnímúslima sem

¥2!+

Magnús, hvað finnst þér um
það að Færeyingur hafi unnið
X-Factorinn?
b&R¹B¾RT &¾REYINGAR ERU GËÈIR
TËNLISTARMENN OG ÖAÈ HLAUT AÈ
KOMA AÈ ÖVÅ AÈ ÖEIR SL¾GJU Å GEGN
¹ ¥SLANDIm
&¾REYINGURINN *ËGVAN (ANSEN SIGRAÈI Å 8
&ACTOR KEPPNINNI EN HANN HEFUR BÒIÈ HÁR
¹ LANDI UM SKEIÈ -AGNÒS ¶ËR (AFSTEINS
SON ER VARAFORMAÈUR &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS
SEM HEFUR VERIÈ GAGNRÕNDUR FYRIR HARÈA
INNFLYTJENDASTEFNU

-ËTM¾LI Å 3TOKKHËLMI

Dýravinir seldu
mannakjöt
36¥¶*«¨ Alþjóðlegu samtökin Charity International ráku óvenjulegan áróður gegn sölu og áti á kjöti
á Sergelstorgi í Stokkhólmi um
páskana. Manneskjum hafði verið
pakkað inn, nöktum og blóðugum,
í kjötumbúðir eins og í kæliborði
stórverslana og var verðmerkingin 49,90 sænskar krónur, að sögn
Svenska Dagbladet.
„Ferðamenn horfðu óttaslegnir á pakkningarnar áður en málið
skýrðist – þetta var liður í herferð til að sýna fram á þjáningar
dýra. Með lifandi manneskjum
sem líta út fyrir að vera dánar og
er pakkað í umbúðir eins og kjöt
í kæliborði vilja samtökin fá eins
marga og hægt er til að hætta að
kaupa kjöt og kjötvörur,“ sagði í
Svenska Dagbladet.
GHS

"EINBROTNUÈU Å VÁLSLEÈASLYSI

Líðan mæðgina
eftir atvikum
3,93 Ellefu ára drengnum og

móður hans sem lentu í vélsleðaslysi í Grenjarárdal ofan Grenivíkur í fyrradag heilsast eftir atvikum. Bæði beinbrotnuðu, móðirin á mjöðm og drengurinn á fæti,
en eru þó ekki alvarlega slösuð.
Mæðginin misstu stjórn á sleða
sínum og valt hann yfir þau.
Björgunarsveitir voru ræstar út
sem og sjúkraflutningamenn og
lögregla frá Akureyri. Nokkuð af
fólki var á vettvangi og hlúði það
að mæðginunum þar til björgunarfólk kom á vettvang. Þau voru
flutt til Grenivíkur með snjótroðara og þaðan á Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.
SH

sjía, sem þykir óvenjulegt þar
sem stuðningsmenn al-Sadr hafa
jafnan barist í nafni sjíamúslima,
og þá gegn súnnímúslimum ekki
síður en erlenda herliðinu.
Um helgina hvatti al-Sadr
vopnasveitir sínar til að herða
enn aðgerðir sínar gegn bandaríska herliðinu og sagði að íraskir hermenn og lögreglumenn ættu
að ganga til liðs við sveitir sínar
í baráttunni gegn „erkióvininum“,
eins og hann orðaði það.
Strangar
öryggisráðstafanir
voru gerðar úti um allt land í gær.
Meðal annars var sólarhringsbann
við allri bifreiðaumferð í Bagdad.
Stjórnvöld höfðu lýst því yfir

&.5- 6%)&!¨ ¥ .!*!& ¥RASKI F¹NINN VAR Å H¹VEGUM HAFÈUR ¹ MËTM¾LAFUNDINUM Å
HINNI HELGU BORG .AJAF ÖAR SEM ÖÒSUNDIR ¥RAKA KOMU SAMAN Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

um helgina að ekkert frí yrði gefið
þennan dag, en afturkölluðu það og

sögðu 9. apríl vera almennan frídag.
GB

Rússneskt góðgæti
til sölu í Teigakjöri
Asíur í pækli, rauðrófusúpa, dósamjólk og ýmsar aðrar rússneskar matvörur eru
í boði hjá Einari Þór Einarssyni sem er kaupmaðurinn á horninu við Laugateig.
6%23,5. Verslunin Teigakjör við

Laugateig í Reykjavík er farin að
bjóða upp á rússneska matvöru
auk allrar almennrar íslenskrar
matvöru. „Ég er giftur rússneskri
konu og þegar tengdamamma fór
að senda gjafir til okkar þá kolféll ég fyrir súkkulaðinu. Það er
alveg sérstaklega gott,“ segir
Einar Þór Einarsson, kaupmaðurinn á horninu í Teigakjöri.
Einar Þór sérpantar matvöruna frá Rússlandi og býður upp á
niðursoðið grænmeti og meðlæti
af öllu tagi, til dæmis smágúrkurnar asíur í pækli, kex og kökur,
fjölbreytt úrval af konfekti og
súkkulaði, mjólk í dósum, fræ
og krydd. Þetta síðastnefnda er
nokkuð sem hann langar til að
gera út á en kryddpokinn kostar
aðeins þrjátíu krónur.
„Ég er með mikið af marineruðu grænmeti og súpum, til
dæmis rauðrófusúpu og súrkálssúpu, svo er ég með ýmislegt annað eins og sveppi, marinerað eggaldin og léttsaltaðar
smágúrkur sem eru vinsælastar.
Rússar setja smágúrkuna í tunnur eins og við síldina og salta
hana. Þetta bera þeir fram sem
meðlæti með hvaða mat sem er,“
segir hann.
Einar er hafsjór af upplýsingum um matvöruna og fræðir viðskiptavini gjarnan. Hann tekur
dæmi af sólblómafræjum sem
Rússar rista í hýðinu á pönnu
og dunda sér svo við að opna og
borða fræið. Þetta segir hann
að sé algjört sælgæti, svipað og
poppið hér.

-!(-/5$ !(-!$).%*!$ ¥RANSFORSETI
SEGIST EKKI ¾TLA AÈ GEFA EFTIR
&2¡44!",!¨)¨!0

¥RANAR EFLA KJARNORKUVINNSLU

Hafa stóraukið
auðgun úrans

3!,4! !3¥52 ¥ 45..5- b2ÒSSAR SETJA SM¹GÒRKUNA Å TUNNUR EINS OG VIÈ SÅLDINA OG

SALTA HANA ¶ETTA BERA ÖEIR FRAM SEM MEÈL¾TI m SEGIR %INAR ¶ËR %INARSSON KAUPMAÈUR
Å 4EIGAKJÎRI (ANN HEFUR NÕLEGA KEYPT VERSLUNINA OG ¾TLAR AÈ BREYTA HENNI ÖANNIG AÈ
B¾ÈI VERÈI BOÈIÈ UPP ¹ ÅSLENSKAN OG RÒSSNESKAN MAT
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

„Verðið er mjög samkeppnishæft. Það er mjög mismunandi
og fer eftir gæðum,“ segir hann
og tekur dæmi af svörtu tei. Hann
býður upp á 250 grömm fyrir 355
krónur en fyrir sama verð fást
kannski 100 grömm í öðrum verslunum. „Verðið fer lækkandi hjá
mér því að það skiptir máli hve
mikið magn ég flyt inn. Því meira
sem ég flyt inn þeim mun ódýrari
er varan. Ef ég flyt inn heilan gám
þá get ég kannski orðið samkeppn-

ishæfur í verði við lágvöruverslanir því að það er enginn milliliður til
að hækka verðið.“
Kaupmaðurinn hefur starfað á
horninu í Teigahverfinu frá 1948.
Þegar Einar keypti verslunina í
haust var hún illa farin og er hann
því á fullu að gera hana upp, mála,
snyrta og prýða. Í kjölfarið vaknaði sú hugmynd að hafa áhersluna
bæði á rússneska og íslenska matvöru og kemur það fram á skilti
utan á búðinni.
GHS FRETTABLADIDIS

¥2!. !0 Mahmoud Ahmadinejad,
forseti Írans, tilkynnti í gær að
Íranar hefðu stóreflt auðgun sína
á úrani. Þeir hefðu tekið í notkun
þrjú þúsund skilvindur og væru
því færir um að auðga kjarnorkueldsneytið á „iðnaðarstigi“.
Til þessa var einungis vitað um
að Íranar hefðu yfir 328 skilvindum að ráða.
Bandarískir sérfræðingar
sögðu 3.000 skilvindur nægja til
þess að framleiða kjarnorkuvopn,
en sögðust þó hafa efasemdir um
að Íranar væru í raun færir um
að starfrækja svo mörg tæki, sem
er afar flókið verk.
GB

,®'2%',5&2¡44)2
&IMM STUKKU ÎLVAÈIR ÒR BÅL
,ÎGREGLA VARÈ VÎR VIÈ GRUNSAMLEGT
ÎKULAG BÅLS Å ,¾KJARGÎTU Å 2EYKJA
VÅK AÈFARANËTT LAUGARDAGS ¶EGAR BÅLN
UM VAR VEITT EFTIRFÎR STÎÈVAÈIST HANN
SKYNDILEGA OG ÒT STUKKU FIMM MENN
SEM HLUPU HVER Å SÅNA ¹TTINA !LLIR
N¹ÈUST OG REYNDUST ÎLVAÈIR EN ENGINN
VIÈURKENNDI AÈ HAFA SETIÈ UNDIR STÕRI

"JÎRK HÁLT SÅNA FYRSTU TËNLEIKA ¹ ¥SLANDI Å SEX ¹R OG SPILAÈI LÎG AF NÕRRI PLÎTU SINNI 6OLTA
'2.-%4) 6ILLTAR JURTIR LÅKA VOTTAÈAR

+ENNIR MARGRA LÅFR¾NNA GRASA

Lífræn framleiðsla í sókn
,!.$"².!¨52 Umsóknum um líf-

ræna vottun landbúnaðarafurða
hefur fjölgað mjög að undanförnu
að sögn Gunnars Á. Gunnarssonar, framkvæmdastjóra Vottunarstofunnar Túns, sem annast lífræna vottun hér á landi.
Gunnar segir að á næstu árum
megi vænta meiri framleiðslu á
lífrænum afurðum á Íslandi miðað
við fjölgun umsókna. Auk þess
hafi land sem vottað hefur verið
til lífræns landbúnaðar stækkað mikið. Einkum hafi orðið vart
aukins áhuga á nýtingu villtra íslenskra jurta til vinnslu á margvíslegum hollefnum eins og teblöndum, fæðubótarefnum, snyrtivörum, græðiefnum og hráefnum
til heilsuvöruframleiðslu.
KDK

Húsfyllir varð í Laugardalshöllinni
-%..).' Björk Guðmundsdóttir
steig á svið í Laugardalshöllinni
í gær og hélt sína fyrstu tónleika
hér á landi í sex ár.
Tónleikarnir í Höllinni voru
þeir fyrstu í tónleikaferð listakonunnar sem mun ferðast um heiminn næstu átján mánuði og kynna
nýjustu breiðskífu sína, Volta.
Platan kemur út í maí og fengu
gestir Laugardalshallarinnar að
hlýða á frumflutning laganna á
plötunni.
Um 5.500 manns voru á tónleikunum í gær og að sögn Eldars Ástþórssonar tónleikahaldara hjá Örlygi ehf. seldist upp meðan á tónleikunum stóð.
„Fólk kom í leit að miðum þegar
langt var liðið á tónleikana og að
lokum seldist upp. Þetta voru frábærir tónleikar og ég hef sjaldan upplifað aðra eins stemningu,“
segir Eldar.
Nýju lögin hennar Bjarkar féllu

vel í kramið hjá tónleikagestum
og salurinn stóð á öndinni þegar
Antony Hegarty úr Antony & the
Johnsons tók lagið með söngkonunni.
Með Björk léku Chris Corsano
trommuleikari og Jónas Sen á
orgel og hljómborð auk þess sem
Mark Bell og Damian Taylor sáu
um ýmis raftæki. Þá setti Björk
saman tíu kvenna blásarasveit
fyrir tónleikana sem var með
henni á sviðinu í gær.
Breska hljómsveitin Hot Chip
spilaði fyrir tónleikagesti eftir að
Björk hafði lokið flutningi sínum.
ÖO

+44 ¥ (®,,)..) b'LEÈILEGA P¹SKA m

SAGÈI "JÎRK ÖEGAR HÒN STEIG ¹ SVIÈ Å
(ÎLLINNI (ÒN TËK MÎRG SINNA ÖEKKT
USTU LAGA EN FRUMFLUTTI AÈ AUKI NÕ LÎG
AF PLÎTUNNI 6OLTA SEM KEMUR ÒT Å MAÅ
0LATAN ER SJÎTTA HLJËÈVERSPLATA "JARKAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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&YLGIFISKAR HAFA KEYPT HEILDSÎLU OG NÕ VERSLUN VERÈUR OPNUÈ ¹ ,AUGAVEGI
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Hætt við verslun í Flugstöðinni
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6%23,5. Fylgifiskar hafa hætt við að opna

verslun í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þar sem
samkomulag náðist ekki milli aðila í hönnunarferlinu, að sögn Guðbjargar Glóðar Logadóttur, eiganda Fylgifiska. Hún segir að Fylgifiskar hafi dregið sig til baka fyrir nokkrum vikum og keypt í staðinn litla heildsölu og
verslun á Laugavegi.
„Við vorum búin að skrifa undir sjö ára
samning en sáum okkur ekki ná því að starfa
með Flugstöðinni þessi sjö ár. Ferlið var of
þungt og laust við alla sköpun og frelsi, allt ofboðslega stíft og þungt í vöfum. Svo náðum
við ekki saman í hönnunarferlinu, þeir vildu
að við gerðum þetta öðruvísi en við vildum og
þá var þetta ekki að ganga,“ segir Guðbjörg
Glóð.
Höskuldur Ásgeirsson, forstjóri Flugstöðv-

'%.')36¥3)4!,! +2«.5..!2
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"RUTUST INN TIL AÈ BERJA ÅBÒA
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b&ERLIÈ VAR OF ÖUNGT OG
LAUST VIÈ SKÎPUN OG
FRELSI m SEGIR 'UÈBJÎRG
'LËÈ ,OGADËTTIR EIGANDI
&YLGIFISKA

b¶ESSI AÈILI HAFÈI EKKI
ÖANN SLAGKRAFT SEM
ÖARF m SEGIR (ÎSKULDUR
SGEIRSSON FORSTJËRI
&LUGSTÎÈVARINNAR

ar Leifs Eiríkssonar, segir að sextíu verslunarog veitingafyrirtæki hafi sótt um að komast
í Flugstöðina. Eftir forvalsferlið hafi komið í
ljós að eitt fyrirtæki, sem ekki hafi verið byrjað með rekstur, hafi ekki haft „þann slagkraft
og þol“ sem þurft hafi.
„Rekstur í Flugstöðinni krefst mikils umfangs, bæði kringum starfsmannahald og
rekstur. Það kom í ljós að þessi aðili hafði ekki
þann slagkraft sem þarf þannig að það var
samkomulag milli aðila að fara ekki lengra
með málið og gengið frá samningsslitum,“
segir hann og bendir á að rekstur í Flugstöðinni gangi vel hjá þeim sem hafi opnað nýjar
búðir og veltuaukning sé upp á tugi prósenta.
Fylgifiskar opna nýja verslun, Fylgifiskar –
olíur og krydd, að Laugavegi 51 í vikunni.
GHS
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Fáfræði réð ríkjum

Hraktir í burtu
af móðurinni
,®'2%',5-, Tveir karlmenn um

tvítugt voru handteknir á Ísafirði aðfaranótt sunnudags fyrir
að brjótast inn í heimahús. Þeir
töldu sig eiga eitthvað sökótt við
einn af íbúum hússins og ætluðu
að gera upp sakirnar með ofbeldi.
Þeir spörkuðu upp útidyrahurðinni vopnaðir bareflum.
Móðir ætlaðs fórnarlambs tók
á móti þeim þegar þeir komu
inn, hrakti þá út úr íbúðinni og
hringdi á lögreglu. Annar mannanna var yfirheyrður þá um nóttina og sleppt að því loknu, hinn
var of ölvaður og var því látinn
sofa úr sér. Hann var yfirheyrður
á sunnudag.
SH

/RÈLJËTUR FLUGMAÈUR

Fluginu frestað
vegna blótsyrða
"!.$!2¥+). !0 Flugi farþegavélar

frá Las Vegas til Detroit var aflýst á laugardag vegna ljóts orðbragðs sem flugmaður vélarinnar viðhafði í áheyrn farþega, auk
þess sem hann blótaði einum farþega í sand og ösku.
Meðan farþegar voru að ganga
um borð í vélina var flugmaðurinn í heiftarlegum samræðum í
farsíma, fyrst í flugstjórnarklefanum en gekk síðan fram og inn á
salerni þar sem hann hélt áfram
samtalinu svo allir heyrðu.
Flugmanninum var skipað að
yfirgefa vélina og verður málið
rannsakað, en farþegar fengu mat
og gistingu í boði flugfélagsins,
Northwest Airlines.
GB
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3NIFFUÈU GAS OG KVEIKTU ELD
4VEIR UNGIR MENN MEIDDUST ¹ FÎSTU
DAG ÖEGAR ÖEIR VORU AÈ SNIFFA GAS Å BÅL
OG KVEIKTU SÁR AÈ ÖVÅ LOKNU Å SÅGARETTU
!È SÎGN LÎGREGLUNNAR ¹ HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU BRENNDUST ÖEIR NOKKUÈ ¹
ANDLITI OG HÎNDUM OG ÖURFTU AÈ LEITA
SÁR AÈHLYNNINGAR ¹ SLYSADEILD

Fyrrverandi ráðherra í bráðabirgðastjórn Íraks eftir innrásina gagnrýnir harðlega afdrifarík mistök sem stjórn landsins gerði eftir að Bandaríkjamenn náðu
þar ítökum. Innrásarliðið hafi fælt landsmenn frá sér með fáfræði sinni.
.%7 9/2+ !0 „Í staðinn fyrir
sundrað og spillt ríki Saddams
kom sundrað, óhagkvæmt, óhæft
og spillt ríki hins nýja skipulags,“
segir Ali A. Allawi í nýútkominni
500 blaðsíðna bók sinni, Hernám
Íraks.
Allawi ætti að vita hvað hann
segir því sjálfur var hann innanbúðarmaður í nýju stjórninni
í Írak frá árinu 2003, ýmist viðskipta-, varnarmála- eða fjármálaráðherra. Hann fullyrðir nú að
Bandaríkjamenn hafi staðið sig
svo skelfilega að Írakar hafi upp
til hópa „snúið baki við þeim sem
ætluðu að frelsa þá“.
Allawi er fyrstur ráðamanna
í Írak til þess að skrifa bók um
raunir Íraka undanfarin fjögur ár
frá því Bandaríkjamenn og Bretar réðust inn í landið til að steypa
Saddam Hussein af stóli.
Nú er svo komið að einu bandamenn Bandaríkjanna í Írak eru
þeir sem „reyna að hafa áhrif
á valdakerfið til þess að þjóna
sínum eigin þröngu hagsmunum.
Það hefði getað verið öðru vísi“.
Hann gagnrýnir jafnt Bandaríkjamenn sem Íraka og segir
gerðir þeirra hvað eftir annað
byggðar á „fáfræði“.
Fyrst kom hin „gríðarlega fáfræði“ þeirra ráðamanna í Washington sem árið 2002 lögðu allt
kapp á að fara í stríð án þess að
hafa „minnstu hugmynd“ um
raunveruleikann í Írak. „Þeir sem
báru betra skynbragð á hlutina
sáu strax að innrásin í Írak myndi
rífa upp djúpar sprungur í írösku
samfélagi.“
Eftir fylgdu svo „viðvaningsháttur og yfirgangshroki“ hernámsins á tímum bráðabirgðastjórnar bandaríska hershöfðingjans L. Pauls Bremer, þegar stórar
ákvarðanir voru teknar án nokk-

Líklega seldur í
Kópavoginn
&«,+ Sófinn sem Arnþór Helga-

son tónlistarmaður leitar logandi ljósi
að hefur ekki
komið í leitirnar. Sófinn var
fyrir slysni
sendur í Góða
hirðinn í mars
og var seldur
!2.¶«2
þar, að öllum
(%,'!3/.
líkindum föstudaginn 30. mars. Sófinn er ættargripur og átti ekki að fara í Góða
hirðinn. Þangað átti hins vegar
snyrtiborð að fara.
„Mér var tjáð að sennilega
hefði sófinn farið suður í Kópavog og jafnvel lent hjá eiganda
hárgreiðslustofu. Ef hann skilar
sér ekki á næstunni ætlum við að
auglýsa einu sinni enn en teljum
annars að hann sé glataður. Við
viljum gjarnan kaupa hann aftur
af þeim sem keyptu hann í Góða
hirðinum,“ segir Arnþór.
GHS
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Reyndi að flýja
á ofsahraða
,®'2%',5-, Rúmlega þrítugur

andi hermenn gengu til liðs við
uppreisnarsveitir gegn hernáminu. Önnur mistökin voru þau að
reka flokksmenn úr Baath-flokki
Saddams úr stjórnkerfinu, sem
varð til þess að stjórn landsins var
sett í hendur reynslulítilla manna.
Allawi telur í bók sinni upp fleiri
afdrifarík mistök bráðabirgðastjórnarinnar, svo sem áherslu á
einkavæðingu atvinnulífsins sem
varð til þess að „viðskiptaþrjótar“
frá dögum Saddams hafi lagt undir
sig fyrirtækin í landinu. Sömuleiðis hafi bráðabirgðastjórnin haldið
eldsneytisniðurgreiðslum Saddams, selt bensín á gjafverði og
þannig þurrausið ríkissjóðinn. GB

Þeir sem báru betra
skynbragð á hlutina sáu
strax að innrásin í Írak myndi
rífa upp djúpar sprungur í írösku
samfélagi.
!,) ! !,,!7)
&9226%2!.$) 2¨(%22!

urs samráðs við heimamenn. Allawi er ekki einn um að telja margar þessara ákvarðana mikil mistök.
Meðal þeirra stærstu er sú
ákvörðun að leysa upp íraska herinn, sem varð til þess að fyrrver-

karlmaður var sviptur ökuréttindum í fyrrinótt eftir að hafa
ekið á rúmlega þreföldum hámarkshraða á Reykjanesbraut og
reyna að flýja réttvísina.
Lögreglan mældi manninn á
160 kílómetra hraða á Reykjanesbraut rétt við IKEA, þar sem hámarkshraði er 50 kílómetrar á
klukkustund vegna framkvæmda.
Hann sinnti ekki stöðvunarmerkjum, gaf í og stöðvaði ekki fyrr en
í Kópavogi.
Hann var sviptur ökuréttindum á staðnum en vildi ekki kannast við ofsaaksturinn þegar rætt
var við hann. Hann mun ekki hafa
verið undir áhrifum.
SH
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Fékkst þú páskaegg?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

,/.$/. !0 Breski Íhaldsflokkurinn hefur fengið Arnold Schwarzenegger, ríkisstjóra í Kaliforníu, til þess að halda aðalræðu á
flokksþingi sínu næsta haust.
„Schwarzenegger
ríkisstjóri
náði því fram að straumhvörf
urðu á gengi flokks hans í Kaliforníu og sem ríkisstjóri hefur
hann sýnt af sér stórkostlega leiðtogahæfileika – ekki síst með því
að hafa frumkvæði að aðgerðum
til verndar umhverfinu og ná þar
með eyrum pólitískra andstæðinga sinna,“ sagði David Cameron,
leiðtogi breska Íhaldsflokksins,
þegar hann skýrði frá því á sunnudag að Schwarzenegger yrði aðalræðumaður flokksþingsins.
GB
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R¾ÈU ¹ FLOKKSÖINGI BRESKA ¥HALDSFLOKKS
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6ESTMANNAEYJUM "¾NDURNIR 3IGURMUNDUR ' %INARSSON OG 'ÅSLI «SKARSSON VORU
AÈ SJ¹LFSÎGÈU HIMINLIFANDI MEÈ LÎMBIN SEM ERU ËVENJU SNEMMA ¹ FERÈINNI
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Borgarbúar flykktust
heim úr páskafríinu
Mikill straumur fólks var inn í höfuðborgina í gærkvöldi. Flestir voru að koma
frá Ísafirði og Akureyri. Allt fór vel fram á fjölmennustu stöðunum um helgina.

Verið velkomin
á landsfund
Samfylkingarinnar
í Egilshöll
13.–14. apríl.

BETRI LEIÐ TIL
AÐ HÆTTA
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 36812 03/07

FÁÐU REYKLAUSA BÓK
Í NÆSTU VERSLUN
LYFJU

FRÍ BÓK

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás
Borgarnes - Stykkishólmur - Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur
Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður
Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is

- Lifið heil

Talsverður straumur
ferðalanga var til höfuðborgarinnar um kvöldmatarleytið í gær
þegar fólk flykktist heim úr páskafríi og náði bílalestin langt út fyrir
bæinn bæði á Suðurlands- og Vesturlandsvegi. Flestir voru að koma
af tónlistarhátíð á Ísafirði eða úr
skíðaferðalagi á Akureyri, og svo
virðist sem vinsældir ferðalaga
um landið um páska aukist með
ári hverju. Þá var einnig mjög
mikil umferð til borgarinnar um
Suðurlandsveg í gær.
Talið er að í kringum 3.000 manns
hafi lagt leið sína til Ísafjarðar um
helgina á Rokkhátíð alþýðunnar –
Aldrei fór ég suður. Að sögn lögreglunnar á Ísafirði er þetta langmesta aðsókn á hátíðina frá því að
hún var fyrst haldin árið 2004. Allt
fór vel fram og aðeins einn þurfti
að gista fangaklefa fyrir ölvunarlæti. „Þetta hefur gengið frábærlega. Þetta sýnir Íslendingum bara
að við getum vel skemmt okkur án
þess að vera stöðugt að berja hver
annan,“ segir varðstjóri lögreglu.
Nokkuð jöfn umferð var frá Ísafirði í allan gærdag að sögn lögreglu og gekk hún mjög vel. Einungis nokkrir bílar festu sig á
nokkuð slæmum veginum yfir
Eyrarfjall en annars var greiðfært á öllum vegum um helgina.
Stríður straumur var einnig til
Akureyrar fyrir helgi. Gott skíðafæri í Hlíðarfjalli virtist vera aðdráttaraflið fyrir marga, enda
blíðviðri og sól af og til.
Varðstjóri lögreglunnar á Akureyri sagðist ekki hafa tölur yfir
það hversu margir komu í bæinn
um helgina. „En það voru mjög
margir. Það er alveg ljóst.“ Á rúmlega tveggja klukkustunda tímabili á fimmtudagskvöld stöðvaði
lögreglan hvern einasta bíl sem
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kom til bæjarins og voru þeir á bilinu 400 til 500 talsins á þeim tíma,
þannig að óhætt er að fullyrða að
nokkur þúsund gestir hafi verið
í bænum um helgina. Þar fór allt
vel fram líkt og á Ísafirði og lögðu
flestir af stað heim á leið upp úr
hádegi í gær.
STIGUR FRETTABLADIDIS

!,$2%) &«2 ¡' 35¨52  MANNS
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,ANDL¾KNISEMB¾TTIÈ TELUR BRÕNT AÈ FJÎLGA HJÒKRUNARFR¾ÈINGUM

Stór hluti á leið á eftirlaun
Landlæknisembættið segir að skortur á hjúkrunarfræðingum geti ógnað öryggi
sjúklinga. Fjölga þarf nemum í
hjúkrunarfræði til þess að sporna
við manneklunni en um fjörutíu
prósent allra starfandi hjúkrunarfræðinga fara á eftirlaun á næsta
áratug.
„Við höfum miklar áhyggjur
af þessu vandamáli,“ segir Laura
Scheving Thorsteinsson, hjúkrunarfræðingur og verkefnisstjóri hjá
landlæknisembættinu og lektor
við Háskóla Íslands. Hún segir að
þróunin í heilbrigðisgeiranum sé á
þann veg að þörfin fyrir hjúkrunarfræðinga aukist stöðugt.
Alþingi samþykkti nýlega fjárveitingu sem gerir Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri
kleift að taka inn 153 nemendur

(%),"2)'¨)3-,
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TILTÎLULEGA SNEMMA ¹ EFTIRLAUN
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í hjúkrun frá og með þessu ári.
Samkvæmt nýlegri skýrslu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
þyrftu þeir hins vegar að vera um
190 talsins. Tæplega 600 hjúkrunarfræðinga vantar til þess að leysa

úr manneklunni en í ár útskrifast
111 hjúkrunarfræðingar frá skólunum tveimur.
„Þetta strandar allt á peningum. Ef það á að fjölga nemendum
kostar það aukinn mannskap og
aðbúnað í skólunum,“ segir Laura
og bendir á að alls ekki megi slaka
á kröfunum í náminu.
Að sögn Lauru er ekki nóg að
fjölga nemendum í hjúkrunarfræði. „Það þarf að lengja starfsaldur hjúkrunarfræðinga. Meðalaldur þeirra sem fara á eftirlaun
er 64 ár sem er óvenju ungt. Hér
áður fyrr voru útskrifaðir stórir
árgangar og því er staðan sú núna
að um fjörutíu prósent allra hjúkrunarfræðinga fara á eftirlaun á
næstu tíu til fimmtán árum. Það
er verulegt áhyggjuefni,“ segir
Laura.
ÖO

Ástríða í matargerð

Láttu hjartað ráða
og veldu hollara álegg*

*Sardínur eru ríkar af kalki og Omega-3 fitusýrum en hvort tveggja
gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingu og viðhaldi líkamans.
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2ÁTTINDALAUS TEKINN Å FJËRGANG

Saxbygg og Jötunn bæta við sig

Faldi bílinn á
bak við fjósið

6)¨3+)04) Viðskiptafélagar Baugs

 Hvaða hljómsveit tróð upp
á eftir Björk á tónleikum í Laugardalshöll í gær?
 Í hvaða sæti lenti íslenska
handboltalandsliðið á nýafstöðnu æfingamóti í Frakklandi?
 Hvað heita systurnar í dúettinum Hara sem lenti í öðru sæti
í X-Factor á föstudaginn?
36®2  ",3 

og FL Group bættu við eignarhlut
sinn í Glitni fyrir páska.
Saxbygg Invest og Saxsteinn
ehf., dótturfélög Saxbyggs sem er
í eigu eignarhaldsfélags Nóatúnsfjölskyldunnar og Gylfa og Gunnars í BYGG, hafa eignast fimm
prósenta hlut í Glitni og halda nú
utan um 5,69 prósent. Kaupverðið
nemur tæpum 21 milljarði króna.
Enn fremur hefur Jötunn Holding aukið hlut sinn í bankanum um
2,5 prósent fyrir rúma tíu milljarða króna og á nú 6,85 prósent í
bankanum. Félagið er að meirihluta í eigu Sir Toms Hunter, ríkasta manns Skotlands, en aðrir

hluthafar eru Baugur Group og
eignarhaldsfélagið Fons, sem er
í eigu Pálma Haraldssonar og Jóhannesar Kristinssonar.
Kaupþing hafði milligöngu um
viðskiptin, en Karl Wernersson
í Milestone og Einar Sveinsson,
stjórnarformaður Glitnis, seldu
bankanum bréf fyrir alls 110 milljarða króna á genginu 27,82 krónur á hlut. Bankinn ábyrgist sölu
Glitnisbréfanna eigi síðar en 16.
apríl en kaupir þau ella. Seljendur hverfa ekki alveg úr hluthafahópi Glitnis því félag í þeirra eigu
kaupir hluta af því sem selt var.
Ekki liggja fyrir upplýsingar um
aðra kaupendur að svo stöddu. EÖA

(ANDLEGGSBROTNAÈI Å SLYSI

0ERVEZ -USHARRAF FORSETI 0AKISTAN EKKI Å S¹TTAHUG 

Ók út í stórgrýti

Ekki samið við Bhutto

,®'2%',5-, Ökumaður fólksbíls með þremur farþegum handleggsbrotnaði þegar bíllinn fór út
af veginum á Hólmahálsi á milli
Reyðarfjarðar og Eskifjarðar aðfaranótt laugardags og lenti í stórgrýti.
Sjúkralið, læknir og tækjabíll
voru kölluð út vegna þess að óttast var að einn farþeginn hefði
meiðst á baki og hálsi. Fjarlægja
þurfti framrúðu bílsins til að ná
honum út. Hann var fluttur á
Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað en reyndist minna meiddur
en haldið var í fyrstu.
SH

!0 Pervez Musharraf, forseti Pakistans, hefur sent
frá sér yfirlýsingu þar sem hann
neitar því að stutt sé í samning
við stjórnarandstöðuna sem feli
meðal annars í sér að Benazir
Bhutto, fyrrverandi forseti, geti
snúið heim úr útlegð.
Í fjölmiðlum höfðu birst fréttir um að slíkur samningur væri í
vændum. Tilgangur Musharrafs
væri sá að draga úr andstöðu við
sig, sem harðnaði mjög eftir að
hann rak dómara úr hæstarétti
landsins.

,®'2%',5-, Ökumaður númers-
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'ROUP HAFA EIGNAST BRÁF Å BANKANUM

lauss bíls reyndi að stinga lögregluna á Akureyri af á föstudag,
ók að næsta sveitabæ og faldi bílinn á bak við fjós. Lögreglan fann
ökumanninn og bílinn fljótlega.
Í ljós kom að lögreglan á
Blönduósi hafði klippt númerin af
bílnum nóttina áður þar sem hann
hafði ekki verið skoðaður á tilsettum tíma. Ökumaðurinn, ungur
piltur, var greinilega ölvaður og
var færður til skýrslutöku. Þar
viðurkenndi hann að hafa verið
ökuréttindalaus frá árinu 2002,
auk þess sem þetta var fjórða umferðarlagabrot hans það sem af er
aprílmánuði.
SH
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Bhutto hefur verið í útlegð
síðan 1999 en hún er enn leiðtogi
stærsta stjórnarandstöðuflokksins í Pakistan.
GB
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"ANNAR HERMÎNNUM AÈ
TJ¹ SIG UM FANGAVIST
!0 Varnarmálaráðherra
Bretlands, Des Browne, lagði í
gær bann við því að breskir hermenn seldu fjölmiðlum sögur af
störfum sínum. Þetta var gert
eftir að ráðuneytið var gagnrýnt
harðlega fyrir að leyfa sjóliðunum fimmtán sem voru í haldi
Írana í tvær vikur að ræða við
fjölmiðla um reynslu sína gegn
greiðslu. Tveimur þeirra tókst að
gera það áður en það var bannað
í gær.
Browne sagði að það hefði ekki
skilað tilætluðum árangri að leyfa
hermönnunum að tjá sig, en það
var gert vegna þess að talið var
að hægt væri að hafa betri hemil
á fréttaflutningnum fengju sjóliðarnir að segja sögu sína sjálfir.
Bresku dagblöðin Sun og Daily
Mirror birtu í gær viðtöl við tvo
af bresku sjóliðunum.
Faye Turney, 25 ára liðsforingi
og eina konan í hópi fanganna,
segist í viðtalinu hafa staðið í
þeirri trú að fjórtán félagar henn-
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ar hefðu verið sendir heim og hún
væri ein eftir í haldi Írana. Hún
segist hafa fengið klukkutíma til
að hugsa sig um hvort hún vildi
gera skriflega játningu, að öðrum
kosti yrði hún kærð fyrir njósnir
og þyrfti að dúsa í fangelsi árum
saman.
Miklar deilur spruttu vegna
ákvörðunarinnar um að heimila
sjóliðunum að segja sögu sína.
„Ég tel það óheppilegt að varnarmálaráðuneyti skuli nota sjómennina og sjóliðana með þessum hætti,“ segir Patrick Cordingley, fyrrverandi herforingi.
„Ráðuneytið notar þá nánast sem
áróðurstæki og það virðist vera
að hvetja okkur til að pirra okkur
á Íran frekar en að halda áfram
viðræðum.“
Hvorki fjölmiðlarnir né hermennirnir hafa gefið upp hve
háar greiðslur þeir fengu fyrir að
segja sögu sína, en Turney segist
ekki hafa tekið hæsta tilboðinu.
GB 

SH

Síðustu námskeið
á vorönn að hefjast
Almenn tölvunámskeið
Námskeið:

Byrjendur
Almennt tölvunám
Word
Excel
Outlook

Hefst:

Tími:

Verð:

16. apríl
17. apríl
24. apríl
10. maí
30. maí

morgun/kvöld
morgun/kvöld
morgun/kvöld
morgun/kvöld
morgun/kvöld

32.900
39.900
21.000
21.000
9.000

Tími:

Verð:

Staður:

AK/REK
AK/REK
AK/REK
AK/REK
AK/REK

Eldri borgarar 60+
Námskeið:

Byrjendur
Framhald

Hefst:

16. apríl
17. apríl

mán/mið 13-16 19.500
þri/fim 13-16 19.500

Staður:

AK/REK
AK/REK

Vefur - grafík - ljósmyndun
Námskeið:

Photoshop grunnur
Photoshop ljósmyndun
Illustrator
Dreamweaver
Flash
Stafrænar myndavélar

Hefst:

Tími:

Verð:

16. apríl
30. apríl
30. apríl
3. maí
7. maí
16. apríl

kvöld
kvöld
kvöld
kvöld
kvöld
kvöld

24.000
29.000
49.900
29.000
28.000
15.000

Staður:

AK/REK
AK/REK
AK/REK
AK/REK
AK/REK
AK/REK

MCP & MCSA
Námskeið:

Byrjendanámskeið
Hefst:

Network Infrastructure (70-291) 18. apríl
Exchange Server (70-284)
19. maí

Tími:

Verð:

kvöld
kvöld

89.900
89.900

Staður:

REK
REK

Skrifstofunám
Námskeið

Navision-fjárhagsbókhald
Tollskýrslugerð

Hefst

26. apríl
16. maí

Tími

Verð

morgun/kvöld
morgun/kvöld

49.900
28.000

Staður

REK
REK

Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á
þessu námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af
stað í notkun tölvu.
Aðalmarkmið námskeiðsins er að gera þátttakendur færa um að nota
tölvuna sjálfstætt m.a. til að skrifa texta, læra að nota internetið og
meðhöndla tölvupóst.
Kennt er tvisvar í viku, mánudaga og miðvikudaga. Hægt er að velja um
morgun- eða kvöldnámskeið.
Hefst 16. apríl. Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,- Kennslubók innifalin.

Almennt tölvunám
Eldri borgarar

Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og
eru að nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja
auka öryggi sitt í allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni.

Byrjendur
30 kennslustunda byrjendanámskei›. Engin
undirsta›a nau›synleg, hæg yfirfer› me›
reglulegum endurtekningum í umsjá
ﬂolinmó›ra kennara.
A›almarkmi› námskei›sins er a› gera
ﬂátttakendur færa a› nota tölvuna sjálfstætt,
m.a. til a› skrifa texta og prenta, nota
Interneti› sér til gagns og gamans, taka á
móti og senda tölvupóst.

Helstu kennslugreinar:
• Windows tölvugrunnur og skjalavarsla
• Word
• Excel
• Internet og Outlook tölvupóstur.

Kennt er tvisvar í viku, þriðjudaga og fimmtudaga. Hægt er að velja um
morgun- eða kvöldnámskeið.
Hefst 17. apríl. Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,- 3 kennslubækur innifaldar.

Stafrænar myndavélar

Hefst 16. apríl. Kennt er mánudaga og
miðvikudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustundir. Hentar ﬂeim sem loki› hafa byrjendanámskei›inu e›a
hafa sambærilega undirstö›u.
Byrja› er á upprifjun á›ur en haldi› er lengra í ritvinnslu í Word.
Framhaldsæfingar á Internetinu og í allri me›fer› tölvupósts.
Hefst 17. apríl. Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl. 13-16.
Ver› kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið
yfir helstu stillingar, flytja myndir í tölvu og
skipuleggja myndasafnið. Einfaldar lagfæringar
mynda og myndbygging.
Heimaprentun/framköllun, myndir sendar í
tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska ofl.
Þátttakendur læra að sækja og nota Picasa
forritið.
Næsta námskeið hefst 16. apríl. Lengd 14 std.
Kennt er þrjú kvöld. Verð kr. 15.000,-

REYKJAVÍK & AKUREYRI
FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI: 544 2210
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LAGADEILD
4ËLF BÅLAÖJËNUSTUFYRIRT¾KI HAFA VERIÈ SAMEINUÈ Å EITT

Esso-merkin hverfa í vikunni
DÓMUR HÆSTARÉTTAR
Í OLÍUMÁLINU
Málstofa miðvikudaginn 11. apríl
kl. 12.15 í Lögbergi stofu 101
Eiríkur Tómasson,
prófessor við lagadeild Háskóla Íslands:
Er niðurstaða Hæstaréttar í samræmi við
meginregluna um réttláta málsmeðferð
í skilningi 6. gr. Mannréttindasáttmála
Evrópu?

4EKINN VIÈ ËLÎGLEGAR VEIÈAR

Réðust til uppgöngu í smábát
,®'2%',5-, Löggæslumenn frá

Fundarstjóri:
Viðar Már Matthíasson,
prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 36837 04/07

Róbert R. Spanó,
prófessor við lagadeild Háskóla Íslands:
Er hægt að draga einhverjar ályktanir af
dómi Hæstaréttar í Olíumálinu um kröfur
til skýrleika refsiheimilda á sviði efnahagsbrota?

Landhelgisgæslunni réðust í gær
til uppgöngu í handfærabát sem
staðinn var að meintum ólögmætum veiðum á friðunarsvæði
í Faxaflóa. Löggæslumenn skoðuðu skipsskjöl um borð og tóku
skýrslu af skipstjóranum sem
kvaðst ekki hafa vitað betur.
Þá var skipstjóranum gert að
halda til hafnar í Reykjavík og þar
tóku lögreglumenn á móti honum.
Maðurinn fær ekki að fara aftur á
sjó fyrr en málinu er lokið en það
verður kært til lögreglu.
SH
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3TEIG Å HVER OG BRENNDIST

Allir velkomnir
Nánari upplýsingar á
www.lagadeild.hi.is

www.hi.is

%RLEND KONA BRENNDIST ¹ F¾TI ÖEGAR
HÒN STEIG OFAN Å HEITAN LEIRHVER ¹ STËR
H¾TTULEGU SV¾ÈI VIÈ GOLFVÎLLINN Å
(VERAGERÈI Å G¾R *ÎRÈIN BRAST UNDAN
KONUNNI ÖAR SEM HÒN VAR ¹ GANGI %KKI
ER VITAÈ HVERSU MIKIÈ KONAN BRENNDIST

VERKFRÆÐI

MEISTARANÁM VIÐ VERKFRÆÐIDEILD HÍ
MARKVISST OG ÖFLUGT NÁM Á TRAUSTUM GRUNNI

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 11. apríl kl. 16–18, Tæknigarði, Dunhaga 5
 Byggingarverkfræði
 Eðlisverkfræði NÝTT*

 Um 100 námskeið í boði

 Fjármálaverkfræði NÝTT*

 Kennarar í fremstu röð á sínu sviði

 Hugbúnaðarverkfræði
 Iðnaðarverkfræði

 Nálægð stúdenta við kennara auðveldar
námið

 Lífverkfræði NÝTT*

 Góð vinnuaðstaða

 Matvælaverkfræði NÝTT*
 Rafmagns- og tölvuverkfræði
 Reikniverkfræði NÝTT*
 Tölvunarfræði
 Umhverfisverkfræði

 Ýmsir möguleikar á styrkjum
 Sterk tengsl við atvinnulífið
 Einfalt að taka hluta námsins erlendis
hjá virtum samstarfsskólum

.µ44 ²4,)4

6ERIÈ ER AÈ TAKA NIÈUR MERKINGAR ¹ NÅUTÅU
ÒTSÎLUSTÎÈUM %SSO UM LAND ALLT

Lausir endar
knýttir í dag
eða á morgun
Forystumenn Íslandshreyfingarinnar eru að leggja
lokahönd á framboðslista. Gert er ráð fyrir að Margrét Sverrisdóttir leiði listann í Reykjavík Norður og
Ómar Ragnarsson í Reykjavík Suður.
34*«2.-, For-

ystumenn
Íslandshreyfingarinnar eru að
leggja
lokahönd á tillögur
að
framboðslistum í öllum
kjördæmum,
sérstaklega
-!2'2¡4
að ganga frá 36%22)3$«44)2
röðun einstaklinga í annað
og þriðja sæti.
Forystumennirnir hittust á
fundi í gær til
að hnýta lausa
enda. Þeir áttu
boðaðan fund í
morgun og ætluðu að honum *!+/" &2¥-!..
loknum í ferða- -!'.²33/.
lag um landið. Búist er við
að uppstillingarnefnd gangi
frá framboðslistum í dag
eða á morgun
og að þeir verði
kynntir í lok
vikunnar.
Mikil leynd «-!2
hvílir yfir því 2!'.!233/.
hverjir
verða
í framboði fyrir hönd Íslandshreyfingarinnar í komandi þingkosningum. Fram hefur komið
að líklegt þyki að Ómar Ragnarsson formaður og Margrét Sverrisdóttir, varaformaður Íslandshreyfingarinnar, leiði listana í
Reykjavík, Ómar í Reykjavík
Suður og Margrét í Reykjavík
Norður. Ásta Þorleifsdóttir jarðfræðingur er orðuð við oddvitasætið í Suðurkjördæmi og Ósk
Vilhjálmsdóttir myndlistarmaður sömuleiðis, líklega í Suðvesturkjördæmi.
Jakob Frímann Magnússon
starfar í leiðtogasveit Íslands-

hreyfingarinnar en hann
hefur ekki gefið
upp hvort hann
hyggist
taka
oddvitasæti.
Jakob
segir
málin í góðum
farvegi, framboðslistunum
«3+
6),(*,-3$«44)2 þurfi ekki að
skila inn fyrr
en 26. apríl þó
að búast megi
við að framboðslistarnir
verði kynntir
síðar í vikunni.
„Þetta
er
nokkurn veginn
frágengið,“ segir Jakob
34!
Frímann. „Við
¶/2,%)&3$«44)2
erum að ganga
frá síðustu lausu endunum. Það
er mikið af mætu fólki sem hefur
ákveðið að ganga til liðs við
hreyfinguna og gefa kost á sér
þannig að við höfum tekið fagnandi ýmsum góðum liðsmönnum,“ segir hann.
Spurður um framboð segist
hann kannski vera „einn af þeim
endum sem verða knýttir“ fyrir
lok dagsins. „Ég er ekki búinn að
gefa það endanlega upp hvernig ég haga því. Ég haga mér eins
og vatnið í þeim efnum, ég fer
þangað sem þörfin er mest ef
þörf reynist vera á því,“ segir
hann.
Ólafur Hannibalsson hefur
verið nefndur í tengslum við
framboð Íslandshreyfingarinnar.
„Ómar Ragnarsson hefur verið í
sambandi við mig en ég læt þau
algjörlega um það að kynna listann þegar þar að kemur. Ég hef
verið jákvæður gagnvart þessari hreyfingu Ómars en geri ráð
fyrir að þetta skýrist eftir páskana,“ segir Ólafur.
GHS FRETTABLADIDIS

 Vélaverkfræði

3JÎ M¹NUÈIR FYRIR ÖJËFNAÈI OG ROF ¹ SKILORÈI

Komdu í heimsókn og fáðu nánari upplýsingar – við tökum vel á móti þér!

Stal rafhlöðum og sokkapörum
$«-3-, Hálfþrítugur maður var

Umsóknarfrestur er til 20. apríl
ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37012 04/07

semina. „Esso-vörurnar munu að
sjálfsögðu ennþá fást á útsölustöðum okkar en við munum ekki
kenna okkur við þær,“ segir Hermann sem vill ekkert gefa uppi um
nýtt nafn félagsins.
Verið er að vinna að því að taka
niður Esso-merkin á bensínstöðvum víða um land en að sögn Hermanns eru útsölustaðirnir níutíu
talsins. Sameinaða félagið verður
með um 115 útsölustaði þar sem
boðið er upp á hvers kyns þjónustu
fyrir bifreiðaeigendur.
ÖO

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Olíufélagið Esso, Bílanaust, Ísdekk og níu önnur bílaþjónustufyrirtæki
hafa
verið
sameinuð í eitt stórt rekstrarfélag. Þessa dagana er verið að taka
niður Esso-merkið á bensínstöðvum Esso og um næstu helgi verður
nýtt nafn þessa sameinaða félags
gert opinbert.
„Við höfum sagt upp öllum
samningum við Esso um að nota
vörumerki fyrirtækisins til að
merkja útsölustaði okkar,“ segir
Hermann Guðmundsson, forstjóri
Esso. Hann segir að við sameininguna verði félagið orðið svo stórt að
ekki sé lengur þörf á erlendu vörumerki til þess að skilgreina starf-

6%23,5.

*Stefnt er að því að nám hefjist haustið 2007

www.verk.hi.is

www.hi.is

á mánudag dæmdur í sjö mánaða fangavist í Héraðsdómi Norðurlands eystra fyrir þjófnað á
ýmsum munum og skilorðsrof.
Maðurinn braust inn í íbúð í
Hafnarfirði í ágúst í fyrra og
stal þaðan tveimur ferðageislaspilurum, sjö pökkum af rafhlöðum, nokkrum þúsundum króna úr

sparibaukum, hleðslutæki fyrir
farsíma, tveimur rakspírum,
tveimur staukum af svitalyktareyði og þremur pörum af sokkum. Þá braust hann inn í verslun
á Akureyri í október og stal þaðan
fimmtán þúsund krónum, hundrað sígarettupökkum, sjö kartonum af vindlum og einhverju
magni af sælgæti.
SH
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"ANDARÅSKUR PRËFESSOR SKRIFAR H¹ÈS¹DEILUGREIN UM STRÅÈS¹FORM "ANDARÅKJANNA

(AFNARVERKAMENN Å +ÅNA

R¹S ¹ ¥SLAND ER SKYNSAMLEGRI EN ¹R¹S ¹ ¥RAN

Náðu árangri
með verkfalli

34*«2.-, „Í fyrsta lagi er Ísland fullkomið

skotmark. Annaðhvort hittir maður eða maður
hittir í sjóinn,“ segir Uwe E. Reinhardt, prófessor í þjóðhagfræði við Princeton-háskóla í
New Jersey í Bandaríkjunum.
Hann segir í háðsádeilugrein sinni, sem
birt var í skólablaðinu Daily Princetonian í gær, að miklu skynsamlegra væri fyrir
Bandaríkjaher að gera árás á Ísland frekar
en að ráðast á Íran, eins og nú virðist vera í
bígerð. Allir myndu græða á því – líka Íslendingar.
Einn kosturinn er sá hve Ísland er miklu
nær Bandaríkjunum en Íran. „Flugmennirnir
okkar gætu farið af stað að morgni, sprengt
Ísland á hádegi, flogið til Bretlands og farið
þar í leikhús eða á krá um kvöldið, náð að
morgni í sprengjur sem hinn hjálpfúsi Tony

Blair myndi geyma fyrir okkur þar, varpað
þeim á Ísland á heimleiðinni og verið komnir til baka fyrir kvöldmat. Þetta er mjög hagkvæm leið til að heyja stríð.“
Sem tylliástæðu gæti leyniþjónustan CIA
vísað í heimild um að skuggalegur maður
hefði sést „kaupa gula köku af jafn skuggalegri veitingakonu í miðborg Reykjavíkur“.
Bandarískir vopnaframleiðendur myndu
græða á þessu og bandarísk fyrirtæki myndu
græða á því að reisa Reykjavík úr rústum á
ný, en þá með „bandarískum pípulögnum og
rafmagnskerfi. Gæti nokkur skynsöm þjóð
hafnað slíku örlæti?“ spyr Reinhardt, og bætir
því við að Bandaríkin gætu greitt Íslendingum
skaðabætur, til dæmis nærri þrefalda þjóðarframleiðslu Íslands, sem er lítil upphæð á
mælikvarða bandarískra fjárlaga.
GB

(%.45'4 3+/4-!2+ "ANDARÅKJAMENN MYNDU END
URREISA 2EYKJAVÅK Å FYRRI MYND OG GREIÈA ¥SLENDINGUM
N¾RRI ÖREFALDA ÖJËÈARFRAMLEIÈSLU Å SKAÈAB¾TUR

(/.' +/.' !0 Hundruð hafnarverkamanna í Shenzhen í Kína
fóru í verkfall á föstudagskvöld til
að krefjast betri kjara. Þeir hættu
verkfallsaðgerðum eftir að samist hafði um kauphækkun og rétt
þeirra til að stofna verkalýðsfélag,
sem verður undir stjórn verkalýðssambandsins í Shenzhen.
Í Kína er bannað að stofna
sjálfstæð verkalýðsfélög og forkólfar verkalýðsbaráttu eru iðulega settir í fangelsi og ofsóttir
með ýmsu móti.
Shenzhen er mikil uppgangsborg í Suður-Kína, skammt frá
Hong Kong.

&2¡44!",!¨)¨(!2)

+!..!")3 +ARLMAÈUR UM FERTUGT VAR

HANDTEKINN GRUNAÈUR UM R¾KTUNINA
-YNDIN ER ÒR SAFNI

+VIKNAÈI Å ÒT FR¹ FLÒRLAMPA

Kannabisrækt
olli eldsvoða
,®'2%',5-, Eldur kviknaði út
frá flúrlampa sem notaður var við
kannabisrækt í íbúð í fjölbýlishúsi
við Kríuhóla síðdegis á laugardag.
Slökkviliðið var kallað út vegna
eldsins um klukkan þrjú, kom á
staðinn skömmu síðar og gekk
vel að ráða niðurlögum eldsins.
Nokkrar reykskemmdir urðu á
íbúðinni en ekki kom til þess að
rýma þyrfti húsið.
Í ljós kom að nokkur kannabisrækt hafði farið fram í íbúðinni og
kviknaði eldurinn út frá hitalampa
sem notaður var til ræktunarinnar. Íbúinn, karlmaður um fertugt,
var handtekinn.
SH

&RAMKV¾MDIR Å (AFNARFIRÈI

Fyrstu námsmannaíbúðirnar
(!&.!2&*®2¨52 Bæjaryfirvöld í

Hafnarfirði eru nú að láta skipuleggja nýtt íbúðahverfi sem ber
heitið Vellir 7. Gunnar Svavarsson, forseti bæjarstjórnar, segir
að ýmsar nýjungar séu þar á döfinni. Í hverfinu verði reist hjúkrunarheimili sem byggi meira en
áður á heimaþjónustu og hjúkrunarþjónustu með lágreistum byggingum þar sem fólk geti búið.
Bónus hefur tekið til starfa á
Völlunum í Hafnarfirði. Í nágrenni
við Bónus stendur til að byggja
í samstarfi við tvö námsmannafyrirtæki um tvö hundruð íbúðir fyrir námsmenn og verða það
fyrstu stúdentaíbúðirnar í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru ætlaðar
fyrir námsmenn í listamenntaskóla sem stefnt er að því að reisa.
Í miðju námsmannahverfinu verður líka leikskóli og smábarnaskóli
á vegum Hjallastefnunnar.
GHS

FÓTBOLTAFÁR
taktu þátt í því !
Notaðu MasterCard® kortið þitt og þú gætir verið á leið á
úrslitaleik UEFA Champions League í Aþenu 23. maí!
Skráðu þig í Fótboltaklúbb MasterCard og notaðu MasterCard kortið þitt frá
15. mars - 30. apríl og þú gætir unnið það sem alla fótboltaáhugamenn dreymir um:
Ferð fyrir tvo á úrslitaleik UEFA Champions League í Aþenu 23. maí 2007.
Í hvert skipti sem félagi í Fótboltaklúbbi MasterCard notar MasterCard kortið sitt á
tímabilinu fer nafn hans í pottinn sem vinningarnir verða dregnir út. Því oftar sem þú
notar MasterCard kortið þitt, því meiri líkur á að þú farir á úrslitaleikinn!
Meira á www.kreditkort.is.

0!,%34¥.!
"ÎRNIN MËTM¾LA MANNR¹NI
&JÎLDI PALESTÅNSKRA BARNA MËTM¾LTI ¹
'ASASV¾ÈINU ¹ FÎSTUDAGINN LANGA ÖVÅ
SEM TALIÈ ER VERA MANNR¹N ¹ BRESKA
BLAÈAMANNINUM !LAN *OHNSTON (ANS
VAR EINNIG GETIÈ Å FÎSTUDAGSB¾NUM Å
MOSKUM *OHNSTON VAR SÅÈASTI VEST
R¾NI BLAÈAMAÈURINN ¹ 'ASASV¾ÈINU
(ANN HVARF  MARS SÅÈASTLIÈINN

,®'2%',5&2¡44)2
¶YRLA SËTTI FJËRHJËLAMANN
¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR VAR KÎLL
UÈ TIL EFTIR ¹REKSTUR JEPPA OG FJËR
HJËLS SKAMMT FR¹ +IRKJUB¾JARKLAUSTRI
¹ SUNNUDAG ®KUMAÈUR FJËRHJËLSINS
KENNDI SÁR MEINS Å BAKI OG VAR FLUTT
UR ¹ ,ANDSPÅTALANN Å &OSSVOGI (ANN
REYNDIST EKKI EINS MIKIÈ MEIDDUR OG
TALIÈ VAR Å FYRSTU

Ferð, gisting og miðar í boði MasterCard.

GB
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¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN ¥SLANDS

¥ SAMSTARF VIÈ .ÅKARAGVA
¶2«5.!234!2& Gísli Pálsson, umdæmisstjóri
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Níkaragva,
skrifaði á dögunum undir samstarfssamning við ríkisstjórnina í
Níkaragva fyrir hönd Íslendinga.
Þrír ráðherrar í ríkisstjórn Níkaragva skrifuðu undir samninginn
ásamt Gísla. Heilbrigðisráðherrann skrifaði undir yfirlýsingu um
samstarf á sviði heilbrigðismála,
menntamálaráðherra um samstarf í menntamálum og utanríkisráðherra landsins skrifaði undir
yfirlýsingu um samvinnu á Atlantshafsströnd Níkaragva.
Atlantshafsströndin er fátækasti hluti landsins og hefur ríkis-

3!-.).'52).. 5.$)22)4!¨52 'ÅSLI
0¹LSSON SKRIFAR FYRIR HÎND ¥SLANDS UNDIR
SAMNINGA VIÈ STJËRNVÎLD Å .ÅKARAGVA UM
ÖRËUNARSAMVINNU LANDANNA

stjórnin, sem tók við völdum í janúar, lagt áherslu á þróun á þeim
svæðum.
ÖO

,OFTSLAGSBREYTINGAR ËGNA LÅFRÅKI
(LÕNUN LOFTSLAGS ¹ JÎRÈINNI ER FARIN AÈ HAFA ¹HRIF ¹ VISTKERFI Å ÎLLUM HEIMS¹LFUM OG
SÁRFR¾ÈINGAR 3¶ SP¹ AÈ H¾KKI HITASTIG UM    # MUNI ALLT AÈ ÖRIÈJUNGUR ÖEIRRA
TEGUNDA SEM NÒ LIFA ¹ JÎRÈINNI ÖURFA AÈ FLYTJA SIG TIL NÕRRA HEIMKYNNA EÈA DEYJA ÒT
(6¥4!"*®2. %FTIR ÖVÅ SEM HEIM ",«¨-!52!2
SKAUTAÅSINN SKREPPUR SAMAN
(¾KKANDI HITASTIG
VERÈA BIRNIR AÈ VEIÈA OG FASTA
VELDUR ÖVÅ AÈ FAR
Å LENGRI TÅMA 3UMIR ËTTAST AÈ
MAURAR Å 3KANDINAVÅU
VILLTIR BIRNIR DEYI ÒT FYRIR 
FLYTJAST NORÈUR
¹ BËGINN OG
LEGGJAST ¹
FLEIRI DÕR OG
BERA SJÒK
DËMA Å MENN

&2/3+!2
(LÕNUN OG LENGRI
ÖURRKTÅMABIL GERA
FROSKA VEIKA FYRIR H¾TTU
LEGUM SVEPPASÕKINGUM
¶RJ¹R TEGUNDIR ERU ÖEGAR ÒTDAUÈAR
¹ 0ÒERTË 2ÅKË OG N¹GRENNI

0 kr. í útborgun*
Nýr, fallegri og miklu
betri Opel.

¶/23+52
(¾KKUN
HITASTIGS Å
.ORÈURSJË
BREYTIR HAF
STRAUMUM OG
BEINIR SVIFI FR¹
UPPVAXTAR
STÎÈVUM ÖORSKS

+«2!,!2
(¾KKAÈUR
SJ¹VARHITI VELDUR ÖVÅ
AÈ SJËRINN DREGUR Å
SIG MEIRI KOLTVÅSÕRING
ÖAÈ H¾KKAR
SÕRUSTIGIÈ OG SPILLIR
H¾FNI KËRALA
TIL AÈ BYGGJA
UPP RIF

42¡ -ARGAR TEGUNDIR ÖAR ¹ MEÈAL
DIMB TRÁ Å 3ENEGAL ERU AÈ HVERFA AF
ÖVÅ AÈ BREYTT ÒRKOMUMUNSTUR GERIR
NORÈURHLUTA LANDSINS ÖURRARI OG HEITARI
3OURCES )NTERGOVERNMENTAL 0ANEL ON #LIMATE #HANGE !0

0ICTURE !0

 '2!0()# .%73

&RAMHALDSR¹ÈSTEFNA 3¶ UM LOFTSLAGSM¹L

Hlýnun sögð munu
raska lífríki jarðar
,/&43,!'3-, Í síðustu viku var
lögð fram í Brussel önnur skýrslan af alls fjórum, sem saman
mynda loftslagsskýrslu IPCC,
Sérfræðinganefndar Sameinuðu
þjóðanna um loftslagsbreytingar.
Í þessari skýrslu var athyglinni
beint að áhrifum loftslagsbreytinga á jörðinni, en fyrsta skýrslan,
þar sem færð voru rök fyrir því
að loftslagsbreytingarnar væru
af mannavöldum, var kynnt fyrir
tveimur mánuðum.
Í meðfylgjandi grafi er athygli
vakin á þeirri röskun á lífríki jarðar, sem varað er við í skýrslunni
að vofi yfir samhliða hlýnun loftslags í öllum heimsálfum.
Á ráðstefnunni í Brussel kom
annars til orðasennu milli fulltrúa

28.412*

AA

4VEIR MENN ¹K¾RÈIR FYRIR ¹R¹S

kr. á mánuði

fyrir beinskiptan Opel Astra 1.6

31.836*

Evrópusambandsins og Ástralíu um aðgerðir og aðgerðaleysi til
að stemma stigu við gróðurhúsaáhrifunum. Stavros Dimas, sem
fer með umhverfismál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, gagnrýndi stjórnvöld í Ástralíu og Bandaríkjunum fyrir að
vera einu þróuðu iðnríkin sem
ekki hefðu undirgengist markmið Kyoto-bókunarinnar frá árinu
1997 um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda.
John Howard, forsætisráðherra
Ástralíu, frábað sér að Evrópumenn læsu yfir sér um þessi mál;
þeir stæðu ekki sjálfir við eigin
Kyoto-markmið um að draga úr
loftmengun.

Opnuðu bílhurð á dreng á ferð

( Verð: 1.890.000 kr. )

$«-3-, Tveir piltar, 21 árs og

kr. á mánuði

fyrir sjálfskiptan Opel Astra 1.8

( Verð: 2.120.000 kr. )

H¨kVg][ÂV'Hb^*'*-%%%^]#^h
B^ÂVÂk^Â&%%WaVhVbc^c\d\\gZ^Âhajg-)b{cjÂ^#

6j`V]aji^g{bncY0{a[Za\jgd\Äd`ja_h

átján ára, hafa verið ákærðir fyrir
sérstaklega hættulega líkamsárás með því að opna bílhurð á sextán ára pilt á fimmtíu kílómetra
hraða. Árásin átti sér stað á Ísafirði í janúar.
Eldri pilturinn ók bílnum og sá
yngri opnaði hurðina á fórnarlambið þegar bíllinn var á fimm-

tíu kílómetra hraða. Þeir óku síðan
á brott.
Pilturinn sem ráðist var á féll til
jarðar og hlaut eymsli yfir rifbeinum og bringubeini, „auk þess sem
lífi [hans] var stofnað í augljósan
háska,“ eins og segir í ákærunni
sem var þingfest í Héraðsdómi
Vestfjarða í gær.
SH



¶2)¨*5$!'52  APRÅL 

5NGIR SKEMMDARVARGAR J¹TA

(ÒTÒI FR¹ "ÒRÒNDÅ HANDTEKINN Å &INNLANDI GRUNAÈUR UM FJÎLDAMORÈ Å 2ÒANDA

Eyðilögðu bíl
lögreglumanns

Talinn bareigandi í Nyakizu

,®'2%',5-, Tveir ungir menn
hafa viðurkennt að hafa skemmt
einkabíl lögreglumanns á Blönduósi aðfaranótt miðvikudags. Þetta
mun vera þriðja aðförin að lögreglumönnum eða eigum þeirra í
umdæminu frá áramótum.
Fyrir skömmu sprengdu sömu
ódæðismenn sprengju við heimili þessa sama lögreglumanns og
er enn á huldu hvað mönnunum
gekk til með árásunum tveimur.
Rétt fyrir áramót var svo skotið
úr byssu á mannlausan lögreglubíl í umdæminu. Ekki liggur fyrir
hvort sömu menn hafi verið á
ferðinni í því tilviki.
SH

&)..,!.$ Maður frá Rúanda hefur

verið handtekinn í Finnlandi grunaður um að hafa skipulagt og staðið fyrir þjóðarmorðum í Rúanda.
Maðurinn, sem er 55 ára gamall, gekk undir heitinu „Bareigandinn í Nyakizu“ og er í alþjóðlegum mannréttindaskýrslum talinn ábyrgur fyrir einu af fyrstu
fjöldamorðunum í Rúanda vorið
1994.
Samkvæmt skýrslunum hefur
maðurinn skipulagt þjálfun stríðsmanna, útvegað vopn og skipulagt fjöldamorð. Hann er baptistaprestur að starfi og hútúi frá Búrúndí að uppruna. Maðurinn kom
til Rúanda árið 1972, þá 21 árs

gamall, kvæntist þar tútsíkonu
og stjórnaði flóttamannabúðum
fyrir hútúa frá Búrúndí auk þess
að reka bar.
Finnlandssænska Borgåbladet
segir að hann hafi komið til Finnlands árið 2003 og starfað með
baptistum í Vaasa og Borgå.
Þjóðarmorðin í Rúanda hófust þegar flugvél með forseta
Rúanda og Búrúndí var skotin niður í byrjun apríl 1994. Viku
síðar á Rúandamaðurinn að hafa
tekið þátt í einum af fyrstu fjöldamorðunum í landinu þegar 21 tútsímaður var fluttur á bar hans
að næturlagi. Vitni segist hafa
séð þegar fjórir mannanna voru

barðir til bana og líkunum kastað
í klóakbrunn. Viku síðar á maðurinn svo að hafa leitt morð á heilu
fjölskyldunum á Nyakizu-fjalli og
síðan fylgt flóttamannastraumnum úr landi.
GHS
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&INNAR HAFA HANDTEKIÈ MANN SEM
GRUNAÈUR ER UM AÈ VERA b"AREIGANDINN
Å .YAKIZUm OG HAFA STAÈIÈ FYRIR FJÎLDA
MORÈUM Å 2ÒANDA

þróunarfélag property development

Til leigu:
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Glæsilegt skrifstofuhúsnæði
í hjarta helsta fjármálahverfis
Reykjavíkur

+JARNORKUEFTIRLIT TIL . +ËREU

Hleypt inn um
leið og fé berst
./2¨52 +«2%! !0 Aðalsamningamaður Norður-Kóreu, Kim Kye
Gwan, sagði Bandaríkjamönnum
í gær að alþjóðlegum kjarnorkueftirlitsmönnum yrði hleypt inn í
landið um leið og peningasending
frá Bandaríkjunum, sem hefur
legið á lokuðum bankareikningi,
hefði borist til Norður-Kóreu.
Kim sagði einnig ólíklegt að
hægt yrði að stöðva brennslu í
stærsta kjarnaofni landsins fyrir
laugardaginn, eins og um hafði
verið samið í febrúar. Til þess
sé tíminn orðinn of naumur, en
berist féð verði reynt að stöðva
vinnsluna eins fljótt og auðið
verður.
GB

«K ¹ BÅL OG UMFERÈAREYJU
hzeta ehf

Sprengdi framdekkin á flótta
,®'2%',5-, Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti ökumanni
eftirför aðfaranótt laugardags,
en hann mældist á hundrað kílómetra hraða á Reykjanesbraut
og sinnti ekki stöðvunarmerkjum
lögreglu.
Hann ók utan í annan bíl á
gatnamótum og svo upp á umferðareyju í Lækjargötu í Hafnarfirði. Þar stöðvaði hann bílinn
þar sem sprungið var á báðum
framdekkjum og reyndi að komast undan lögreglu á tveimur
jafnfljótum. Það tókst honum þó
ekki því hann náðist í húsagarði
skammt frá og var færður til yfirheyrslu.

Laust
Austurhluti Vesturhluti

Þyrping reisir sérhannað 12000m² skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 26. Bílastæði verða

SH

"ANDARÅSKUR VERSLUNAREIGANDI

Vill ólmur gefa
stóra húsið sitt

8. hæð

leigt

7. hæð

leigt

6. hæð

1064m2

Húsnæðið skiptist í tvo misháa hluta, 8 hæðir vestan megin og 5 hæðir austan megin.
Jarðhæðin skiptist upp í 4-5 rými og verður verslun og þjónusta þar en á öðrum hæðum

5. hæð

890m2

925m2

4. hæð

890m2

925m2

3. hæð

896m2

932m2

2. hæð

705m2

leigt

1. hæð 450m2* leigt leigt leigt

"!.$!2¥+). !0 Mike Bassett, maður á sextugsaldri í Port
Clinton í Ohio, hyggst gefa húsið
sitt hverjum sem hafa vill. Húsið
er stórt, búið góðum arni, tveimur baðherbergjum og feykistórum fataskápum, en gallinn er sá
að þiggjandinn verður að flytja
húsið burt fyrir 1. júlí.
„Mig langar ekkert til að rífa
húsið,“ segir Bassett. „Þetta er
mjög fallegt hús.“
Vilji enginn flytja húsið af lóðinni verður það þó rifið til að
rýma fyrir fleiri bílastæðum við
matvöruverslun og bensínstöð
sem Bassett rekur þar rétt hjá.
GB

* hægt er að skipta þessu rými
til helminga
**allar stærðir eru birt flatarmál

annars vegar í bílageymslu undir húsinu fyrir um 200 bíla auk bílastæða við bygginguna.

hússins er gert ráð fyrir skrifstofu- og þjónustustarfsemi. Húsnæðið verður sérhannað út
frá þörfum framsækinna fyrirtækja með frábæru útsýni.
Meðal leigjenda eru 10-11, Lyfja, Spron, Baugur, Gnúpur og Samkeppniseftirlitið.
Húsnæðið afhendist tilbúið til innréttinga vorið 2007.
Á vefsíðu Þyrpingar, www.thyrping.is, er að finna frekari upplýsingar auk ítarlegra teikninga
af húsinu í heild og einnig hverri hæð fyrir sig.
Frekari upplýsingar gefur Þorsteinn hjá Þyrpingu í síma 594 4200.

Þyrping hf, Hátúni 2b, 105 Reykjavík
sími
fax
netfang
vefslóð

594 4200
594 4201
thyrping@thyrping.is
www.thyrping.is
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!UKNAR KRÎFUR MARKAÈARINS KALLA
¹ ËBUNDINN VINNUTÅMA

Jafnvægi atvinnu
og einkalífs
+2)34¥. %6! ¶«2(!,,3$«44)2 3+2)&!2

P

áskafríið var flestum kærkomið. Langflestir fengu
heila fimm daga í frí, að undanskildum þeim er starfa
á sjúkrahúsum eða þar sem starfsemin þarfnast stanslausar viðveru starfsfólks. Fimm daga frí er þó munaður sem á undir högg að sækja með lengri og sveigjanlegri opnunartíma verslana og veitingastaða. Það er afleiðing
breyttra tíma þar sem krafa er um aðgang að þjónustu allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar.
Aukin þjónusta hefur að vissu leyti jákvæð áhrif á atvinnulífið þar sem fleiri störf skapast. Á hinn bóginn leggur slík krafa
þyngri byrðar á herðar starfsmanna sem þurfa að vera til taks
nánast hvenær sem er. Með nútímatækni geta margir unnið
vinnu sína heima við utan hins hefðbundna vinnutíma og hefur
það færst í aukana. Algengt er orðið að fólk sinni starfi sínu í
tölvu á kvöldin og um helgar á kostnað einkalífsins. Auk þess
er hægt að nálgast fólk í gegnum síma hvar og hvenær sem er
og því auðvelt að kalla það inn til vinnu ef á þarf að halda. Fyrir
vikið verður vinnutíminn óbundinn sem skapar togstreitu á milli
atvinnu og einkalífs annars vegar og milli atvinnurekanda og
starfsmanns hins vegar.
Hjá mörgum fyrirtækjum tíðkast það að starfsmenn fái ekki
greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu. Ætlast er til að starfsmaður
leggi til þann tíma í vinnu sem til þarf til að ljúka verkefnum. Á
þetta oftast við um stjórnendur og sérfræðinga.
Óbundinn vinnutími bitnar á skyldum starfsmanna utan vinnu
og skyldur við fjölskylduna verða gjarnan útundan. Það heyrir
til undantekninga að foreldrar barna séu heima þegar skóladegi
lýkur.
Í viðtali við Sirkus gerir Eva María Jónsdóttir þessi mál að umtalsefni. „Tíminn er lífsgæði eins og peningar,“ segir hún og talar
um að fólk verði sjálft að inna fyrirtækin eftir fjölskyldustefnu.
Skyldur við fjölskyldu og heimili eru því miður enn sem komið
er frekar í höndum kvenna en karla, sem þýðir að óbundinn vinnutími bitnar frekar á konum. Þær eru því líklegri en karlar til að
sækjast eftir hlutastörfum. Slík störf eru þó af skornum skammti
og bjóða ekki sömu tækifæri og önnur störf, þá sérstaklega hvað
varðar laun og starfsframa. Þetta grefur undan jafnrétti.
Erfitt er að finna hinn gullna meðalveg þegar gerðar eru kröfur til starfsmanns. Atvinnurekendur hljóta þó að hagnast á því
að bera virðingu fyrir einkalífi starfsmanna og þörf þeirra fyrir
hvíld. Þreyttur starfsmaður afkastar ekki sem skyldi. Það er
ekki síður hagur atvinnurekandans að gæta þess að starfsfólk
fái nauðsynlegan hvíldartíma. Rannsóknir hafa sýnt að þó að
vinnutíminn sé styttur minnka afköstin ekki, því fjarvera starfsmanns vegna veikinda minnkar á móti auk þess sem hann sinnir
síður einkaerindum á vinnutíma.
Atvinnurekendur og starfsmenn hafa um langa hríð togast á
um vinnutímann. Starfsmenn þurfa að gæta þess að ekki sé of
langt gengið og spyrna við fótum ef vinnan er farin að ganga um
of á frístundir og fjölskyldulíf.
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,ANDSFUNDARHELGI
3AMFYLKINGIN OG 3J¹LFST¾ÈISFLOKK
URINN HALDA LANDSFUNDI SÅNA N¾STU
HELGI %FTIR ÖAÈ MUN KOSNINGABAR¹TT
AN HEFJAST AF ALVÎRU %KKI ER ÒTLIT FYRIR
AÈ FORMENN ÖESSARA FLOKKA MUNI
SKYGGJA HVOR ¹ ANNAN ÖR¹TT FYRIR
ÖESSAR TÅMASETNINGAR 3ETNING
ARH¹TÅÈ 3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS FER
FRAM SEINNI PART FIMMTUDAGS
OG ENDAR ¹ R¾ÈU 'EIRS (AARDE
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN 'ÅSLADËTTIR MUN
HINS VEGAR F¹ AÈ NJËTA SÅN
¹ FÎSTUDAGINN ÖEGAR
LANDSÖING 3AMFYLKING
ARINNAR VERÈUR SETT
3AMA DAG ER ÖË
FYRIRSPURNARTÅMI
R¹ÈHERRA 3J¹LFST¾È
ISFLOKKSINS SEM
MUN F¹ EINHVERJA

ATHYGLI ¶ETTA M¹ SJ¹ Å ÅTARLEGRI DAG
SKR¹ LANDSFUNDAR ¹ HEIMASÅÈU 3J¹LF
ST¾ÈISFLOKKSINS (INS VEGAR VAR HVERGI
AÈ FINNA DAGSKR¹ LANDSFUNDAR 3AM
FYLKINGAR ¹ HEIMASÅÈU FLOKKSINS Å G¾R

"ÒIÈ Å BILI
3AGT VAR FR¹ Å ÖESS
UM D¹LKI ¹ LAUGAR
DAG AÈ 'UÈMUND
UR -AGNÒSSON RITHÎF
UNDUR OG SAGNFR¾ÈINGUR
V¾RI BYRJAÈUR AÈ BLOGGA
¹ NÕJAN LEIK ¥ G¾R
KVADDI HANN LES
ENDUR SÅNA ¹ NÕ
EFTIR ÖAÈ STUTTA
GAMAN TLUN
IN VAR VÅST ALLT
AF AÈ BLOGGA
EINUNGIS

UM P¹SKANA OG 'UÈMUNDUR STEND
UR VIÈ Ö¹ ¾TLAN  ÎRF¹UM DÎGUM
FR¹ MIÈVIKUDEGI TIL M¹NUDAGS HEFUR
HONUM HINS VEGAR TEKIST AÈ SETJA INN
 F¾RSLUR SEM ER NOKKUÈ VEL AF SÁR
VIKIÈ (ANN FER LÅKA VÅÈA YFIR Å ÖESSUM
F¾RSLUM VELTIR MEÈAL ANNARS VÎNG
UM YFIR SLÎKU GENGI 3AMFYLKINGAR
INNAR OG ËVINS¾LDUM )NGIBJARG
AR 3ËLRÒNAR 'ÅSLADËTTUR FORMANNS
'UÈMUNDUR ER ÖEIRRAR SKOÈUN
AR AÈ STÅLL )NGIBJARGAR SEM STJËRN
M¹LAMANNS EIGI EKKI LENG
UR HLJËMGRUNN MEÈAL
KJËSENDA OG SKÕRIR ÖAR
MEÈ HVE MIKLUM VIN
S¾LDUM HÒN HEFUR
TAPAÈ UNDANFARIN ¹R
BJÎRGVIN FRETTABLADIDIS
SIGRIDUR FRETTABLADIDIS

Hagstjórnin í góðæri
Þ

að er mikil velmegun í landinu. Svo mikil er velmegunin
að fólk áttar sig ekki á hve vond
hagstjórnin er. ,,Það verður erfitt að fella ríkisstjórnina þegar
góðærið er svo mikið,“ sagði við
mig maður sem ég tek talsvert
mark á.
Fólk hefur líklega aldrei haft
það betra hér á landi en þessa
dagana – sem betur fer. Þannig
á það að vera. Við eigum alltaf
að hafa það betra og betra. Ætli
það hafi ekki bara oftast verið
þannig – ég held það. Hér hafa
verið stöðugar framfarir í áratugi. Framfarir ganga í bylgjum
eins og flest annað í heiminum;
stundum eru þær meiri og stundum minni.
En þó við höfum það gott er
ekki endilega svo að einhverjir geti ekki haft það betra. Því
miður hefur það verið svo undanfarin ár að þeir sem verst eru
settir, þeir sem hafa minnst auraráðin, þeir sem hafa minnst eða
jafnvel engin tækifæri til að
auka tekjur sínar, þeir eru nú
verr settir í samanburði við aðra
en þeir voru fyrir áratug. Það
finnst mér vont mál.
Þegar góðæri er í landinu og
öllum miðar fram á við á einmitt
að nota tækifærið og bæta kjör
þeirra sem verst eru settir meira
en okkar hinna sem höfum meira
á milli handanna. Það hefur hins
vegar alveg verið látið ógert.
Skattbyrði þeirra sem lægstar
hafa tekjurnar er nú þyngri en
hún var fyrir áratug – það þykir
mér ekki gott afspurnar.
Sjáið þið ekki veisluna drengir, sagði fjármálaráðherrann um
daginn og vitnaði þar í gamla
sögu sem ég kann annars engin
deili á. Ég held hann hafi átt við
að ekki væri ástæða til að breyta
neinu frá því sem nú er. Samt er
það þannig að kerfið sem hann og
félagar hans hafa búið til heldur öldnum og öryrkjum í fátækt-
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¥ $!' \ 6OND HAGSTJËRN
Þessi athugasemd ráðherrans
minnti mig á aðra athugasemd
sem drottning ein frönsk kom
með þegar henni var sagt
að fátæklingarnir ættu ekki
brauð, en þá spurði hún hvers
vegna fólkið fengi sér ekki
köku. Það mun hafa verið mál
manna að drottningin lifði í
öðrum heimi en þjóðin.
argildru vegna þess að ef fólk
vinnur sér inn aukatekjur eða ef
bætur úr lífeyrissjóðnum hækka
þá skerðast almannatryggingabætur. Þessi athugasemd ráðherrans minnti mig á aðra athugasemd sem drottning ein frönsk
kom með þegar henni var sagt að
fátæklingarnir ættu ekki brauð,
en þá spurði hún hvers vegna
fólkið fengi sér ekki köku. Það
mun hafa verið mál manna að
drottningin lifði í öðrum heimi en
þjóðin.
Ekki nóg með að velferðarkerfið hafi verið látið grotna
niður í góðærinu heldur hefur
hagstjórninni ekki heldur verið
sinnt. Á meðan Seðlabankinn
reynir að halda við markmið
sitt um að halda verðbólgunni
innan við 2,5% á ári, hamast
ríkisstjórnin við að gefa kosningaloforð og ráðast í alls kyns
framkvæmdir sem halda við

þenslunni, halda vöxtunum uppi,
hækka höfuðstól verðtryggðu
lánanna og valda annarri þeirri
óáran sem fylgir óráðsíu í hagstjórninni.
Í Hagvísum Seðlabankans sem
birtir voru 22. mars sl. (http://
www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.
aspx?itemid=5003) er línurit sem
sýnir verðbólguþróunina á Íslandi og í helstu viðskiptalöndum
og í EES-ríkjunum. Myndin er nr.
1 - 7 og segir allt sem segja þarf
um hagstjórnina – nefnilega að
hún er engin eða algjörlega misheppnuð eftir því hvernig það er
orðað. Þeir sem gaman hafa af
því að dansa vita að parið verður að vera samstíga – að minnsta
kosti ef dansaður er foxtrott. Þá
gagnast lítið að hver togi í sína
áttina. En það er einmitt það sem
ríkisstjórnin og Seðlabankinn
gera þessa dagana, þar togar ríkisstjórnin í eina áttina og Seðlabankinn í hina og árangurinn
verður óstöðugt efnahagslíf sem
gerir öllum erfitt fyrir, jafnt
þeim sem reka heimili og þeim
sem reka fyrirtæki.
Fólk finnur mikið fyrir verðtryggingu lána þegar verðbólgan
fer á skrið, en það er einmitt síst
við þær aðstæður sem hrófla
má við henni. En nú kemur líka
skýrt í ljós hve vextirnir af verðtryggðu lánunum eru háir. Vextirnir eru nefnilega meira en fjögur prósent að viðbættri verðtryggingunni. Það er á þessum
háu vöxtum sem bankarnir
græða á tá og fingri því þeir fá
auðvitað verðtrygginguna eins
og vera ber og síðan þessa háu
vexti í ofanálag. Það er verkefni
sem vert er að beita sér fyrir:
að ná vaxtastiginu á sama stig
og gerist með öðrum þjóðum, en
verðtryggingin ætti einmitt að
gera það mögulegt.
Auk þess legg ég til að eftirlaunaósóminn verði afnuminn
með lögum.

Milljón krónur á fjölskyldu
www.hraunsnef.is

sem erlent vinnuafl hefur að mestu fyllt.
Þóra upplýsir að gögn bæði frá Svíþjóð
og Bretlandi sýni fram á að tekjur innflytjenda séu almennt lægri en innlendra
aðila. Þessi þróun, sýnist mér, getur ekki
réttablaðið sagði nýlega frá rannleitt annað af sér en stéttskipt þjóðfésóknum Þóru Helgadóttur, hagfræðlag þar sem útlendingar hafa lægri tekjur
ings í greiningardeild Kaupþings. Niðog innlendir nota þá til þess að lækka úturstaða hennar var að verðbólgan á síðgjöld sín.
asta ári hefði orðið 7% í stað 8,5% vegna
En það er önnur hlið á peningnum.
þess að útlendingar fengust til starfa
Verðbólgan varð 7% í stað 2,5% sem að
eftir þörfum í hinni miklu þenslu sem
var stefnt. Aðgangur að erlendu vinnuvar í hagkerfinu. Taldi Þóra að venju+2)34).. (
afli eftir þörfum gerði það að verkum
legt heimili hefði sparað um 300 þús. kr. '5..!233/.
að stjórnvöld og einkaaðilar gátu hrint í
í lægri útgjöldum sem væri þá ávinnframkvæmt öllum þeim framkvæmdum sem huguringur landsmanna. Kenning hennar er að nægt
inn girnt-ist. Ef skort hefði vinnufúsar hendur hefði
framboð af vinnuafli hafi haldið aftur af hækkun
orðið að fresta eða seinka verulegum framkvæmdlauna. Þess vegna varð lægri verðbólga þrátt fyrir
um, þar með minni þensla, þar með minni verðþensluna í efnahagslífinu.
bólga. Miðað við útreikninga Þóru hefði ávinningSéstaka athygli mína vekur að Þóra Helgadóttur meðalheimilisins af minni þenslu og aðeins 2,5%
ir segir að greina megi vísbendingar í þá veru að erverðbólgu því líklega numið um 1 milljón króna. Allent vinnuafl sé að þiggja lægri laun en innlent og
menningur greiðir kostnaðinn af þenslunni. Því
bendir á að launakostnaður í byggingariðnaði og
gleymdu Fréttablaðið og Kaupþing að segja frá.
mannvirkjagerð hafi lækkað á árinu samkvæmt
upplýsingum frá Hagstofu Íslands öfugt við þróunina í öðrum greinum, en það séu einmitt þau störf
Höfundur er alþingismaður.
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Tilbo til 15.maí

Kr.7.900 á mann
Hraunsnef sveitahótel Borgarbygg
bur upp á rírétta kvöldver ásamt
gistingu og morgunmat fyrir 7900 kr á
mann og miast veri vi tvo saman
í herbergi.

Norurárdal • 311 Borgarbygg • Sími: 435 0111 • www.hraunsnef.is
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„Ég vonast til þess að einn
daginn verði ég þekktur
sem góður handritshöfundur og leikari, í stað þess að
vera kyntákn.“
"ARDAGAHETJAN HEFUR H¹AR
HUGMYNDIR UM SJ¹LFAN SIG

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Titanic leggur úr höfn

 -AGNÒS 3TEPHENSEN ER

SKIPAÈUR LANDSHÎFÈINGI
 4HE 'REAT 'ATSBY EFTIR

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 
-ARGT ER ENN ¹ HULDU
LAGÈI FARÖEGASKIPIÈ 4ITANIC
UM ¹ST¾ÈUR ÖESS AÈ
4ITANIC SÎKK 6ITAÈ
UPP Å JËMFRÒRFERÈ SÅNA FR¹
3OUTHAMPTON Å %NGLANDI
ER AÈ SKIPIÈ LENTI Å
-IKIÈ VAR UM DÕRÈIR ENDA
¹REKSTRI VIÈ ÅSJAKA
4ITANIC UMTALAÈ FYRIR AÈ
SKÎMMU FYRIR MIÈN¾TTI
VERA ST¾RSTA OG FÅNASTA SKIP
HINN FJËRT¹NDA APRÅL OG
HEIMSINS ¹ ÖESSUM TÅMA
EITTHVAÈ Å KJÎLFARIÈ VARÈ
4ITANIC ¹TTI AÈ SKILA FARÖEG
ÖESS VALDANDI AÈ SKIP
UM SÅNUM TIL .EW 9ORK Å
IÈ FËRST -ANNTJËNIÈ
4)4!.)# 5M FIMMT¹N HUNDRUÈ FARÖEGAR OG STARFS
VAR SÁRSTAKLEGA MIKIÈ
"ANDARÅKJUNUM EN FËRST
MENN LÁTUST ÖEGAR SKIPIÈ SÎKK
¹ LEIÈINNI OG TËK MEÈ SÁR
VEGNA ÖESS AÈ EKKI
UM FIMMT¹N HUNDRUÈ FARÖEGA OG STARFSMENN
VORU NËGU MARGIR BJÎRGUNARB¹TAR FYRIR ALLA FAR
&ARÖEGARNIR ¹ 4ITANIC VORU MESTMEGNIS BANDARÅSK ÖEGA OG STARFSMENN SKIPSINS
AR OG BRESKAR FJÎLSKYLDUR ¹SAMT FËLKI FR¹ ÎÈRUM
RIÈ  FANNST FLAK 4ITANIC ¹ BOTNI !TLANTSHAFS
INS OG HAFA SÅÈAN VERIÈ FARNAR ¾ÈI MARGAR RANN
%VRËPULÎNDUM -ARGIR VEL ST¾ÈIR FARÖEGAR VORU Å
SKIPINU VEGNA ÖESS AÈ ÖAÈ VAR RËMAÈ FYRIR Ö¾G
SËKNARFERÈIR NIÈUR AÈ FLAKINU TIL AÈ REYNA AÈ
INDI OG MARGIR HÎFÈU L¹TIÈ EFTIR SÁR AÈ FARA MEÈ Å
VARPA LJËSI ¹ SANNLEIKANN UM AF HVERJU 4ITANIC
JËMFRÒRFERÈINA
SÎKK









3COTT &ITZGERALD ER GEFIN ÒT
Å .EW 9ORK
  PRËSENT !USTUR
RÅKISMANNA SAMÖYKKJA
b!NSCHLUSSm OG VERÈA HLUTI
AF ¶ÕSKALANDI
¶RËUN FRAMLEIÈSLA OG
SÎFNUN ¹ EFNAVOPNUM ER
BÎNNUÈ MEÈ UNDIRRITUN
S¹TTM¹LA UM EFNAVOPN AF
MEIRA EN  LÎNDUM
'RINDAVÅK "OLUNGARVÅK
$ALVÅK OG %SKIFJÎRÈUR ÎÈL
AST KAUPSTAÈARRÁTTINDI
3ETO BRÒIN MILLI (ONSHU
OG 3HIKOKU Å *APAN ER
OPNUÈ FYRIR UMFERÈ EFTIR
AÈ HAFA VERIÈ ¹RATUG Å
BYGGINGU

FÆDDUST ÞENNAN DAG
3VAVAR
(ALLDËRSSON
FRÁTTAMAÈUR


-AX 6ON 3YDOW
LEIKARI 

/MAR 3HARIF
LEIKARI 

-ANDY -OORE
SÎNG OG
LEIKKONA 

Innilegar þakkir til þeirra er sýndu okkur
samúð og vináttu við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Ingibjargar J.
Ingimundardóttur
frá Efri-Ey.
Halla Jónsdóttir
Magnús Emilsson
Sunnefa Jónsdóttir
Ólafur Einarsson
Árni H. Jónsson
Guðlaug B. Olsen
Svavar Jónsson
Fjóla Þorvaldsdóttir
Eygló Jónsdóttir
Jón Ingvar Pálsson
Ómar Jónsson
Fanney Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

¶«2(!,,52 (%)-)33/. TLAR EKKI AÈ FARA ÒT Å NEINAR GUÈFR¾ÈILEGAR H¹RTOGANIR HELDUR VERÈUR ¾VISAGA -ARÅU FYRST OG FREMST SAGNFR¾ÈI
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Elsku bróðir okkar,

Jóhann Guðlaugsson
lést á hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 1. apríl.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn
11. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hins látna,
vinsamlegast láti líknarstofnanir njóta þess.
Lilja Guðrún Guðlaugsdóttir
Jón Guðmundur Guðlaugsson

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

%NGAR GUÈFR¾ÈILEGAR H¹RTOGANIR
Séra Þórhallur Heimisson hefur samið
við bókaútgáfuna Sölku um útgáfu á
ævisögu Maríu Magdalenu. Þórhallur
hefur gengið með hugmyndina í maganum síðan 2004 þegar hann byrjaði
með námskeiðið um Da Vinci lykilinn
en þar leikur María stórt hlutverk.
Þórhallur tekur undir þau orð að María
sé ein umdeildasta kona kristindómsins og það hafi lengi staðið styr um
hlutverk hennar. „Kirkjan gerði hana
að gleðikonu á fimmtu öld,“ útskýrir
hann. Þórhallur bætir því jafnframt
við að honum hafi verið kennt það í
sínum sunnudagsskóla og vafalítið
tíðkist það enn sums staðar. „Eftir því
sem aldirnar hafa liðið hefur Maríu
síðan verið falið nýtt og nýtt hlutverk
en þau stangast algjörlega á við það

sem upprunalegu heimildirnar segja,“
segir Þórhallur sem hefur viðað að sér
gríðarlega miklu magni af heimildum
og telst til að þetta sé í fyrsta skipti
sem ævisaga Maríu sé fest niður á bók
með þessum hætti. „Ég hef verið að athuga bæði hér heima og erlendis hvort
eitthvað svona hafi verið gert áður en
mér hefur enn ekki tekist að koma
auga á það.“
Þórhallur mun nýta sér margar
kristnar heimildir en líka helgi- og
dýrlingasögur sem hann segir vera
mikið til af. „Ég ætla jafnframt að
vera með sérstakan kafla þar sem
hlutverki Maríu í poppmenningunni
verða gerð skil en hún er ansi mikilvæg í söngleikjum á borð við Jesus
Christ Superstar og áðurnefndri bók

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

70 ára
er í dag 10. apríl.

Sonja R. Haralds.
rithöfundur, ljóðskáld
og dulspekingur.

Samningur um Dalakofa
Ferðafélagið Útivist og fjölskylda
Rudolfs Stolzenwald hafa gert samning um leigu og uppbyggingu á Dalakofanum, skála að Fjallabaki. Rudolf
Stolzenwald byggði Dalakofann árið
1975 og síðar annan skála við hlið
hans. Hann var einn stofnenda og formaður Flugbjörgunarsveitarinnar á
Hellu og frumkvöðull í ferðalögum
um hálendi Íslands, að því er segir í
fréttatilkynningu. Með Dalakofanum
vildi Rudolf auka öryggi ferðafólks á
svæðinu og möguleika þess á að njóta
náttúrunnar. Útivist rekur fyrir fjóra
skála á Fjallabakssvæðinu; við Strút,
í Álftavötnum, við Sveinstind og í

Skælingum. Félagið hefur lagt sérstaka áherslu á ferðalög um svæðið
í starfi sínu, og þykir Dalakofinn því
góð viðbót við starfsemina.
Útivist mun bæta aðstæður í skálanum, svo hann uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til gistiskála á hálendinu, að því er fram kemur í fréttatilkynningu.

$!,!+/&).. !¨ &*!,,!"!+) &JÎLSKYLDA

2UDOLFS 3TOLZENWALD SEM BYGGÈI $ALA
KOFANN ¹RIÈ  HEFUR GERT SAMNING VIÈ
²TIVIST UM LEIGU OG UPPBYGGINGU HANS

Dans Brown um Da Vinci lykilinn,“
segir Þórhallur. „Það á eflaust eftir að
koma fólki á óvart hversu margar útgáfur eru til af sögu Maríu,“ útskýrir
Þórhallur sem hyggst reyna að leita
svara við ýmsum áleitnum spurningum á borð við hvort María hafi verið
eiginkona Jesú og hvort hún hafi staðið honum mun nær en lærisveinarnir.
Hann tekur þó skýrt fram að ætlunin með bókinni sé ekki að fa ra út
í guðfræðilegar hártogarnir heldur
verði ævisaga Maríu fyrst og fremst
sagnfræði. „Ég reikna með að fara á
fullt í að skrifa bókina eftir að páskatörninni er lokið. Efnið er til en nú
er bara að koma því í eina samfellda
heild.“
FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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b+VÅÈAHUGSANIR BEINAST AÈ
FRAMTÅÈINNI ¶¾R BYRJA OFT ¹
bHVAÈ EFm OG ENDA ¹ MIKLUM
HRAKSP¹M m SEGIR 3ËLEY *ÎKUL
RËS %INARSDËTTIR Å PISTLI SÅNUM

¡G UM MIG HEITIR NÕTT
N¹MSKEIÈ FYRIR EINSTAKAR
KONUR SEM HEFST
Å KVÎLD Å (EILSU
AKADEMÅUNNI Å
%GILSHÎLL
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)NSÒLÅN ÒR PLÎNTUM ER ORÈIÈ
AÈ VERULEIKA "ÒIÈ ER AÈ
ERFÈABREYTA PLÎNTUNUM OG
SKJËTA INN Å ERFÈAMENGI ÖEIRRA
MENNSKUM GENUM ÖANNIG AÈ
Ö¾R FRAMLEIÈA INSÒLÅN ¥ DAG ER
MEST ALLT INSÒLÅN FRAMLEITT MEÈ
BAKTERÅUM ¹ SVIPAÈAN M¹TA
/F FEITUR MATUR ER EKKI BARA

ËHOLLUR OG FITANDI HELDUR
BENDA RANNSËKNIR TIL ÖESS AÈ
FITULÅPIÈ Å MAGA DRAGI ÒR VIRKNI
ANDOXUNAREFNA 'ILDIR HÁR ENN
GULLNA REGLAN UM AÈ ALLT SÁ
BEST Å HËFI
(JARTALOKUR ÒR STOFNFRUMUM
G¾TU RATAÈ Å SJÒKLINGA ¹ INNAN
VIÈ ÖREMUR ¹RUM 6ÅSINDA
MÎNNUM
HEFUR TEKIST
AÈ R¾KTA
HJARTALOKUVEF
¹ RANNSËKN
ARSTOFUM
SEM VIRKAR
LÅKT OG HJARTA
LOKUR
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(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

(EIÈRÒN SEGIR MIKLU M¹LI SKIPTA AÈ GERA GOTT ÒR ÖVÅ SEM MAÈUR HEFUR FYRIR &ITNESS MËT (ÒN VARÈ ¥SLANDSMEISTARI KVENNA Å YFIR  CM FLOKKI Å KEPPNI SEM HALDIN VAR ¹ !KUREYRI UM
HELGINA
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Æfir tvisvar á dag, tvo tíma í senn
Heiðrún Sigurðardóttir er margfaldur Íslandsmeistari í Fitness.

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

„Þetta er sjöunda árið sem ég keppi í Fitness,“
segir Heiðrún Sigurðardóttir, sem tók þátt í Fitness-mótinu á Akureyri um helgina. Heiðrún gaf
ekkert eftir og varð Íslandsmeistari kvenna í
flokki 164 cm og yfir. Þetta tókst henni þrátt fyrir
flensu sem hrjáði hana dagana fyrir keppni.
„Venju samkvæmt koma keppendur þrisvar
fram nokkrir í einu og stilla sér upp,“ útskýrir
Heiðrún. „Fyrst á svörtu bikiníi, svo sundbol og
loks bíkiníi að eigin vali. Dómararnir dæma þá
út frá samræmi í vaxtarlagi. Mikilvægt er fyrir

stelpurnar að vera ekki of massaðar eða skornar
og halda í kvenleikann.“
Keppendur þurfa ekki aðeins að vera vel á
sig komnir, heldur verður hárgreiðslan og farðinn, að minnsta kosti í tilviki stúlknanna, að vera
óaðfinnanleg að sögn Heiðrúnar. Hún bætir við
að útgeislun skipti ekki síður máli til að komast
áfram á mótinu.
„Síðast en ekki síst þurfa keppendur að fara
í gegnum hindrunarbraut, sem er sjaldséð á
erlendum mótum, og þá reynir töluvert á styrk
og úthald,“ bætir Heiðrún við. „Hlaupið er eftir
dekkjum, farið upp klifurstiga, yfir vegg og bifreið dregin, svo fátt eitt sé nefnt. Ég náði besta

tímanum á hindrunarbrautinni í fyrra, betri
tíma en karlarnir og tók þá því alveg í nefið. Að
vísu tóku þeir meiri þyngdir en við stelpurnar, en ég er engu að síður mjög hreykin yfir árangrinum.“
Eins og gefur að skilja krefst Fitness töluverðs undirbúnings og hefur Heiðrún varið síðustu tíu vikum í stífar æfingar. „Ég æfi yfirleitt tvisvar á dag, tvo tíma í senn, allt árið um
kring og kenni þar auki. Ég bætti brennslu við
fyrir mótið, borðaði meira af próteinríkri fæðu
en áður og gætti þess að taka alla óhollustu út.
Öðruvísi hefst þetta ekki.“
ROALD FRETTABLADIDIS
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3JÒKRAKASSI EÈA SJÒKRAPÒÈI ER NAUÈSYNLEGT AÈ HAFA Å BÅLNUM
OG ER ALVEG H¾GT AÈ NOTA SEM VENJULEGAN PÒÈA EF BÎRNIN ÖURFA
AÈ HALLA SÁR ¹ FERÈALAGINU 0ÒÈINN F¾ST ¹ BENSÅNSTÎÈVUM OG Å
LYFJAVERSLUNUM

Einstakar konur hittast
ÁLFTAMÝRI • MJÓDD

HÆÐASMÁRA 4
opið 10–23 alla daga

®ÚUG TRÎNUBERJAHYLKI

0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
²TSÎLUSTAÈIR 9GGDRASILL &R¾IÈ &JARÈARKAUP -AÈUR LIFANDI "ORGARTÒNI OG
(¾ÈARSM¹RA ,ÅFSINS ,IND (AGKAUP ,YFJAVAL -JËDD OG (¾ÈARSM¹RA
.ËATÒN (AFNARÙRÈI +RËNAN -OSFELLSB¾ (EILSUHÒSIÈ 3ELFOSSI

Ég um mig er nýtt námskeið
fyrir einstakar konur sem
byrjar í kvöld í Heilsuakademíunni í Egilshöll. Gyða Laufey
Kristinsdóttir og Magðalena
Ósk Einarsdóttir standa fyrir
námskeiðinu.
Námskeiðið er hugsað fyrir konur
sem hafa gengið í gegnum skilnað
eða aðra erfiðleika og vilja komast
út og vera með öðrum konum. Það
byrjar í kvöld og stendur yfir í sex
vikur. „Við verðum alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum frá sjö til
svona tíu á kvöldin svo boðið verður upp á gæslu og kvöldmat fyrir
börnin á meðan,“ segir Magðalena.
Í hvert skipti verður byrjað á
klukkutíma líkamsrækt og síðan
tekur við fyrirlestur. Meðal fyrirlesara verða Gréta Jónsdóttir sálfræðingur sem fer yfir sorgarferlið og sjálfsmat, Þórhallur
Heimisson prestur sem fjallar um
samskipti kynjanna eftir skilnað,
Garðar Björgvinsson fjármálaráðgjafi, Anna F. Gunnarsdóttir stílisti sem talar um útlit og klæðnað,
Helga Braga leikkona sem kennir daður og Edda Björgvinsdóttir
leikkona sem talar um mikilvægi
jákvæðni.
Gyða og Magðalena segjast hafa
fengið hugmyndina að námskeiðinu vegna eigin reynslu.„Við erum
búnar að vera í þessum sporum að
vilja gera eitthvað í okkar málum
en það er nú bara þannig að þegar

-AGÈALENA OG 'YÈA SEGJA AÈ ¹ N¹MSKEIÈINU ¡G UM MIG VERÈI FARIÈ YFIR FLESTA Ö¾TTI
SEM GETA KOMIÈ UPP EFTIR SKILNAÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

er gengið í gegnum skilnað eða einhvers konar áfall er svo margt sem
þarf að taka til í og gera,“ segir
Gyða. „Svo eigum við vinkonur
sem hafa gengið í gegnum þetta
líka og við viljum vinna með þessa
þætti sem koma alltaf upp við

svona aðstæður eins og peningamál, samskipti og sjálfsmynd,“
segir Magðalena.
Á heimasíðunni www.egummig.
is er hægt að fá frekari upplýsingar um námskeiðið og skrá sig.
EMILIA FRETTABLADIDIS
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!LLIR TÅMAR HEFJAST SAMSV¾MT
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%ÈLILEGUR KVÅÈI
Hugsaðu þér mann sem gengur um grösugar sléttur, allt í einu kemur hann auga á ljón og viðbrögðin
láta ekki á sér standa. Hjartsláttur og andardráttur aukast, vöðvar spennast, yfirborðsæðar dragast
saman og munnvatnsframleiðsla minnkar. Öll þessi
líkamlegu viðbrögð og fleiri til, gera hann viðbúinn
undir að flýja eða berjast. Aukinn hjartsláttur gefur
honum orku, vöðvarnir eru tilbúnir fyrir átak og
þurr munnur auðveldar súrefnisflæði niður í lungu.
Minna blóðflæði í yfirborðsæðum minnkar hættu á
blóðmissi ef hann slasast en við þetta eiga fingurnir einnig til að kólna.
Þessi viðbrögð við hættu eru manninum lífsnauðsynleg og hafa því fylgt honum í gegnum kynslóðirnar. Það er svokölluð mandla í heilanum sem
stendur fyrir þessu, enda kölluð viðvörunarkerfi
heilans. Hún tekur við upplýsingum um það sem
manneskjan telur vera hættu og sendir út neyðarkall. Hér eru upplýsingarnar oft óritrýndar og
því ekki endilega um raunverulega hættu að ræða,
heldur aðeins einstaklingsbundið mat á aðstæðunum. Neyðarkallið fer því í loftið, hvort sem um ljón
er að ræða, gamla kisu eða atvinnuviðtal.
Kvíðahugsanir beinast að framtíðinni. Þær byrja
oft á „hvað ef...“ og enda á miklum hrakspám. Þær
fela oft í sér ofmat á líkum skelfilegra afleiðinga,
ofmat á alvarleika afleiðinganna, vanmat á eigin
getu til að ráða við hlutina og vanmat á utanaðkomandi stuðningi.
Það á kannski við um annan mann sem var að
keyra tjakklaus uppi í sveit þegar dekk sprakk á
bílnum hjá honum. Hann ákvað að ganga að næsta
sveitabæ og fá lánaðan tjakk. Á þeim hálftíma sem
tók hann að ganga, fór hann að leiða hugann að því

hvernig gengi að sannfæra bóndann um að lána
honum tjakk. Líklegast hafa hrakspár verið ríkjandi, því þegar hann var loks kominn á leiðarenda
og bóndi opnaði fyrir honum hreytti maðurinn út
úr sér „þú getur átt þinn bévítans tjakk sjálfur“ og
rauk í burtu.
Orðið kvíði lýsir margs konar vandamálum svo
sem fælni og ofsakvíða. Hann getur verið án sýnilegrar ástæðu en einnig vegna erfiðra tímabila sem
við upplifum í lífinu. Hann er þó alltaf eðlilegur í ljósi
þeirrar þróunarsögu sem minnst hefur verið á.
Kvíði getur auðveldlega verið túlkaður á rangan hátt t.d. aukinn hjartsláttur túlkaður sem hjartaáfall og hafa ófáir farið á slysabráðamóttöku í slíku
ástandi. Kvíðinn getur einnig skaðað frammistöðu
fólks í þeim aðstæðum sem hann kviknar og aukið
þannig vanmáttartilfinninguna enn frekar. Fólk fer
að einblína á kvíðann og taka þannig enn meira eftir
honum en áður.
Þannig myndast vítahringur sem erfitt getur
reynst að rjúfa. Vítahringur getur einnig leynst í
hegðun fólks. Sá sem er kvíðinn í félagslegum aðstæðum, veigrar sér við að lenda í þeim og getur því
ekki afsannað þá tilgátu sína að hann verði sjálfum
sér til skammar.
Í hugrænni atferlismeðferð eru aðstæður, hugsun,
hegðun og líkamleg kvíðaeinkenni skoðuð og einstaklingurinn er aðstoðaður við að ráða betur við
þann vanda sem veldur kvíðanum. Eðlilega er misjafnt hvað fólk þarf á mikilli aðstoð að halda og
getur það byrjað sjálft á því að kortleggja vandann. Leitast má við að rjúfa vítahringinn og huga
að eigin hrakspám því skilningur á eigin kvíða er
fyrsta skrefið í átt að betri líðan.
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ÁS fasteignasala er með til sölu við Álfabyggð í Súðavík einbýli á góðum stað.

LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA
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Húsið að Hringbraut 62 í Hafnarfirðinum er selt sem einbýlishús þó að það skiptist í tvær íbúðir.

Tvær íbúðir í einbýlishúsi
Fasteignasalan Ás er með tveggja íbúða
einbýlishús til sölu í Hafnarfirðinum. Við
húsið er verönd með heitum potti.
Hringbraut 62 í Hafnarfirðinum er tvíbýlishús
sem er selt sem einbýlishús.
Íbúð á efri hæð er með sérinngangi. Gengið
er inn í forstofu með marmaraflísum og þaðan
inn í parketlagt hol. Eldhús er með ljósri innréttingu, granítborðplötu, helluborði, háf og stæði
fyrir tvöfaldan ísskáp. Úr stofunni er gengið út
á norðvestursvalir þar sem útsýni er frábært.
Tvö svefnherbergi eru á hæðinni með parketi
á gólfum. Baðherbergi er með lítilli innréttingu
og baðkari. Parketlagður stigi liggur upp í risið.
Þar eru þrjú svefnherbergi með parketi. Fata-

herbergi inn af hjónaherbergi. Snyrting með
dúk á gólfi.
Íbúð á neðri hæðinni er einnig með sérinngangi. Forstofa er með flísum á gólfi ásamt holi
og fatahengi. Tvö svefnherbergi eru með parketi á gólfi og skápum í hjónaherbergi. Baðherbergi er með baðkari. Eldhús er með nýlegri innréttingu með viftu og helluborði. Stofa og borðstofa eru með parketi á gólfi. Þaðan er gengið út
á yfirbyggðar svalir með góðu útsýni.
Hvor íbúð um sig á stórt herbergi í kjallara.
Þar er jafnframt sameiginlegt þvottahús og sérgeymslur fyrir hvora íbúð.
Efri hæð hússins er skráð 151,2 fm og neðri
hæð 122,2 fm. Bílskúr er tvöfaldur og 49,4 fm.
Kjallarinn er þar til viðbótar.
Ásett verð er 69 milljónir.

HOF fasteignasala er með til sölu glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum við
Jónsgeisla í Grafarholti.

HÖFÐI fasteignasala er með til sölu
parhús við Ægisíðu í Reykjavík.

Þannig er mál
með vexti ...
... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

3,2%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 29.1.2007.

Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40
ára. Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað
þannig greiðslubyrði sína. Reiknaðu hvernig greiðslubyrði þín lækkar á www.frjalsi.is eða
hafðu samband við lánafulltrúa okkar.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum 25,4 fm bílskúr. Efri hæðin er innr. sem lúxus
íbúð með þremur stofum, eldhúsi, baðh. og einu stóru
svefnherbergi. Sérsmíðaðar eikar innr. og massíft plankaparket á gólfum. Neðri hæðin er innr. sem 3ja herbergja
íbúð. Frágengin lóð með stórum sólpalli. Glæsilegt útsýni.
Verð 68,9 millj.

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagðar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikarparket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott eldhús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing hönnuð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð

Mjög góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishús. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, rúmgóð
og björt stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi með
þvottaraðstöðu og þrjú góð herbergi með skáp. Ákv. 13
millj. 4,15%. Verð 18,9 millj.

Mjög góða 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð (efstu) í litlu
fjölbýli. Snyrtilegt eldhús með borðkrók og björt og góð
stofa. Flísalagt baðherbergi og tvö herbergi með skáp
voru þrjú. Verð 21,9 millj.

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

AUSTURBERG - LAUS

FÁLKAGATA - LAUS

HÓLMASEL - ÍBÚÐIR - ATV.

Mjög góð 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlega uppgerðu fjölbýlishús. Rúmgóð stofa með útgang suður-svalir og snyrtilegt eldhús. Tvö rúmgóð svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Verð 22,9 millj.

Glæsilega 75 fm 2 til 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýlishúsi með sér inngang af svölum. Eldhús með fallegri nýrri innréttingu og vönduðum tækjum og rúmgóð
stofa. Flísalagt og endurnýjað baðherbergi með baðkari
og rúmgott herbergi með skáp. Ný gólfefni.
Verð 17,5 millj.

Vorum að fá í sölu góða 67 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með svölum út af og
rúmgott eldhús. Svefnherbergi með svölum út af og baðherbergi með kari. Verð 16,9 millj.

Vorum að fá í sölu gott 146 fm íbúðar/atvinnuhúsnæði í
grónu íbúðarhverfi. Í dag nýtt sem tvær íbúðir og lager.
Skiptist í tvo mathluta 107 fm skráð sem íbúð og 39 fm
skráð sem verslun. Verð 24,5 millj.

Frum

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

www.hofid.is

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

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

Til sölu er búseturéttur í 4-5 herbergja íbúð sem er um 124 fm
að stærð. Íbúðin er á þriðju hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi við
Blásali 24 í Kópavogi. Stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Tvær
lyftur eru í húsinu.
Frum

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn. Ásett verð fyrir búseturéttinn er 7.5 millj.
Mánaðargjöld eru um 118.000 Íbúðin verður til sýnis föstudaginn 13. apríl í samráði við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 18. apríl.
Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Afhending íbúðar er samkomulagsatriði.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644
milli kl. 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000
frum@frum.is - www.frum.is

UMBROT
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Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
sölustjóri

Frum

2ja-3ja herbergja
Bergþórugata - 101 Rvk

Framnesvegur - 107 Rvk

17.600.000

20.900.000

Skemmtileg 60,8fm 2ja herbergja íbúð
á 1.hæð á góðum stað í 101, mjög góð
fyrstu kaup.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

73,6 fm + ca 4 fm geymsla, 2ja herb.
íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bílgeymslu. Útsýni, björt íbúð. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Austurberg - 111 Rvk

Básbryggja - 110 Rvk

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

Draumahús bjóða þér:

fasta lága
söluþóknun

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

4ra til 7 herbergja
Klapparstígur - 101 Rvk

Leirubakki - 109 Rvk

ÍBÚÐIR * VINNUSTOFA * SKRIFSTOFA*

21.900.000

* 120 fm í hjarta Reykjavík 101.* Möguleiki á 2 íbúðum * Íbúð og vinnustofu
eða skrifstofum. Óli s. 530 1812

118,9 fm 5 herbergja endaíbúð á 1.
hæð, þ.a. 10,5 fm herbergi í kjallara og
sérgeymsla 7,6 fm Húsið hefur verið
klæt. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/20

Lundarbrekka - 200 Kóp

Naustabryggja - 110 Rvk

17.500.000

24.900.000

22.500.000

40.000.000

Góð 3ja herbergja, 91 fm íbúð á 3. og
efstu hæð með sérinngangi í Breiðholtinu - stutt í alla þjónustu.
Sigurður s. 530 1809

Einstaklega falleg 99,7 fm 3ja herbergja íbúð með sérinngang á 1. hæð
í húsi staðsett i enda á lokuðum botnlanga. Þórarinn s. 530 1811

Falleg 92,7 fm 4ra herbergja endaíbúð
með sérinngangi af svölum.
Óli s. 530 1812

174 fm 6 herbergja íbúð á 2 hæðum í
litlu fjölbýli. Tvennar svalir. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Glæsileg eign.
Stefanía s. 530 1805

Reyrengi - 112 Rvk

Rjúpufell - 111 Rvk

Blöndubakki - 109 Rvk

Gullengi - 112 Rvk

4ra til 7 herbergja
Álfheimar - 104 Rvk
Berjarimi - 112 Rvk

19.900.000

19.900.000

24.200.000

27.200.000

21.900.000

19.900.000

94,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. ásamt
14,6 fm aukaherbergis í kjallara, tilvalið til útleigu. Samtals 113,7 fm.
Helgi Már s. 530 1808

Fín 86,3 fm 3ja herb. íbúð á rólegum
stað og með ágætu útsýni.
Óli s. 530 1812

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
108,7 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Baðherbergi hefur verið endurnýjað.
Þórarinn s. 530 1811

130,3 fm 4 herbergja íbúð á 3 og efstu
hæð í fjölbýli við Berjarima. Þ.a. er
stæði í bílageymslu 28,5 fm Falleg og
björt íbúð. Stefanía s. 530 1805

98,8 fm íbúð á 3. og efstu hæð auk 4,4
fm geymslu. Sérinngangur og stæði í
opnu bílskýli.
Helgi Már s. 530 1808

Góð 4ra herbergja 110,8 fm íbúð með
yfirbyggðum / upphituðum svölum á 2.
hæð við Rjúpufell.
Helgi Már s. 530 1808

Jötunsalir - 201 Kóp

Rekagrandi - 107 Rvk

Borgargerði - 108 Rvk

Funalind - 201 Kóp

Suðurbraut - 220 Hfj

Suðurhólar - 111 Rvk

26.500.000

22.900.000

29.900.000

34.900.000

18.900.000

20.900.000

Glæsileg 99,7fm, 3ja herb íbúð á 3.hæð
í lyftuhúsi, með stæði í bílageymslu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820 UTAN SKRIFSTOFUTÍMA 530 1810

83,0 fm 3 herbergja íbúð á 2 hæð auk
stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir.
Leikskóli og skóli í göngufjarlægð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Vel skipulögð, mikið endurnýjuð 6
herb. 130,9 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi með sér inngangi og stórum
sólpalli! Óli s. 530 1812

151,1 fm 6 herbergja íbúð á 2 efstu
hæðum í fjölbýli. Tvennar suð/ vestur
svalir. Falleg eign á góðum stað.
Stefanía s. 530 1805

98,2 fm mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð (þ.a. 5,8 fm
geymsla) með ágætu útsýni miðsvæðis. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/20

106,1 fm 4 herb. íbúð á 2 hæð í fjölbýli.
Skólar og önnur þjónusta er í stuttu
göngufæri. Góð eign á góðum stað.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Hæðir
Reyrengi - 112 Rvk

Sléttahraun - 220 Hfj

Hringbraut - 220 Hfj

Kársnesbraut - 200 Kóp

Heiðarvegur - 230 Rbæ

Melás - 210 Gbæ

19.900.000

17.900.000

28.500.000

25.700.000

14.900.000

31.000.000

3ja herb. 82 fm góð íbúð með sérinngangi af svölum og stæði í opnu bílskýli. Róleg staðsetning en stutt í
þjónustu. Óli s. 530 1812

Falleg 99,7 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð. í góðu fjölbýli. Bílskúrsréttur
fylgir eigninni.
Þórarinn s. 530 1811

137 fm efri sérhæð með sérinngangi í
3býli. 2 svefnherbergi og stór stofa. 3.
herbergið mögulegt. Glæsilegt útsýni
yfir Hafnarfjörð. Sigurður s. 530 1809

115,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjórbýli með 26 fm bílskúr (hluti af
heildarfm) Húsið er í mjög góðu
ástandi bæði. Þórarinn s. 530 1811

106,5 fm 4ra herbergja sérhæð á 1.
hæð í tvíbýli með sérinngangi í álklæddu steyptu húsi góðum stað stutt
frá miðbæ Keflavíkur. Eddi s. 530 1806

Mjög falleg 133,8fm 4ra herb. efri sérhæð með sér inngangi og bílskúr á
mjög góðum stað í Garðabæ .
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Sumarhús
Veghús - 112 Rvk

Seljavegur - 101 Rvk

Kelduland - 108 Rvk

Kelduland - 108 Rvk

23.900.000

18.900.000

25.900.000

25.700.000

Falleg 114,5 fm endaíbúð á 2 hæð með
innb. bílskúr. Íbúðin er 94 fm og bílskúrinn 20,5 fm Íbúðin er talsvert endurnýjuð. Óli s. 530 1812

69,9 fm 3 herbergja íbúð á 1. hæð í þríbýli. Ásamt 2 geymslum samtals 19,5
fm
Stefanía s. 530 1805

85,9 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.
hæð, með stórum svölum og fallegu
útsýni. Íbúðin er nýuppgerð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Glæsileg 86 fm mikið endurnýjuð íbúð
á 3ju (efstu) hæð með fínu útsýni og
stórum suðursvölum.
Óli s. 530 1812

Djáknavegur - 801 Sel

26.900.000 Skoðið um páskana
- Magnús s. 898 0860
Glæsilegt og mjög vandað 114 fm
heilsárshús í Úthlíð, auk 26 fm
gesta/gufubaðshúss á veröndinni.

Stóraborg - 311 Bor

23.900.000
92,5 fm nýtt og glæsilegt fullbúið sumarhús að Stóruborg í Borgarfirði á
5038 fm leigulóð til 25 ára (Hagstæð
leiga). Helgi Már s. 530 1808
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Fjarðargötu 17
Hafnarfirði
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

BREIÐVANGUR - 43 FM BÍLSKÚR Mikið endurnýjuð163 fm
ENDAÍBÚÐ m/bílskúr. 4 sv.herb.
Suðursvalir. Útsýni. Verð 27,5 millj.
6279

ARNARHRAUN - MEÐ AUKAÍBÚÐ Gott talsvert endurnýjað

lega glæsilegt 398 fm einbýli m/bílskúr. Falleg lóð, verönd, sundlaug,
æfingasalur, gufubað o.fl. Góð
staðsetning. Verð 74 millj. 6085

282 fm pallbyggt einbýli m/bílskúr.
5 sv.herb. auk 3ja herb. aukaíbúð
á jarðhæð. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ

STEKKJARHVAMMUR -

Falleg 136,4 fm hæð og ris ásamt bílskúr. Sérinng. 3 sv.herb. Svalir og
verönd. Verð 26,9 millj. 6440

Sérlega fallegt og vandað 220 fm
einbýli í miðbæ Hafnarfj. 4 sv.herb.
Afgirt verönd. Aukaíbúð í kj. Verð
49,9 millj. 9969

ÁLFASKEIÐ - Góð 93,4 fm neðri

KROSSEYRARVEGUR - Sérlega fallegt og mikið endurnýjað
einbýli m/bílskur á frábærum útsýnisstað. Verð 36,9 millj.

FURUVELLIR - 205,6 einbýli
ásamt bílskúr. 5 sv.herb. Fallegar
innréttingar. Góð staðsetning. Verð
45,8 millj. 9771

BREKKUGATA - Mikið endurnýjuð 133,5 fm efri hæð m/bílskúr.
2-3 sv.herb. Sérinng. Útsýni. Verð
27,9 millj 6292

HRINGBRAUT - HFJ. 300 fm
einbýli sem skiptist í tvær samþ.
íbúðir báðar m/bílskúr á flottum útsýnisstað. Verð 69 millj. 6432

FURUVELLIR - GLÆSILEGT

ÁSBÚÐARTRÖÐ -

HRINGBRAUT - Falleg 77,8 fm
risíbúð á góðum stað. 3 sv.herb.
Suðvestursvalir. Frábært útsýni.
6446

BREIÐVANGUR -

Rúmgóð og
mikið endurnýjuð 144,5 fm íbúð á
3. hæð. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 24,5 millj. 6278

hæð á rólegum stað. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 22,9 millj.
6402

HULDUBORGIR - RVÍK

Falleg
95 fm íbúð á frábærum útsýnisstað. 3 sv.herb. Stórar svalir. Sérinngangur. Verð 24,9 millj.

NÝ
TT

PERLUKÓR - KÓP. Glæsileg
98,8 fm íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Glæsilegt útsýni.
Laus strax. Verð 24,9 millj. 5562

VESTURBRAUT - Talsvert endurnýjuð neðri hæð í tvíbýli. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 18,5
millj. 10006

DREKAVELLIR - Glæsileg 83,4
fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílag. 2 sv.herb.
Frábært útsýni. Verð 21,5 millj.

HÁAKINN - LAUS STRAX Vel
skipulögð og mikið endurnýjuð risíbúð. 3 sv.herb. Bílskúrsréttur.
Verð 18,9 millj. 6445

LAUFVANGUR -

Falleg mikið
endurnýjuð 108,9 fm íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Tvennar svalir.
Verð 20,7 millj. 6235

GRÆNAKINN -

Falleg 77,2 fm
íbúð á jarðhæð í góðu húsi. 2
sv.herb. Nýlegt eldhús. Verð 17,9
millj. 6399

NÝ

TT

NÝ
TT

NÝ
TT

Fallegt og fullbúið 279 fm einbýli með bílskúr á
góðum stað. 5 sv.herb. Verð 59,9
millj.

111,2 fm
hæð/ris í þríbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur. Útsýni. Verð 21,2 millj.
2426

3JA HERB.

NÝ
TT

BAUGHOLT - KEFLAVÍK Sér-

ÞRASTARÁS -

BRATTAKINN -

NÝ
TT

EINBÝLI

– Eigendur fasteigna
athugið!
Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj. 5258

Falleg og
björt 139,5 fm efri hæð m/bílskúr.
4 sv.herb. Sérinngangur. Fallegt
útsýni. Verð 32,9 millj. 6320

LANGAMÝRI - GBÆ

Falleg
86,4 fm íbúð á efri hæð í vinsælu
húsi. 2 sv.herb. Sérinng. Stórar
sólarsvalir. Verð 25,6 millj. 6297

DREKAVELLIR - Sérlega glæsi-

ÁLFASKEIÐ - Falleg mikið end-

leg 132,8 fm endaíbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðursvalir. Verð 29,9
millj. 6444

urnýjuð 121,6 fm íbúð m/bílskúr. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 23,5
millj. 6231

SÓLEYJARHLÍÐ - Björt og sérlega falleg 99 fm endaíbúð á góðum stað. 3 sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 24,5 millj. 6441

DAGGARVELLIR - Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 21,9
millj. 6180

SUÐURHVAMMUR -

REYKJAVÍKURVEGUR

DAGGARVELLIR - Falleg og
rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð. 2
sv.herb. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 21,9 millj. 6166

RAÐ- OG PARHÚS

SUÐURGATA -

312,7 fm hús á
góðum stað sem skiptist í tvær
íbúðir, bílskúr og verslunarpláss
sem hægt er að breyta í íbúð. Verð
60 millj. 6338

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og

198 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj. 6118

ris í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinngangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj. 6260

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Einstaklega skemmtilegt og vel staðsett raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Stór suðurgarður. Verð 34,9 millj.
6259

mikið endurnýjuð 110 fm neðri
hæð á frábærum stað. Sérinngangur. Verð 25,9 millj. 6210

ÖLDUGATA -

Fallegt 134,2 fm
einbýli á góðum stað. 4 sv.herb.
Verð 29,0 millj. 6303

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 47,9 millj. 6174

KRÍUÁS - ÚTSÝNI Sérlega
vönduð og glæsileg 113 fm neðri
sérhæð í fjórbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 29,9 millj. 6058

MÁVAHRAUN -

STEKKJARHVAMMUR

-

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX

184,8 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Suðurverönd. Góður staður. Verð 38,5 millj. 9967

Falleg 130 fm hæð og ris m/nýlegum 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 36,9 millj. 6067

HÆÐIR

4RA TIL 7 HERB.

HÁABARÐ - Fallegt 161 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Sólstofa,
verönd og heitur pottur. Verð 38,7
millj. 6329

Fallegt og vel
viðhaldið 208 fm einbýli m/bílskúr
á góðum stað. 4 sv.herb. Stór verönd. Verð 46,9 millj. 6288

HVERFISGATA - Vel viðhaldið
166 fm einbýli á góðum stað. 3-4
sv.herb. Sólstofa og verönd. Verð
35,8 millj. 6163

KVÍHOLT -

Falleg 150 fm neðri
hæð m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sérinng. Útsýni. Verð 32,4 millj. 6298

ARNARHRAUN - LAUS Falleg

BREIÐVANGUR - Falleg 140 fm
íbúð m/bílskúr á 1. hæð. 4 sv.herb.
Stór stofa og sjónvarpshol. Verð
24,9 millj. 6291

-

Falleg
107 fm íbúð á 1. hæð. 2 sv.herb.
Góðar svalir. Parket og flísar. Verð
21,5 millj. 6186

BREIÐVANGUR -

Falleg og
rúmgóð 123,2 fm íbúð á 3. hæð. 3
sv.herb. Verð 21,9 millj. 6333

Glæsileg 118,7 fm efri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Mikið endurnýjuð
eign að innan sem utan. Verð 24,5
millj. 6157

UNUFELL -

STEKKJARKINN -

Góð 90 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð 18,9 millj. 6060

á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

BURKNAVELLIR -

BREIÐVANGUR - M/BÍLSKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN

endaíbúð m/ bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning. Verð 24,9 millj.
10068

Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Verð 18,7 millj. 6066

KÓRSALIR - KÓP. Sérlega fal-

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg

leg 163,6 fm endaíbúð á jarðhæð
m/stæði í bílageymslu. 4 sv.herb.
Verð 38 millj. 6283

búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Eikarinnréttingar, parket og flísar. Verð
24,9 fm 9754

91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7
millj. 2527

Björt og falleg 96,8
fm íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Verð
17,9 millj. 9724

Sérlega falleg 106,3 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Náttúruflísar og parket.
Verð 24,5 millj. 6405

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon, lögg. fasteignasali – Melkorka Guðmundsdóttir
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2JA HERB.

KARLAGATA - RVÍK - LAUS
„LAUS STRAX „ Björt og góð 57
fm íbúð á 1. hæð á frábærum stað.
2 sv.herb. Verð 16,5 millj. 9641

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á

HJALLABRAUT -

Falleg mikið
endurnýjuð 66,9 fm 2ja herb. íbúð
á 2. hæð. Vestursvalir. 6314

jarðhæð m/stæði í bílag. Sérinngangur. Verð 18,5 millj. 9973

URÐARSTÍGUR - Góð neðri
hæð í tvíbýli. Sérinng. Hús í góðu
ástandi að utan og innan. Verð
15,9 millj. 9970

FJARÐARGATA - HFJ Gott
204 fm húsnæði á besta stað í
miðbæ Hfj. Húsnæðinu er skipt í
70 og 134 fm einingar sem eru í
útleigu. 6272

STEINHELLA - HAFNARFJ.
Glæsilegt 1.920 fm atvinnuhúsnæði
á besta stað í helluhrauni. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. Afhendist
tilbúið til innréttinga. 9942

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFASKEIÐ -

Falleg 88 fm íbúð
á 2. hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Bílskúrsréttur. Verð 18,7 millj.
3716

LAUFVANGUR - Talsvert endurnýjuð 71,4 fm ííbúð á jarðhæð.
Verönd. Laus fljótlega. Verð 16,9
millj. 6408

SUÐURGATA - STÚDÍÓ

Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj. 10053

RAUÐHELLA - HFJ. TIL SÖLU
EÐA LEIGU - 275 fm atv.húsnæði
á góðum stað. Mjög stór malbikuð
lóð, gott úti/-gámapláss. Verð 41,5
millj. 10021

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ
GRINDAVÍK

GARÐUR

KAPLAHRAUN - HFJ. 162 fm
endabil sem skiptist í 120 fm neðri
hæð og 42 fm efri hæð. Laust
strax. Verð 23,9 millj. 6055

GRANDATRÖÐ - HFJ. 116,4 fm
atvinnubil á góðum stað innst í lokaðri götu. Verð 17,3 millj. 9797

NÝBYGGINGAR

NÝ
TT

ALLT AÐ 90% LÁN

NÝ
TT

raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd,
heitur pottur. Verð 24,3 millj. 9798

Gott 172 fm
einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð STAÐARVÖR - LAUST STRAX
Fallegt 135,8 fm einbýli á rólegum
23,5 millj. 6020
stað. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

HÚ TV
S Ö
EF
TI
R

BORGARHRAUN STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm

ÁRTÚN - Fullbúið og glæsilegt
147 fm PARHÚS m/bílskúr. 3
sv.herb. Verð 25,9 millj. 10048
FJÓLUVELLIR 10-12 - HFJ.

230 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð 22,9 millj. 6448

MÁNASUND - 135,4 fm einbýli.
4 sv.herb. Verð 18,4 millj. 5130

ÓSBRAUT -

198,0 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

BJARKARÁS - GBÆ - Sérlega
glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað efst
í Ásahverfinu.

ÍB E
ÚÐ IN
EF
TI
R

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ

LEYNISBRÚN - Vandað 154,4
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
23,8 millj. 9926

244 fm raðhús á einni hæð m/bílskúr, verð frá 30,4 millj. - frábært
fermetraverð 5401

LITLUVELLIR -

Gott 115,9 fm
raðhús m/bílskúr. 6447

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - FalVÍKURBRAUT -

leg og vönduð 4ra herb. íbúð á
jarðhæð m/sérinng. Fullbúin með
glæsilegum gólfefnum. Verð 29,3
millj. 5386

Sérlega falleg
161,7 fm efri hæð og ris. Verð TILBOÐ. 4027

hæð í litlu fjölbýli. 2 sv.herb. Verð
9,9 millj. 6194

STAÐARHRAUN - Talsvert endurnýjað 151 fm endaraðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 22,9 millj. 6420

FLATAHRAUN - HFJ Glæsilegar íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum stað. Afh. við kaupsamn.
Verð frá 17,9 millj. 6344

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX
DALBRAUT - Gott 51,5 fm par- LÆKKAÐ VERÐ 54,7 fm ris- hús. 2 sv.herb. Möguleiki á stækk-

íbúð. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796 un, teikn. til. Verð 9,5 millj. 2991

VOGAR

F
ÚÐ JÓR
IR AR
EF
TI
R

SUÐURGATA - 83,8 fm íbúð á 2.

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 24,6 millj. 5298

STRANDGATA -

/tvíbýlishús á góðum stað. Fullbúið
að utan og fokhelt að innan. 6317

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fallegt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 11,4 millj. 6270
AKURGERÐI - 137 fm parhús
m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er ekki
fullbúið að innan. Verð 24,9 millj.
6170

DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ. Glæsilegar 136-157 fm 5
herb. sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Verð frá 29,9 millj. 10062

NORÐURVÖR -

Fallegt mikið
endurnýjað 181 fm parhús/einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
6253

BORGARHRAUN -

Fallegt 168,6
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Ný
verönd. Verð 26,5 millj. 6187

209,0 fm einbýli m/bílskúr.
sv.herb. Verð 24,9 millj. 9656

EIGNARLÓÐ Í GRÍMSNESI
Glæsileg 10.800 fm ENDALÓÐ við
Sólbakka. Glæsilegt útsýni. Leyfi
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5 fyrir allt að 200 fm húsi. 6424
sv.herb. Verð 34,9, 80% gott lán.
Ákv. sala 6084

ÁSABRAUT - Falleg 96,9 fm 3ja
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð. Verð
19,9 millj. 5194

MIÐHÓP 8 - 14 -

154,3 fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,5
millj. 5487

KERHRAUN - 22 fm sumarhús á
157,8 fm einbýli NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI einni hæð sem stendur á 7.270 fm
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 21,9 millj. 260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST eignarlóð. Góð staðsetning. Verð
. 3991
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj. 9945 7,9 millj. 10108

Glæsilegar 3ja og 4ra herb. FULLBÚNAR
íbúðir m/parketi og flísum á gólfum. Verð frá 20 millj. 4856

ÍB

ENGJAVELLIR 1 - HFJ.

HEIÐARGERÐI - 181 fm einbýli ESKILUNDUR - Glæsilegur fullm/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 28,9 millj. búinn 54 fm sumarbústaður í landi
Miðfells, Þingvallasveit. Eignarlóð.
6117
Frábært útsýni. Verð 16,5 millj.
6296
REYKJAN.BÆR

DREKAVELLIR 18 -

ÚÐ SJ
IR Ö
EF
TI
R

MARARGATA - LAUST Nýtt og

AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli ÁSABRAUT m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
pottur. Verð 20,5 millj. 3790

4

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.

SérFallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
lega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í 21,9 millj. Afhending í feb.-apríl.
sex íbúða húsi. Verð frá 29,6 millj. 4467
10085
ÚÐ SE
IR X
EF
TI
R

Fallegt talsvert endurnýjað 150 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 22,9 millj.
6252

SELD

SUMARHÚS

AUSTURHÓP 14 OG 18 STAÐARHRAUN -

SELD

ÍB

Talsvert endurnýjað 151,1 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verð 24,5 millj. 9689

EINIVELLIR 7 - HFJ. - Falleg
4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/stæði í bílag. Verð 23,4 millj.
5159

ÍB

LEYNISBRAUT - Bjart og fallegt
103,5 fm parhús. 2 sv.herb. Bílskúrsréttur. Verð 18,5 millj. 6295

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR Glæsilegt 344 fm einbýli-

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýjað139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
24,5 millj. 9838

NORÐURVÖR -

ÍB

LANDIÐ

ÍB E
ÚÐ IN
EF
TI
R

SUÐURVÖR - Fallegt 160 fm parhús m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sólpallur
og heitur pottur. Verð 23,9 millj.
6328

ÚÐ EIN
EF
TI
R

Talsvert endurnýjað 495 fm atv.húsnæði. 4.000 fm
lóð. Verð 31,8 millj. 6114

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fallegt fullbúið 205 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 33,9 millj.
9757

ÍB

SUÐURVÖR - 147,5 fm parhús
m/bílskúr á frábærum stað. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 4436

ÚÐ FIM
IR M
EF
TI
R

NÝ

TT

SANDGERÐI

FJÓLUVELLIR 2-8 - HFJ. DREKAVELLIR 26 - HFJ. Glæsileg raðhús á einni hæð m/bíl- Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
skúr. Áhv. 17 millj. til 40 ára hjá 24,8 millj. Afhending við kaupÍbúðalsj. Verð frá 29,9 millj.
samning. 4310

Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali - Birna Benediktsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, lögg. fasteignasali
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L fréttablaðið L fasteignir

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is
ritari

10. APRÍL 2007

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is
ritari

Óli Antonsson
olia@draumahus.is
sölumaður

Draumaeignir

Richard H. Sævarsson
richard@draumahus.is
sölumaður

Draumaeignir

Asparhvarf 203 Kóp

Draumaeignir

Glósalir - 201 Kóp

Hulduborgir - 112 Rvk

75.000.000
49.900.000

Einstaklega fallegt og íburðarmikið
parhús til sölu ofan Elliðavatns í Kópavogi. Húsið er 243 fm og 5 herbergja á
tveimur hæðum og er stórglæsilegt útsýni í norður og austur yfir Elliðavatnið og náttúruna í kring. Sigurður s. 530 1809

Fallegt og vandað fimm herb. 191,1 fm
raðhús á tveimur hæðum, þar af 24,6 fm
bílskúr á fallegum útsýnisstað við Glósali. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Helgi Már s. 530 1808

Rað- og parhús
Arnartangi - 270 Mos

Ásgarður - 108 Rvk

26.400.000
Falleg 105,2 fm 4ra herbergja íbúð
(þ.a. 6,5 fm geymsla), með sérinngangi á jarðhæð í góðu fjölbýli við
Hulduborgir. Helgi Már s. 530 1808

Rað- og parhús
Hjallabraut - 220 Hfj

Jakasel - 109 Rvk

Einbýli
Dvergholt - 270 Mos

Esjugrund - 116 Rvk

24.300.000

31.000.000

54.900.000

46.800.000

43.900.000

41.900.000

94 fm raðhús á einni hæð með góðum
suðurgarði og 4 svefnherbergjum.
Barnvænn og rólegur staður.
Óli s. 530 1812

Gott 6 herbergja 129,6 fm raðhús á
þremur hæðum við Ásgarð þar sem
stutt er í alla þjónustu.
Helgi Már s. 530 1808

Fallegt 316,4 fm 9 herbergja endaraðhús með innbyggðum 31,1 fm bílskúr.
Séríbúð á neðrihæð sem er 138,5 fm
með sérinng. Þórarinn s. 530 1811

223,9 fm 8 herbergja Gullfallegt Parhús á besta stað í seljahverfi, þ.a. 22,8
fm bílskúr. Húsinu vel við haldið. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

135,6 fm einbýlishús á einni hæð
ásamt tvöf. 45,3 fm bílskúr. Frábær afgirtur bakgarður með miklum gróðri
og heitum potti. Óli s. 530 1812

6. herb. einbýli með sjávarútsýni, alls
213 fm á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Húsið er á Kjalarnesi, á fallegum
útsýnisstað. Sigurður s. 530 1809

Birkihólar - 800 Sel

Blómahæð - 210 Gbæ

Langholtsvegur - 104 Rvk

Laufengi - 112 Rvk

Eyktarás - 110 Rvk

Fálkaklettur - 310 Bor

TILBOÐ ÓSKAST

59.900.000

43.000.000

32.500.000

Nýtt 164,9 fm parhús á einni hæð innst
í botnlanga á góðum stað á Selfossi.
Eddi s. 530 1806

Einstaklega glæsilegt 182,5 fm 6 herbergja raðhús við verðlaunagötu 2006
á besta stað í Hæðarhverfi í Garðabæ.
Glæsil. innrétt. Þórarinn s. 530 1811

164 fm 5 herbergja raðhús á 2 hæðum
auk 23,3 fm bílskúrs. Góð eign á vinsælum stað.
Stefanía s. 530 1805

119,4 fm 5 herbergja endaraðhús á 2
hæðum með góðum garði og svölum.
Stutt í skóla. Frábært svæði BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800/1806

Fallegt 280 fm 2ja íbúða einbýlishús á
2 hæðum með innbyggðum 38 fm bílskúr. Húsið er innst í botnlanga við
opið svæði. Óli s. 530 1812

230,4 fm einbýlishús með 2 aðskildum
íbúðum + 32,8 fm bílskúr -samtals
263,2 fm Rólegur staður miklir möguleikar. Óli s. 530 1812

Engjasel - 109 Rvk

Fljótasel - 109 Rvk

Logaland - 108 Rvk

Þorláksgeisli - 113 Rvk

Heiðarbrún - 810 Hve

Lækjamót - 245 San

39.900.000

46.900.000

47.500.000

7 herb. 220 fm endaraðhús á þremur
hæðum ásamt stæði í bílageymslu við
Engjasel. Á gólfum er parket, flísar og
dúkar. Helgi Már s. 530 1808

Mjög gott 5 herbergja endaraðhús
með bílskúr, auk 3ja herbergja íbúðar í
kjallara, alls 268,3 fm í Seljahverfinu í
Breiðholti. Sigurður s. 530 1809

Mjög vel staðsett 213 fm raðhús í
Fossvoginum á 2. hæðum. 6 svefnherbergi + stofa. Laust til afhendingar við
kaupsamning. Sigurður s. 530 1809

LAUST STRAX

37.000.000

46.800.000

26.900.000

22.900.000

190 fm 6 herbergja raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 31,7 fm bílskúr. Húsið er mjög smekklegt. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800/1820

Gott 5 herbergja 132fm einbýli á einni
hæð ásamt 39 fm tvöföldum bílskúr,
samtals 171 fm á góðum stað í Hveragerði. Helgi Már s. 530 1808

Einbýlishús 197,4 fm (þ.a. 42,8 fm bílskúr) 6 herbergja, 4 svefnherbergi og
2 stofur. Húsið er í dag rúmlega fokhelt. Þórarinn s. 530 1811

Nönnustígur - 220 Hfj

Vesturhús - 112 Rvk

Atvinnuhúsnæði
Furuberg - 221 Hfj

Hamraberg - 111 Rvk

Rauðhella - 221 Hfj

39.900.000

31.500.000

39.800.000

31.900.000

67.000.000

Einstaklega fallegt og vel skipulagt
165,4 fm parhús þ.a. 22,4 fm bílskúr og
ca 30 fm sólstofa sem ekki er hluti af
heildarfm. Þórarinn s. 530 1811

124,6 fm 5 herbergja fallegt Raðhús á
góðum stað í breiðholti. Húsið er nýuppgert að utan. BÓKIÐ SKOÐUN S.
530 1800 OG 530 1820

Glæsilegt atvinnuhúsnæði 250,2 fm
gólfflöt, möguleiki á u.þ.b. 60 fm millilofti. Stórar innkeyrsludyr 4,2 m á hæð
og 4m á breidd. Þórarinn s. 530 1811

143,7 fm 4 herbergja einbýli á 2 hæðum við miðbæ Hafnarfjarðar.
Stefanía s. 530 1805

Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr á frábærum útsýnisstað við Vesturhús. Helgi Már s. 530 1808

fasteignir L fréttablaðið L
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L fréttablaðið L fasteignir

Runólfur Gunnlaugsson
viðskiptafræðingur,
lögg. fast.- og skipasali

Arnhildur Árnadóttir,
ritari

10. APRÍL 2007

Kristín Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Davíð Davíðsson
sölumaður

Daði Rúnar Jónsson
viðskiptafr. og
sölumaður

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Gústi Adolf Björnsson
sölumaður

Skrifstofur okkar í Reykjavík og Hafnarfirði eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali
Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

7,5-19 milljónir

19-25 milljónir

26-32 milljónir

Eyrarskógur - Sumarhús

Rauðavað - Sérhæð

Laugarnesvegur
Jarðhæð

Fallegur 38,2 fm sumarbústaður á flottum
útsýnisstað. Nýlegir gluggar og hurðar.
Bústaðnum hefur verið vel við haldið og er
umhverfið sérlega fallegt. Verð 7,5 millj.

Í sölu nýleg, björt og falleg 2ja-3ja herb. íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði ásamt
stæði í bílageymslu á besta stað í Norðlingaholtinu. Góð aðkoma. Bílastæði malbikuð. Stutt
í skóla og leikskóla sem og aðra þjónustu. Verð
23,9 millj.

Glæsileg 86 fm, 2ja herb. endaíbúð á 1.hæð í
nýlegu húsi á þessum eftirsótta stað.
Sérinngangur. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Fallegar innréttingar. Verð 26,9 millj.

Hólmasund- Sumarhús

Eskivellir - 3ja

Mjög góð, ný og vel skipulögð 3ja herb. 84 fm
íbúð á 5. hæð í glæsilegu og viðhaldslitlu
fjölbýli. Mjög vandaðar MODULIA innrétt.,
vönduð tæki og allur frágangur er fyrsta flokks.
Sérinng. er í íbúðina. Þvottahús í íbúð. 16 fm
svalir.Verð 19,8 millj.

31-56 milljónir
Ársalir – „Penthouse“

Nýbyggingar
Austurmýri -Selfoss

Stórglæsileg 3-4ra herb. 122,3 fm „penthouse“
íbúð á 10. hæð í lyftuhúsi. Ótakmarkað útsýni
til suðurs og vesturs. Íbúðin er öll sérlega
vönduð og íburðarmikil. Mikil lofthæð í stofu
og eldhúsi. Verð 31, 9 millj.

Tvö falleg raðhús á einni hæð með innb.
bílskúr, samt. 166 fm Til afh. strax, fullbúin að
utan og rúml. tilbúin til innréttinga að innan.
Möguleiki á 95% láni. Verð 24,9 -25,9 millj.

Berjarimi - Jarðhæð

Eiðistorg - 2 íbúðir

Drekavellir - 4ra herb.

Glæsileg 130,5 fm, 4ra herb. íbúð á 1 hæð, þ.a.
er 35,4 fm stæði í bílageymslu. Þvottahús innan
íbúðar. Stór sólpallur. Stutt í skóla og leikskóla.
Verð 27,6 millj.

Vorum að fá í sölu 87 fm 3ja herbergja íbúð
ásamt 27 fm stúdíóíbúð á 4. hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Íbúðirnar eru alls 111,4 fm Parket og
flísar. Suður svalir. Öll þjónusta við höndina.
Verð 32 millj.

Erum með í sölu sérlega glæsilegar 124-126 fm
4ra herbergja íbúðir ásamt stæði í bílageymslu í
þessu vandaða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru fullbúnar
án gólfefna. Tvennar svalir. Verð frá 24,9-26,9
millj.

Þrastarás - 3ja herb.

Ægisíða - Parhús

Rauðamýri 5 - 17 - raðhús
- mosfellsb.
Hamratún 1 - 13 - rahús mosfellsb.

Í sölu falleg neðri sérhæð í raðhúsalengju.
Sérinngangur. Parket og flísar á gólfum.
Suðurgarður. Hiti í stéttum. Verð 19,5.

Í sölu gullfalleg 3ja herbergja 106 fm efri
sérhæð í litlu fjölbýli. Stórbrotið útsýni.
Sérinngangur. Mikil lofthæð. Parket og flísar á
gólfum. Mahóní innréttingar. Verð 27,9

Parhús sem er tvær hæðir og kjallari, ásamt
bílskúr, alls 165,6 fm Skiptist m.a. í eldhús og
tvær samliggjandi stofur, tvö herb. í kjallara
m/sér snyrtingu. Parket á gólfum. Eign með
ýmsa möguleika. Verð 34,5 millj.

Raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Lóð skilast þökulögð og bílaplön
hellulögð með snjóbræðslu. Gert er ráð fyrir
hitakerfi í gólfi. Frágangi utanhúss lokið vorið
2007. Verð frá 27,9

Kleppsvegur - 3ja herb.

Naustabryggja 5

Funalind - Glæsiíbúð

Stuðlaberg - Raðhús

Rauðamýri 4 - 12 - raðhús
- Mosfellsb.

Snyrtileg 3ja herb. 78 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við Kleppsveg (beint á móti Holtagörðum).
Flísalagt baðherb. Parket á gólfum á stofu, eldhúsi og gangi. Verð 16,9 millj.

Glæsileg 3ja herb. 87,3 fm íbúð á 2. hæð ásamt
stæði í bílahúsi.Björt stofa sem er opin í eldhús.
Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö svefnherb.
með fatskápum. Fallegt eikarparket á gólfum.
Flott útsýni. Laus strax. Verð 23,5 millj.

Sérlega glæsileg, vönduð og vel umgengin,
101,9 fm endaíbúð á jarðhæð ásamt 27,1 fm,
sérstæðum bílskúr. Innréttingar, skápar og
hurðar úr Kirsuberjavið. Gegnheilt stafaparket.
Hellulögð verönd með skjólgirðingu. Verð 28,6
millj.

Flott, fullbúið og viðhaldslétt 160 fm raðhús
með 3 herbergjum og bílskúr. Hellulögð
innkeyrsla m. snjóbræðslu, verönd í garði.
Parket og flísar á gólfum.Verð aðeins 38,5 millj.

Raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr í Mosfellsbæ. Húsin verða afhent
fullbúin að utan en fokheld að innan. Hægt er
að fá húsið tilbúið undir tréverk. Lóð skilast
þökulögð með 30 fm sólpalli og bílaplön
hellulögð með snjóbræðslu. Verð 31,9 millj.

Maríubakki - 3ja herb.

Hjallabraut - 4ra herb.

Skaftahlíð - Sérhæð

Stóragerði -Sérhæð

Glitvellir - Einbýli

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 88,4 fm íbúð á
2 hæð. Eikarparket er á holi, eldhúsi og stofu.
Rimlagardínur í öllum gluggum. Þvottah. í íbúð.
Verð 18,2 millj.

Mikið endurnýjuð 4ra herb., 121,6 fm íbúð á
3ju hæð í 12 íbúða stigagangi. Öll sameign
nýlega yfirfarin. Parket og flísar á gólfum.
Rótgróið hverfi. Stutt í alla þjónustu. Verð 23,9

Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel
skipulagða 119 fm 4-ra herbergja íbúð á 3.hæð í
fallegu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta stað.
Tvennar svalir. Laus strax. Verð aðeins 28,9
millj.

Falleg og talsvert endurnýjuð neðri sérhæð í
þríbýlishúsi með bílskúr á þessum eftirsótta stað.
Hæðin er 127,5 fmásamt 26 fm bílskúr. Samt.
153,5 fm Tvær sérgeymslur. Verð 38,9 millj.

Sérlega fallegt og vel skipulagt einbýlishús á
einni hæð sem skilast fullbúið að utan, steinað í
ljósum lit og með grófjafnaðri lóð. Að innan
skilast húsið RÚMLEGA FOKHELT EÐA LENGRA
KOMIÐ. Húsið er til afhendingar STRAX. Verð
33,5 millj.

Laufrimi - 3ja herb.

Suðurvangur- hæð

Lækjargata-„Penthouse“

Álfkonuhvarf - Einbýli

Fléttuvellir - Einbýli

Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja
endaíbúð á 3.hæð í þessu fallega húsi. Húsið er
við óbyggt svæði og er því frábært útsýni úr
íbúðinni. Parket og flísar eru á gólfum. Hér er
hátt til lofts. Suður svalir. Verð 24,9 millj

Björt og sérlega glæsileg 3-5 herb.133 fm
„penthouse“ íbúð, ásamt stæði í bílageymslu.
Frábært útsýni. Beyki innréttingar. Stórar
flísalagðar suð-vestur svalir. Mjög falleg og vel
umgengin eign.Verð 31,9 millj.

Um er að ræða 40,1 fm sumarhús á landi
Hrafnistu að Hraunborgum í Grímsnesi.
Bústaðurinn skiptist í tvö svefnherb., eldhús,
WC og rúmgóða stofu, auk 20 fm svefnlofts og
1,9 fm útigeymslu sem er áföst húsinu.
Sundlaug og golfvöllur er á svæðinu.

Suðurgata - 3ja herb.

Stekkjarhvammur
Sérhæð

Mjög falleg og vel umgengin 87 fm. 3ja
herb.íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum.Vandaðar innréttingar. Þvottahús
innan íbúðar. Stutt í miðbæinn. Verð 18,9.

Falleg og talsvert endurnýjuð, 76,8 fm 3ja herb.
endaíbúð. Parket og flísar á gólfum. Allt nýtt á
baði. Skápar í báðum herb. Snyrtileg sameign.
Stutt í skóla, leikskóla, verslun og þjónustu.
Verð 18,5 millj.

Nýjustu eignirnar á www.hofdi.is

Fallegt rúmlega fokhelt 273 fm einbýlishús á
miklum útsýnisstað í Kópavogi. Gert ráð fyrir 4
svefnherbergjum. 55 fm bílskúr. Verð 56 millj

Sérlega fallegt arkitektahannað hús á einni hæð
og með tvöföldum bílskúr. Húsið skilast fullbúið
að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan skilast
húsið tilbúið til innréttinga. Gert ráð fyrir 4
svefnherb. Til afhendingar í júlí 2007. Verð 46,9
millj.

Skráð eign er seld eign

S u ð u r l a n dsb ra ut 2 0 — S í mi 5 3 3 6 0 5 0 — Fax 533 6055 B
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0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     
6ARAHLUTIR Å 3UNNY ¹RG k ,EGACY k
!CCENT k 3  

6IÈGERÈIR

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

4ÎLVUR
6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM ¹ STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR
AF -ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR
-IÈNET EHF 3  

"ËKHALD SKATTSKIL SKATTFRAMTÎL FJ¹R
M¹LAÖJ STOFNUN FÁLAGA 3-#/ REIKN
INGSHALD OG R¹ÈGJÎF 3  

4IL BYGGINGA
4ILBOÈ ¹ BIRKIKROSSVIÈ

²RVALS VATNSLÅMDUR BIRKIKROSSVIÈUR  
MM  MM OG  MM 4AKMARKAÈ
MAGN %INNIG SMÅÈAVIÈUR  X  OG
 X  "ESTA VERÈIÈ 5PPL Å S 


3P¹DËMAR

-¹LARAR

6ERSLUN

KEYPT
& SELT

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

4IL SÎLU
.Ò ER RÁTTI TÅMINN FYRIR TRJ¹KLIPPINGAR
SEM OG AÈ F¹ TILBOÈ Å GARÈSL¹TT OG ÎNNUR
VERKEFNI SUMARSINS (ÒSFÁLÎG EINSTAKL
INGAR OG FYRIRT¾KI VERIÈ VELKOMIN Å HËP
¹N¾GÈRA VIÈSKIPTAVINA FR¹  'ARÈAR
"EST S  

ÞJÓNUSTA
(REINGERNINGAR
'ARÈSL¹TTUR BEÈAHREINSUN TRJ¹KLIPPING
AR ÖÎKULAGNIR GARÈAÒÈUN OG ALLT ANNAÈ
SEM VIÈKEMUR GARÈINUM +OMUM ¹
STAÈINN OG GERUM VERÈTILBOÈ ÖÁR AÈ
KOSTNAÈARLAUSU 'ARÈLÅF S  

#OMET H¹ÖRÕSTID¾LUR

-ARGAR GERÈIR VERÈ FR¹ KR  M
VSK MYND  #OMET  CLASS
IC 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


6ANTAR ÖIG M¹LARA

®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM UTANHÒS ¶ÎK BLOKKIR OG ÎNNUR
M¹LNINGARVINNA 3   *ËN )
'ARÈARSSON

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

0ÅANË FLUTN OG ALLIR ALM FLUTN !LLAR
ST¾RÈIR BÅLA !UKAMAÈUR EF ËSKAÈ ER
5PPL I S     

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3V¾ÈI EHF
3  

'R¹SLEPPUNET

"EITUSÅLD

(EIMAVÅK EHF 3  

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ¶VOTTAVÁL ¹  Ö 5PPÖVOTTAVÁL ¹ 
Ö &RYSTIKISTA ¹  Ö ¶URRKARI ¹  Ö
%LDAVÁL ¹  Ö .Õ ELDHÒSVIFTA ¹  Ö m
TV ¹  Ö m TV ¹  Ö ®RBYLGJUOFN ¹
 Ö 3TËLAR ¹  Ö "ARNAÖRÅHJËL ¹  Ö 3
 

'ARÈSL¹TTUR TRJ¹KLIPPINGAR GARÈAÒÈUN
BEÈAHREINSUN OFL (ÁR F¾RÈU ALLA VIÈ
HALDSÖJËNUSTU ¹ EINUM STAÈ FYRIR GARÈ
INN 'ARÈLIST   WWWGARDLISTIS

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
(VER SKIPTIR HVERJU SEM ER
WWWSKIPTIMARKADURIS

4ÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
FLUTNINGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S
 

¶Ò F¾RÈ AÈ SKR¹ FRÅTT TIL 

(ÒSAVIÈHALD
'ARÈYRKJA
'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

«SKAST KEYPT

3J¹UM UM ÎLL GLERSKIPTI VIÈGERÈIR OG
BREYTINGAR UTANHÒSS SEM INNAN &YRIR
HÒSEIGENDUR OG HÒSFÁLÎG 4ILBOÈ ÖÁR
AÈ KOSTNAÈARLAUSU &AGÖJËNUSTAN EHF
S  

«SKA EFTIR RIFFLI CAL  EÈA  X
SKOÈA ALLT EINNIG ËSKAST BYSSUSK¹PUR
FYRIR   BYSSUR 3ÅMI  
 ®RN

"&+«

«SKA EFTIR NÕLEGUM HLJËMFLUTNINGST¾KJ
UM FR¹ "ANG  /LUFSEN 5PPL Å S 


"YGGINGAFÁLAG ®LL ALLMENN SMÅÈAVINNA
KOL BYGGINGASTJORIIS 'SM  
%KKERT VERK OF LÅTIÈ OG EKKERT VERK OF
STËRT

+LIPPI RUNNA LIMGERÈI OG FELLI TRÁ ®NNUR
GARÈVERK 'ARÈAÖJËNUSTA (AFÖËRS 3
 
4EK AÈ MÁR AÈ SL¹TT FYRIR HÒSFÁLÎG OG
EINSTAKLINGA OG KLIPPINGAR OG UMHIRÈU ¹
GÎRÈUM 5PPL Å S  

4ÎLVUR

6ERKFAG EHF

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN SMÅÈAR FLOTUN GLERJUN
OG BLIKK 5TAN SEM INNAN 5PPL Å S
 

'ARÈYRKJUSTÎRF

+LIPPINGAR MOSAT¾TING OG ALLT SEM SNÕR
AÈ LËÈINNI "LËMI S  

3TÅFLUÖJËNUSTA

"ËKHALD

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O
#
@AË;7##
>r<BC</
3/ÈD
7A7@7A

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O
#
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-¹LARAR

&ASTEIGNIR

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  
MÅN  6ISA%URO S    MÅN
3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

HEILSA

HEIMILIÐ

(EILSUVÎRUR

(EIMILIST¾KI

«SKA EFTIR TILBOÈUM Å ALVÎRU STEINSTEYPT
HESTHÒS MEÈ KJALLARA 5PPL GEFUR
'UNNAR Å (RÅMFAXA Å S  

3UMARBÒSTAÈIR

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM
(ERBALIFE SKYNSAMLEG N¾RING FYRIR ALLA
5PPL WWWDAGAMUNURIS OG Å S 


'ESTAMËTTAKA

+ENTUCKY &RIED #HICKEN
-OSFELLSB¾
«SKUM EFTIR HRESSU OG DUGLEGU
FËLKI  ¹RA OG ELDRA Å AFGREIÈSLU
OG ELDHÒS VANTAR ¹ FASTAR VAKTIR
OG AUKAVAKTIR GOTT MEÈ SKËLA
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ ¹ STAÈNUM
+&# -OSFELLSB¾ S  

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

2AFVIRKJUN

6ANTAR M¹LARA EÈA MENN VANA M¹LNING
ARVINNU 5PPL Å S  

(OUSEKEEPING

3TAFF IS NEEDED ON WEEKENDS AND
BANK HOLIDAYS "ASIC ENGLISH IS NEEDED
0LEASE CONTACT LOBBY HOTELVIKIS
0RO 'OLF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA STUNDVÅST OG
SAMVISKUSAMT STARFSFËLK TIL FRAMTÅÈAR
STARFA ¹ 'OLF ¾FINGARSV¾ÈIÈ "¹SA 5PPL
Å S   EÈA ¹ PROGOLF PROGOLFIS

(JËLBARÈAVERKST¾ÈIÈ
.ÕBARÈI

3UMARBÒSTAÈIR TIL LEIGU  MÅN FR¹
26+  (EITUR POTTUR OG GASGRILL .¹NARI
UPPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA WWW
NUPARIS

2YKSUGUKERFI 4ILBOÈ
 KR 

«SKUM AÈ R¹ÈA STARFSMANNKONU Å
GESTAMËTTÎKU UM HELGAR OG FRÅDAGA
%NSKUKUNN¹TTA NAUÈSYNLEG LOBBY
HOTELVIKIS

/KKUR VANTAR STARFSFËLK ¹ HJËLBARÈAVERK
ST¾ÈIÈ .ÕBARÈA Å 'ARÈAB¾ 5PPL Å S
    

!TVINNA ËSKAST

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
6OR OG SUMARSTÎRF

3ETTU SJ¹LFUR UPP KERFIÈ Å ALLT AÈ FM
ELDRA HÒSN¾ÈI ¹ EINNI HELGI !UÈVELD
UPPSETNING  RYKHREINSUN MEÈ
 M SOGBARKA 0OKALAUS VÁL ²TBL¹STUR
BEINT ÒT WWWRAFHEIMILIDIS 5PPL I S
    

#AFE /LIVER ËSKAR EFTIR FËLKI B¾ÈI Å HLUTA
OG FULL STÎRF HUGASAMIR VINSAMLEGAST
HAFIÈ SAMBAND VIÈ %VU Å SÅMA 


2AINBOW 2YKSUGUR 'OTT
VERÈ

.UDD
6ILTU NUDD  0¹SKATILBOÈ Å GANGI (AFÈU
SAMBAND Å SÅMA  
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

4IL SÎLU ERU NOTAÈAR 2AINBOW RYKSUGUR
9FIRFARNAR AF UMBOÈI BYRGÈ 5PPL Å S
  ¹ DAGINN OG   KVÎLD
OG HELGAR

3NYRTING

HÚSNÆÐI
" "AR"ISTRO ËSKAR EFTIR DUGLEGU
HRESSU OG ¹BYRGU FËLKI ¹ KVÎLDIN OG
UM HELGAR 5MSËKNIR SENDIST ¹ SOLOLI
SIMNETIS

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
'L¾SILEG LÒXUS ÅBÒÈ TIL LEIGU Å RËLEGU
HVERFI   !LLT INNFALIÈ 3JËN ER SÎGU
RÅKARI 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
'L¾NÕ LÒXUS ÅBÒÈ ¹ BESTA STAÈ Å 
!LLT INNIFALIÈ 3JËN ER SÎGU RÅKARI 5PPL
 

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

4IL LEIGU LÅTIÈ HERB ¹ SV  FYRIR RËLEG
OG REGLUS EINSTAKL MEÈ SAMEIG ELDH
OG BAÈH 5PPL Å S   EKL 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
®KUKENNSLA

4RÁSMÅÈI
(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG VERKEFN
UM 0ALLASMÅÈI GIRÈINGAR UPPSL¹TTUR OG
FL 'ERI FÎST TILBOÈ 5PPL Å S  

®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

ATVINNA

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
 ¹RA KVK 2EGLUSÎM  REYKLAUS ËSKAR
EFTIR STËRU HERB EÈA ÅBÒÈ VERÈ BÅL 
 3ÅMI  

TILKYNNINGAR
"AKARÅIÈ HJ¹ *ËA &EL
"AKARÅIÈ OG S¾LKERAVERSLUN *ËA
&EL +LEPPSVEGI 6ANTAR HRESST
OG DUGLEGT STARFSFËLK 4VÅSKIPTAR
VAKTIR %INNIG LAUS STÎRF UM
HELGAR HENTAR VEL SKËLAFËLKI
5PPL F¹ST HJ¹ ,INDU Å SÅMA
  EÈA ¹ STAÈNUM
+LEPPSVEGI "AKARÅIÈ (J¹ *ËA
&EL +LEPPSVEGI 

µMISLEGT

!TVINNA Å BOÈI

&JÎSKYLDA ¹ HEIMLEID FR¹ $ANMÎRKU
ËSKAR EFTIR  HERBERGJA IBÒD ¹ HÎFUD
BORGARSV¾DINU TIL LEIGU FR¹  MAI
2EGLUSÎM OG REYKLAUS 5PPL Å SÅMA
 

(ÒSN¾ÈI TIL SÎLU
5PPSKRIFTIR

$EILDU UPPSKRIFTUM ÖÅNUM MEÈ VINUM
OG FJÎLSKYLDU WWWMATSELDIS

4), 3®,5
!ÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒS

!6- 3OLUTIONS GETA
FUNDIÈ FYRIR YKKUR FR¹
B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%VRËPU

tur

www.granithusid.is

Gr
an

ítb

orð

plö

S: 544 5100

granítflísar
handlaugar

Helluhraun 2 - Hafnarfjörður

77 0ASSAT k
%KINN  ÖÒS KM  DYRA
BEINSKIPTUR .Õ YFIRFARINN F¾ST
¹  ÖÒS
5PPL Å S  

B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
MATREIÈSLUFËLK ÖJËNUSTUFËLK
FËLK ÒR TÎLVUGEIRANUM EÈA
BYGGINGARIÈNAÈI ®LL HAFA
MIKLA REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI
!6- 3OLUTIONS GETA BOÈIÈ UPP
¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN TIL
SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM VEIK
INDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYRIRVARA
ER AÈ R¾ÈA
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

4), 3®,5

Höfum til sölu slípivörur
í miklu úrvali.
Sími 511 2055 fax 511 2056
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
logey@simnet.is

!ÈSTOÈARMAÈUR Å ELDHÒS ËSK
AST Å LEIKSKËLANN "REKKUBORG Å
'RAFARVOGI
5PPL VEITIR LEIKSKËLASTJËRI Å S
 

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU WWW+ENNSLACOM EF ÖÒ VILT
LOSNA VIÈ SKULDIR OG F¹ MIKLU H¾RRI
TEKJUR

%INKAM¹L

3TARFSFËLK ËSKAST

«SKUM EFTIR DUGLEGU STARFSFËLKI Å ALMENN
GARÈYRKJUSTÎRF %INNIG LAUST HLUTASTARF Å
SÎLUMENNSKU 3   -AGNÒS
6ANTAR HRAUSTAN OG DUGLEGAN STR¹K 
 ¹RA Å VINNU FR¹ MAÅ TIL ¹GÒST "ÅLPRËF
SKILYRÈI 5M ER AÈ R¾ÈA ÒTKEYRSLU OG
ÕMIS ÎNNUR STÎRF ¶ETTA ER TÅMABUNDIÈ
VERKEFNI OG ERU GËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR
RÁTTAN AÈILA .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 

3MIÈIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR SMIÈUM OG
VERKAMÎNNUM FJÎLBREYTT VERKEFNI 3AGA
VERKTAKAR EHF 5PPL Å S  
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR STARFSFËLKI ¹
HJËLBARÈAVERKST¾ÈI OG SMURSTÎÈVAR ¹
!KUREYRI OG %GILSSTÎÈUM $EKKJAHÎLLIN
S     
6EGMERKING EHF POTRZEBUJE OD ZARAS
PRCOWNIKËW DO OZNACZANIA DRËG $ULO
PRACY WIELE NADGODZIN 7IADOMOSCI
POD NR    

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRI

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLSTJËRA Å ÒTKEYRSLU
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU 5PPL Å S 
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%ÚING STÁTTARFÁLAG
&ÁLAGSFUNDUR VERÈUR HALDINN ÙMMTUDAGINN  APRÅL
KL  Å +IWANISHÒSINU VIÈ %NGJATEIG
$AGSKR¹
 &ÁLAGSM¹L
 "REYTINGAR ¹ REGLUGERÈ SJÒKRASJËÈS
 ®NNUR M¹L
&ÁLAGAR M¾TUM VEL OG STUNDVÅSLEGA
3TJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS

Spennandi vinnustaður í alþjóðlegu umhverfi.
Fríhöfnin ehf. óskar eftir að ráða sumarstarfsfólk í dagvinnu sem og vaktavinnu í verslun
fyrirtækisins, bæði hluta- og heilsdagsstörf. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fyrir
1. júní n.k. Í boði eru afleysingastörf, bæði til þriggja og sex mánaða.
Störfin felast í afgreiðslu og áfyllingum í verslun. Við leitum að reyklausum, snyrtilegum
og þjónustuliprum einstaklingum.
Hæfniskröfur:
- Góð þjónustulund
- Tungumálakunnátta

- Hæfni í mannlegum samskiptum
- Sveigjanleiki

Nýir umsækjendur fá stutta undirbúningsþjálfun áður en starf hefst.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Fríhafnarinnar á þriðju hæð í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar og á heimasíðu Fríhafnarinnar www.dutyfree.is.
Umsóknum ásamt ljósmynd skal skila fyrir 24. apríl n.k.
Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

&ERÈAKLÒBBUR &%" &ÁLAGS ELDRI BORGARA Å 2EYKJAVÅK
&RËÈLEG OG SKEMMTILEG FERÈ TIL &¾REYJA OG (JALTLANDS
  JÒNÅ &ARIÈ VERÈUR UM EYJARNAR UNDIR LEIÈSÎGN HEIMA
MANNA SKOÈAÈIR MERKILEGIR STAÈIR !ÈALR¾ÈISMAÈUR ¥SLANDS
Å &¾REYJUM TEKUR ¹ MËTI HËPNUM
3ÅÈUSTU FORVÎÈ AÈ PANTA SÅMI  

-!46¥3 &¡,!'!2
,AUGARDAGINN  APRÅL N¾STKOMANDI
VERÈUR AÈALFUNDUR -!46¥3
&UNDURINN ER HALDINN ¹ (ËTEL .ORDICA ¹ ANNARRI H¾È OG HEFST
KL 
%FTIR FUNDINN KL   VERÈUR BOÈIÈ TIL MËTTÎKU Å
TILEFNI AÈ STËRAFM¾LUM SEM AÈ FÁLÎGIN SEM MYNDA -!4
6¥3 HEFÈU ¹TT ¹ ¹RINU &ÁLAG FRAMREIÈSLUMANNA OG &ÁLAG
MATREIÈSLUMANNA HEFÈU ORÈIÈ  ¹RA OG &ÁLAG ÅSLENSKRA
KJÎTIÈNAÈARMANNA HEFÈI ORÈIÈ  ¹RA
&ÁLAGAR ERU HVATTIR TIL ÖESS AÈ M¾TA OG TAKA MEÈ SÁR GESTI
-INNUM ¹ NIÈURGREIÈSLU OG STYRKI TIL ÖEIRRA SEM AÈ KOMA
LANGT AÈ EN UPPLÕSINGAR UM ÖAÈ M¹ ÙNNA Å NÕJASTA FRÁTTABRÁÙ
-!46¥3 OG EINNIG ¹ WWWMATVISIS 

Bannað!

Er orð sem við
þekkjum ekki
Zúúber – morgunþáttur
alla virka morgna frá
kl. 7.00–10.00.
Upptökur úr þættinum
er að finna á FM957.is

Upplýsingar um starfið veitir starfsþróunarsvið í síma 425 0432 fyrir hádegi.
Tölvupóstfang: thorunn@fle.airport.is.
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Do you want to study
Computer Science or IT?

 Do you want to study in Denmark?
 Do you want to study in Denmark in an international
environment?
 Are you looking for a programme which gives you good
job opportunities?
 Are you interested in Computer Science or IT?
 Are you looking for a short education at university
level?
Do as Hrund Brynjólfsdóttir and other young students.
Every year The Academy of Southern Denmark in Sønderborg welcomes students from Iceland. Come and join
us! Sønderborg has an active ”Íslendingafélag”.
Visit our website www.sdes.dk to read more about your
future in Denmark.

345¨ -),,) 342¥¨! %FTIRKÎST P¹SKANNA
&2%92 '¥'*! '5..!233/. ,)''52 «6¥'52 %&4)2

Páskarnir eru liðnir.
Loksins!, kunna margir að hugsa. Smáfólkið
á heimilinu liggur uppi
í sófa, örmagna eftir
sykursjokkið. Búið að
borða yfir sig af risastórum páskaeggjum
sem eru fyllt með sykri
og aftur og sykri. Á sunnudeginum
hafði heimilið breyst í vígvöll; hinir
fullorðnu vöknuðu upp fyrir allar
aldir og földu góðgætið. Rétt eins
og stórveldi sem felur risastóra
sprengju í eigin landi og bíður eftir
því að hryðjuverkamennirnir finni
vopnið.
Þegar leitinni hafði verið hætt og
speki dagsins lesin upp fyrir alla
var hafist handa við skófla í sig

hundruðum gramma af súkkulaði.
Og þá fóru leikar fyrst að æsast.
Sykurinn tók öll völd. Tal barnanna
varð smám saman hraðara og hraðara og að endingu höfðu þau kjaftað frá sér allt vit. Við tóku hopp og
skopp út um alla íbúð.
Foreldrarnir eru engu skárri, skilja
ekkert í því hvernig hægt var að
torga fjórum lambalærum og einni
nautasteik á jafn skömmum tíma.
Nú skal éta grænmeti í öll mál, vatn
með matnum og varla má minnast
einu orði á kjötmeti án þess að maginn fari allur á hvolf. Þeir höfðu
horft með skelfingarsvip á allt þetta
svarta dóp sem börnin átu yfir sig
af. Fyllst sektarkennd eins og eiturlyfjasali en hugsað með hryllingi
til lambasteikarinnar sem enn átti

eftir að elda. Og sósunnar, akfeitrar með góðum slurk af rjóma og
jafnvel smá sultu. Þegar öllu þessu
yrði lokið yrði væntanlega að flytja
hersinguna út með krana, slíkt var
átið.
Stórhátíðir í dag eru tákn óhófs.
Eitthvað sem stofnendur þeirra
höfðu vart í huga þegar þeim var
komið á. Og páskarnir eru kannski
síst sú hátíð sem á það skilið að
vera bendluð við hvers kyns ofát.
Og vafalítið hefur Jesús, þegar
hann hékk á krossinum, ekki órað
fyrir því að einn daginn ættu menn
eftir að fagna andláti hans með þvílíkri gleði og drykkju, mat og víni
að halda mætti að einhver pest eða
leiðinlegasti gesturinn í veislunni
væri loksins farinn.

N 0ONDUS
*¾JA ÖETTA ER *¹ SEGÈU
PÅNULÅTIÈ SORG
6ONANDI
LEGT AÈ KVEÈJ FLYTUR ÖÒ ¹
AST SVONA EFTIR
GËÈAN
ÎLL ÖESSI ¹R
STAÈ

%FTIR &RODE °VERLI
4AKK FYRIR ÖAÈ ¡G MUN SAMT
ALDREI GLEYMA ÎLLUM ÖESS
UM BOLTUM SEM ÖÒ OG VINIR
ÖÅNIR HAFA SPARKAÈ Å GEGN
UM GLUGGANN HJ¹ MÁR %ÈA
Ö¹ ÖESSARI SKELFILEGU TËNLIST
SEM ÖÒ HEFUR LEYFT ÎLLUM AÈ
HEYRA AÈ ËGLEYMDUM HUND
INUM SEM SKEIT ËSJALDAN Å
GARÈINN HJ¹ MÁR

(MM
MINNINGAR
MINNINGAR

*¹ ÖETTA
HAFA VERIÈ
GËÈ ¹R

%IGINLEGA EKKI
¶AKKA EIGINLEGA
BARA 'UÈI FYRIR AÈ
KOMAST EITTHVAÈ
ANNAÈ !DIOS

¡G LÅKA
!DIOS

Grundtvigs Allé 88
DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 7412 4141
www.sdes.dk

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

6IÈ SJ¹UMST ¹ M¹NUDAGINN

®RYGGIN HJ¹
MÁR ERU
FARIN

"ÅDDU AÈEINS
H¾GUR

GEG
GJA
ÐIR
AU
VINN KAINGA
R!

¶Ò VERÈUR AÈ
FARA AÈ F¹ ÖÁR
H¹G¾ÈA
VARNARKERFI

ÞÚ
GÆTIR
UNNIÐ!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

"GTBLB§VIWB§
¢FUUBUFLVSNJLJOO
UÓNB ¢B§GZMHJS
PS§J§TWPNJLJ§
NBHOBGSVTMQØTUJ
B§ÏH¢BSGTNÈUÓNB
UJMB§GMPLLB¢FUUB
BMMU

SMS

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

LEIK

UR

*Aðalvinningar dregnir út úr öllum innsendum skeytum.Vinningar verða afhentir í BT Smáralind, Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið. Þú færð 5.mín til að svara spurningu. Leik lýkur 21. apríl 2007.

N "ARNAL¹N
¡G SKIL EKKI EITT

%FTIR +IRKMAN3COTT
!F HVERJU KALL
IÈ ÖIÈ FRÅIÈ YKKAR
b&LËTTANN MIKLAm
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¥ SAMSTARÙ VIÈ 6ESTURPORT
 MARS UPPSELT
 APRÅL
MARS 5PPSELT
UPPSELT

 MARS UPPSELT
 APRÅL 5PPSELT
 APRIL UPPSELT

 APRÅL
APRIL 5PPSELT
UPPSELT

 APRÅL
APRÅL 5PPSELT
ÎRF¹ S¾TI LAUS

Kl. 12.10
Ausið úr viskubrunnum á Þjóðminjasafninu. Arndís S. Árnadóttir listsagnfræðingur fjallar um
snikkaraverk fyrri alda og þræðir slóð timbursmiða og handverks
um grunnsýningu safnsins og les í
nokkra nytjahluti á biskupstólum,
höfðingjasetrum og í lágreistum
húsakosti þorra fólks á Íslandi.

-IÈASALA  
WWWBORGARLEIKHUSIS

EFTIR 0)%42/ -!3#!'.)
 SâN -I  APRÓL KL  ./++52 34) ,!53
 SâN ,AU  APRÓL KL  «2&£ 34) ,!53
 SâN 3UN  APR ÓL KL  «2&£ 34) ,!53

%LÓN SK SKARSDØTTIR
*ØHANN &RIGEIR 6ALDIMARSSON
LAFUR +JARTAN 3IGURARSON
(ÚRN (RAFNSDØTTIR ¨ØRUNN 3TEFÉNSDØTTIR

4),&)..).'!3·0! ° (£$%').5
(£$%')34.,%)+!2 ¨2)½*5$!')..  !02°, +, 
3IGRÓUR !ALSTEINSDØTTIR MEZZØSØPRAN OG (ELGA "RYNDÓS -AGNÞSDØTTIR PÓANØ
FLYTJA âSK OG FRÚNSK LJØ
-IAVER KR 

WWWOPERAIS

OPERA OPERAIS

MENNING FRETTABLADIDIS

3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

¨*½!20%2! °3,%.$).'!
°  £2

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

Miðasala 568 8000
www.borgarleikhús.is
grettir.blog. is

 %KKI MISSA AF
KVIKMYND FRANSKA LEIKSTJËRANS
-ICHELS 'ONDRY 4HE 3CIENCE OF
3LEEP SEM SÕND ER ¹ FRANSKRI KVIK
MYNDAH¹TÅÈ Å (¹SKËLABÅËI
HEIMSËKN ¹ LANDN¹MSSÕNINGUNA 
 Å !ÈALSTR¾TI  EN ÖAR ER OPIÈ
ALLA DAGA MILLI    SÕNINGUNNI
M¹ FINNA FRËÈLEIK UM LÅFIÈ ¹ LANDS
N¹MSÎLD SETTAN FRAM ¹ AFAR NÒTÅMA
LEGAN H¹TT

Hrímhærður andi og smali
Haukur Gunnarsson leikstjóri hefur verið ráðinn
á ný sem leikhússtjóri hjá
Beaivváš, þjóðarleikhúsi
Sama í Noregi, og tók hann
til starfa þann 1. janúar.
Þetta er í annað sinn sem hann
ræðst til starfans en hann var
fyrsti leikhússtjórinn þegar þjóðarleikhús Sama var sett á fót.
Haukur hefur um langt árabil
starfað í Noregi og víðar á Norðurlöndum þótt hann hafi reglulega komið hingað heim og unnið
sýningar fyrir íslensku leikhúsin, bæði norður á Akureyri og hjá
Þjóðleikhúsinu. Hafa sýningar
hans oft borið keim af hefðbundnu
japönsku leikhúsi en þangað sótti
Haukur menntun sína og til Bretlands.
Fyrsta verkefni hans var að
setja á svið leikverk eftir verðlaunahafann Nils Aslak Valkeapää
(1943-2001). Nils fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 1991,
en verkið samdi hann að áeggjan
vinar síns, Jun’ichiro Okura. Verkið er skrifað í draumleikshefð japanska No-leikhússins og var fyrst
flutt á vetrarborga-hátíðinni í
Sapporo 1995 af hópi joik-söngvara
og tveimur japönskum leikurum.
Er sviðsetning Hauks hin fyrsta á
verkinu utan Japans. Verkið kallast á frummálinu Ridn`oaivi ja
nieguid oaidni eða Sá hrímhærði
og hinn draumspaki. Nils hélt sig
fast við hið hefðbundna form en
glæddi verkið inntaki sem er samískt í merg og bein. Þetta er einasta verk hans fyrir leiksvið. Sýningin hefur fengið frábæra dóma

(!5+52 6)¨ &).'!2  6%2+).5
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,%)+,)34 5NGUR SMALI Å LEIT AÈ SJ¹LFUM SÁR OG VISKU HEIMSINS

og er nú á sýningaferðalagi um
Skandinavíuskagann en Þjóðleikhús Sama er ferðaleikhús og flytur sýningar sínar í byggðum Sama
á norðurhvelinu. Vonast Haukur
til að koma með sýninguna til Íslands á næsta ári en Nils er nokkuð þekktur hér meðal ljóðaunnenda sökum þýðinga Einars Braga
á ljóðum hans.
Ljóðlist Nils Aslak Valkeapääs
er erfitt að lýsa með orðum, segja
þeir sem kunnugir eru máli Sama:
raunar eru ljóð hans til flutnings og standa því nær norrænum skáldskap sem saminn var til
munnlegs flutnings eins og dróttkvæða. Því ræður joik-hefðin sem
er munnlegur flutningur en ekki
bókleg upplifun.
Verkið lýsir fundi ungs hreindýrahirðis og öldungs sem er fant-

,*«3-9.$ -!2)4 !..! %6!.'%2

astísk fígúra, getur bæði verið
ímyndun og draummaður, eða er
hann forn andi á sveimi í mannheimum? Ljóðheimur Nils er túlkaður í ljóði og lagi joik-aranna
og glæddur hreyfingum, litum
og myndum. Sótti Haukur hreyfingar í kunnáttu sína í japönsk
leikbrögð. Dansar eru samdir af
Indru Lorentzen. Leikmynd gerir
Aage Gaup en hann hlaut Heddaverðlaunin 2000 sem eru Grímuverðlaun þeirra Norðmanna. Búninga gerir Berit Marit Hætta sem
vann Hedda-verðlaun 2000 og tónlist er í umsjá Roger Ludvigsen
en hann hlaut Edvard-verðlaunin 2000. Svo hér er þrautþjálfaður hópur á ferðinni og tekst þjóðarleikhúsi Sama vonandi að koma
hingað með leikinn fyrr en síðar.
PBB FRETTABLADIDIS

Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason

Frumsýning
16.mars föstudagur kl. 20:00

 APR LAU  SÕNING KL 

22.mars ﬁmmtud. 2.sýn kl. 20:00

 APR FÎS  SÕNING KL 

23.mars föstud. 3.sýn kl. 20:00

 APRlaugard.
LAU  4.sýn
SÕNING

24.mars
kl.KL
20:00

Strandgata 50, Hafnarfirði. Miðasala
í síma 555 2222 og á www.midi.is

3UN  APRÅL KL  LAUS S¾TI
3UN  APRÅL KL  LAUS S¾TI
3UN  APRÅL KL  ÎRF¹ S¾TI LAUS
3UN  APRÅL KL   
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Tónleikar samfélags svefnherbergjanna
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,EIKKONAN 3OFIE 'R½BÐL LEIKUR Å
&ORBRYDELSEN (ÁR ER HÒN ÖË EKKI Å
PEYSUNNI FR¾GU

Útgáfan sem kennir sig við
Bedroom Community stendur
fyrir tónleikum í Fríkirkjunni í
Reykjavík í kvöld.
Fram koma Ben Frost, Nico
Muhly og Valgeir Sigurðsson
sem allir flytja eigin verk ásamt
hljómsveitum sínum. Tónleikarnir eru forsmekkur að tónleikaferð
tónlistarmannanna til Belgíu og
Hollands þar sem þeir munu leika
á Domino og Motel Mozaïque tónlistarhátíðunum sem þykja í fararbroddi í kynningu á framsækinni
tónlist. Útgáfunni var boðið að
taka þátt í þessum hátíðum eftir að
útsendari sá tónleikakvöld hennar
á Iceland Airwaves í fyrra.
Bedroom Community er ný íslensk hljómplötuútgáfa sem stofnuð var af upptökustjóranum Val-

geiri Sigurðssyni sem þekktur er
af störfum sínum í hljóðverinu
Gróðurhúsinu. Bedroom Community hefur á sínum stutta tíma
tryggt sér öfluga dreifingu víðast hvar í Evrópu, Bandaríkjunum
og í Japan og leitast við að gefa út
fjölbreytta tónlist.
Fyrsta útgáfan var platan Speaks
Volumes með hinum bandaríska
Nico Muhly, en hún inniheldur kammertónlist sem færð er í
nýstárlegan búning. Nico flutti nýverið verk af henni fyrir troðfullu
húsi í Carnegie Hall í New York.
Önnur plata útgáfunnar kom út
í mars en þar er að verki Ástralinn Ben Frost, sem búsettur hefur
verið á Íslandi undanfarin misseri, með plötuna Theory of Machines. Platan hefur hlotið einróma

lof gagnrýnenda bæði hér heima
sem erlendis sem hafa keppst við
að hlaða verkið lofi. Ben beitir
helst gítarnum fyrir sig í tónsmíðum sínum en ljær honum oftar en
ekki nýstárlegan blæ með notkun
tölva og tóla svo að útkoman verður oft sinfónísk og á köflum ofsafengin.
Framundan er útgáfa á plötu Valgeirs Sigurðssonar, Ekvílibríum, í
sumar. Valgeir notast jafnt við lífrænan sem rafrænan efnivið og
naut hann að auki fulltingis ýmissa
samstarfsmanna sinna um árin,
þar á meðal ljúfsárrar söngraddar
tónlistarmannsins Bonnie Prince
Billy.
Tónleikarnir í Fríkirkjunni hefjast kl. 20.30.
4«.,)34!2-!¨52).. "%. &2/34

Uppljóstrun
Það er allt í volli í Danmörku. Þar
hefur Danmarks Radio verið að
sýna nýja glæpaseríu – Forbrydelsen eða Glæpurinn – og hafa þeir
sem eiga aðgang að DR1 setið lamaðir yfir kassanum og fylgst með.
Sumir fundu út að betra væri að
horfa á þáttaröðina með norskum
texta á NRK því þeir tala nokkuð
hratt í þessum Kaupmannahafnarkrimma.
Í þáttaröðinni segir frá ungri
lögreglukonu sem er á síðasta
vinnudegi og ætlar að flytjast til
Svíþjóðar með kærastanum þegar
hún lendir í morðmáli þar sem ung
stúlka finnst myrt á akri.
Það eru býsna margir þættir
sem leiða málið til lykta og stóð
til að serían slúttaði í haust. En nú
eru góð ráð dýr. Einhverjir fantar
hafa komist að því hver morðinginn er og látið það uppi á vefsíðu.
Reynir danska ríkisútvarpið allt
hvað það getur að setja fyrir lekann og þegar þetta er ritað er ekki
útséð um árangur.
Íslenskir áhorfendur eiga von
á þáttunum á skjáinn á RÚV í
vor, nema þeir bændur flýti málinu fyrst illvirkinn hefur verið afhjúpaður.
Þess berast einnig fregnir að
fyrrnefnd glæpasería hafi haft
víðtæk áhrif á smekk og tísku
danskra kvenna sem nú keppast
við að koma höndum yfir prjónaðar peysur af ákveðinni sort sem
aðalleikkonan Sofia Gråbøl klæddist iðulega í þáttunum og þarlendir fjölmiðlar kenna við einkennisbúning ungu lögreglukonunnar.
Eru uppi getgátur um hvers lensk
þessi fagurmunstraða prjónapeysa sé og hallast margir að því
að þarna sé á ferðinni þjóðlegt
prjónles frá Færeyjum en aðrir
segja að dýrðin sé frá Perú. Eitt er
þó víst að ekki er hetjan í íslenskri
lopapeysu.
PBB

BÆTUM KJÖRIN
BURT MEÐ FÁTÆKT
Fréttamannafundur og opnun kosningamiðstöðvar í Suðvesturkjördæmi.
Kragakafﬁð opnar í Hamraborg, klukkan 16:00.
Hjörleifur Valsson spilar á ﬁðlu.
Ögmundur Jónasson, Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir,
Álfheiður Ingadóttir, Gestur Svavarsson, Þuríður Backman
og Benedikt Davíðsson

ALLT ANNAÐ LÍF!
- með vinstri grænum

www.vg.is
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SÕNIR HEIMILDARMYNDIR UM FLUG

Gamlar
gersemar
Kvikmyndasafn Íslands grefur upp
gersemar úr sínum fórum og sýnir
á næstu dögum nokkrar heimildarmyndir frá fornri tíð. Í kvöld og
næstkomandi laugardag verðar
sýndar myndir frá hnattflugi Nelsons og félaga hans sem komu við í
Reykjavík árið 1924 og heimildarmynd um Ítalann Balbo sem flaug
yfir Atlantshafið og drap niður
fæti hér árið 1933.
Í næstu viku er síðan komið að
heimildarmyndum um fornar jöklaferðir en myndskeið sem þá verða
sýnd eru frá fjórða áratugnum og
sýna til að mynda fransk-íslenskan
leiðangur á Vatnajökul sem farinn
var við afar erfiðar aðstæður.
Sýningarnar fara fram í Bæjarbíói í Hafnarfirði á þriðjudagskvöldum kl. 20 og á laugardögum
kl. 16.

ANNAR ÞESSARA
TVEGGJA

HEIMSFRUMSÝNING

HEFUR
HEILA
Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !

FRÁ DANNY BOYLE
LEIKSTJÓRA 28 DAYS LATER
OG TRAINSPOTTING KEMUR
SPENNUTRYLLIR ÁRSINS!

SÓLIN ER AÐ DEYJA.
ER HÆGT AÐ BJARGA HENNI?

STRANGLEGA BÖNNUÐ
INNAN 16 ÁRA

SÍMI 564 0000
SUNSHINE
MR. BEAN´S HOLIDAY
MR. BEAN´S HOLID. SÝND Í LÚXUS
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
THE HITCHER
EPIC MOVIE

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 3, 5, 7, 9 og 11
kl. 3, 5, 7, 9 og 11
kl. 4
kl. 4, 6, og 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.50 B.I. 7 ÁRA

SUNSHINE
THE SCIENCE OF SLEEP
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
THE ILLUSIONIST

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10 B.I. 7 ÁRA
kl. 6
kl. 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 8 og 10.15

HOT FUZZ
SCHOOL FOR SCOUNDRELS
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

kl. 8 og 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10
kl. 6
kl. 6 B.I. 7 ÁRA

MIÐASALA Í BORGARBÍÓ Á

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

4ILFINNINGALEG TJ¹NING
Fyrsta plata hljómsveitarinnar Wulfgang kemur út í
dag. Þessi efnilega sveit er
á leið í tónleikaferðalag um
Kína og virðist eiga bjarta
tíma framundan.

Ást í draumalandi
Nýjasta mynd franska leikstjórans Michel Gondry er óhefðbundin ástarsaga sem gerist í París og
í undralandi draumanna. Aðalpersónan Stéphane (Bernal) gerir
ekki greinarmun á þessum tveimur heimum, sérstaklega ekki eftir
að hann kynnist listakonunni
Stéphanie (Gainsbourg) sem býr á
móti honum.
Þetta er fyrsta myndin sem
Gondry skrifar sjálfur en hann
er þekktur fyrir stuttmyndir og
myndbönd sín, til dæmis fyrir
Björk, Beck og White Stripes
sem eru mörg hver verkfræðileg
undur. Hann leikstýrði líka myndinni Eternal Sunshine of the Spotless Mind eftir handriti Charlies
Kaufmann sem einnig er minnst
fyrir hugvitssamlega lágtæknivinnu. Það mætti vel líta á Science
of Sleep sem stóran samnefnara
yfir feril leikstjórans, stílbrögð
og áherslur sem hann hefur beitt
áður koma skemmtilega saman
í myndinni. Hún er aukinheldur mjög ævisöguleg því Gondry
þjóðnýtir skammlaust sína eigin
reynslu. Hann fær útrás fyrir
heillandi barnslegan en hugvitssamlegan sköpunarkraft í draumkenndum senum, til dæmis þar
sem Stéphane sjónvarpar draumum sínum úr setti sem alfarið er
gert úr pappa eða svífur um yfir
handgerðum sjó eða vatni gerðu
úr sellófani.
Fantasían hentar Gondry frá-

+6)+-9.$)2
3CIENCE OF 3LEEP
,EIKSTJËRI -ICHEL 'ONDRY !È
ALHLUTVERK 'AEL 'ARCÅA "ERNAL
*EAN -ICHEL "ERNARD %MMA DE
#AUNES !LAIN #HABAT #HARLOTTE
'AINSBOURG

((((
3JËNR¾NT LISTAVERK MEÈ FR¹B¾RUM
LEIKURUM EN ÖUNNUM SÎGUÖR¾ÈI

bærlega en raunveran ekki jafnvel og sagan sjálf er frekar
endasleppt. Stéphane er ýmist
sjarmerandi sakleysingi eða agalegt fífl og Stéphanie er ekki mjög
eftirminnileg persóna. Leikararnir Bernal og Gainsbourg standa
sig þó ágætlega og eru fyrirtaks
par. Tungumálið spilar líka stórt
hlutverk því myndin er á blöndu
af ensku, frönsku og spænsku.
Aukaleikararnir eru á hinn bóginn
afar skemmtilegir, ekki síst samstarfsmenn Stéphane í dagatalaframleiðslufyrirtækinu þar sem
Alain Chabat fer á kostum í hlutverki óforskammaðs yfirmanns.
The Science of Sleep er
rómantísk mynd og gamanmynd
en ekki rómantísk gamanmynd
heldur meira forvitnilegt og fjölþjóðlegt fullorðinsævintýri.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Hljómsveitin íslenska Wulfgang
vakti fyrst athygli þegar hún gerði
útgáfusamning á síðasta ári við hið
nýstofnaða fyrirtæki Cod Music.
Lögin Machinery og Life and
Habits sáðu í framhaldinu réttu
fræjunum fyrir Wulfgang á útvarpsstöðvum landsins og nýjasta
lagið, Rise of the Underground,
hefur einnig það sem til þarf.

6EGGIRNIR HLUSTUÈU
„Við erum rosalega ánægðir með
að vera búnir að ná þessu en þetta
tók sinn tíma,“ segir söngvarinn Hugi Garðarsson. Wulfgang
var stofnuð í október árið 2005 og
hefur verið glamrandi alveg síðan,
að sögn Huga. „Það voru aðallega
veggirnir í æfingahúsnæðinu sem
höfðu verið okkar áheyrendur. Það
var mjög kærkomið að fá einhvern
til að hjálpa sér því jarðvegurinn
fyrir sjálfstæða tónlistarsköpun
er ekkert auðveldur. Það eru engir
peningar í gangi,“ segir hann um
samstarfið við Cod Music.
(INUM MEGIN ¹ HNETTINUM
Tónleikaferðin til Kína hefst 28.
apríl, þar sem Wulfgang spilar á

75,&'!.' (UGI ®RVAR ¥VAR $AVÅÈ OG "JÎRN ERU MEÈLIMIR HLJËMSVEITARINNAR 7ULFGANG

sjö til átta tónleikum. Einnig spilar sveitin á Midi-hátíðinni sem er
sú stærsta í Kína og yfir fimmtíu
þúsund manns sækja. „Það er rosalega gaman að fá að komast hinum
megin á hnöttinn. Það er annars
ekkert víst að við myndum nokkru
sinni fara þangað,“ segir Hugi.
Einnig eru hugsanlegt að sveitin
spili í San Francisco í sumar en það
á eftir að koma betur í ljós.

,ÅFIÈ DAUÈINN OG ¹STIN
Hugi segir að nýju plötunni sé skipt
upp í fjóra kafla. „Í hverjum kafla
eru þrjú lög og þau fjalla um lífið,
dauðann, ástina og alla þessa hluti

sem eru að hrærast í hausnum á
fólki alla daga. Þetta er okkar túlkun á þessum hlutum. Lögin hafa
mismunandi undirtón, sum eru
argasta rokk en sum eru rólegri,“
segir hann.
Stundum hljómar Wulfgang eins
og At the Drive-In, sem hlýtur að
teljast jákvæður samanburður.
Hugi segir sveitina samt ekki vilja
bendla sig við eina ákveðna tónlistarstefnu. „Tónlist er ekkert nema
tilfinningaleg tjáning. Allar manneskjur upplifa tilfinningar á öllum
sviðum og við gerum okkar besta
til að túlka þær hverju sinni,“ segir
hann.
FREYR FRETTABLADIDIS

Þriðja plata Kings of Leon
Rokksveitin Kings of Leon frá
Nashville hefur sent frá sér sína
þriðju plötu, Because of the Times.
Hún inniheldur meðal annars smáskífulagið On Call sem hefur verið
mikið spilað að undanförnu.
Titill plötunnar vísar til þess tíma
þegar hljómsveitarmeðlimir voru
að alast upp og fóru með foreldrum
sínum á hina árlegu Because of the
Times-ráðstefnu, þar sem koma
saman prestar, predikarar, trúboðar og aðrir boðberar fagnaðarerindisins. Feður þriggja meðlima

Kings of Leon eru einmitt prestar.
Síðasta plata sveitarinnar, Aha
Shake Heartbeat, kom út fyrir
tveimur árum við mjög góðar undirtektir. Áður höfðu þeir félagar
gefið út frumburðinn Youth and
Young Manhood.
Kings of Leon hafa verið iðnir
við að hita upp fyrir goðsagnir tónlistarinnar undanfarin ár. Árið 2005
hituðu þeir upp fyrir U2 og í fyrra
hituðu þeir upp á tónleikaferðum
Pearl Jam og síðar Bob Dylan.

+).'3 /& ,%/. 2OKKSVEITIN FR¹ .ASHVILLE

HEFUR GEFIÈ ÒT SÅNA ÖRIÈJU PLÎTU
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ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....
...Á STÆRÐ
VIÐ HNETU !

Ný GRíMYND FRá SömU OG
GERðu SHAUN OF THE DEAD.

BESTA MAMMA
Í HEIMI
GETUR LÍKA VERIÐ

ÓÞOLANDI
DIANE KEATON MANDY MOORE

Háskólabíó

Sýnd í Háskólabíói Sýnd í Háskólabíói

/ ÁLFABAKKA
MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

MR. BEAN VIP

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

HOT FUZZ

kl. 8 - 10:30

ROBINSON F... M/- ÍSL TAL

kl. 3:40 - 5:50

kl. 6 - 8:15 - 10:30

Leyfð

THE GOOD GERMAN

kl. 8

MRS POTTER

kl. 5:40 - 8 - 10:20

Leyfð

TELL NO ONE

kl. 5:40

WILD HOGS

kl. 6 - 8:15 - 10:30

b.i 7

LADY CHATTERLEY

kl. 8

300.

kl. 10:20

B.i.16

HORS DE PRIX

kl. 5:50

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

WILD HOGS

kl. 5:50 - 8 - 10:20

b.i 7

300.

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.16

B.i.16

MUSIC & LYRICS

kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

Leyfð

BRIDGE TO TEREBITHIA

kl. 3:40

Leyfð

BECAUSE I SAID SO

Leyfð

ROBINSON FJÖLSKYLDAN ÍSL TAL kl. 6

Leyfð

MEET THE ROBINSSON ENSKU Tali kl. 8:10 - 10:20

Leyfð

BECAUSE I SAID SO

DIGITAL-3D
DIGITAL-3D

kl. 5:50 - 8 - 10:20 Leyfð

300.

kl. 8 - 10:30

B.i.16

NORBIT

kl. 5:50

Leyfð

DIGITAL

2ADCLIFFE RAKAR SAMAN SEÈLUM
Harry Potter-stjarnan Daniel Radcliffe er
í hópi ríkustu ungmenna Bretlands. Eignir hans eru metnar á yfir milljarð króna
sem gerir hann auðugri en marga þekkta
fótboltamenn.
Breski leikarinn Daniel Radcliffe ætti að geta lagt
sópnum sínum og fengið sér í staðinn Ferrari-bifreið á næstunni. Auðævi Harry Potter-stjörnunnar
eru metin á 1,3 milljarða króna og munu að öllum líkindum tvöfaldast á næstu tólf mánuðum. Þetta kemur
fram í tölum sem gerðar voru opinberar um páskahelgina.
Radcliffe þénaði um 455 milljónir króna á síðasta
ári en fyrir átti hann um sjö milljónir króna í banka.
Ofan á þetta á Harry litli Potter fasteignir sem metnar eru á 130 milljónir króna. Gangi spár breskra fjölmiðla eftir um að auðævi hans tvöfaldist á næsta ári
þénar hann meira en fótboltamennirnir Ashley Cole
og Steven Gerrard og þeir teljast alls ekki vera á
neinum sultarlaunum.
Um þessar mundir leikur Daniel í hinu umdeilda
leikriti Equus í West End. Í júlí verður næsta Harry
Potter-mynd frumsýnd en talið er að leikarinn muni
græða um einn milljarð króna á þeirri
mynd. Foreldrar Radcliffes
halda utan um auðævi hans í
fyrirtækinu Gilmore Jacobs.
Ekki er talið veita af því að halda
fast um taumana – í það minnsta
þegar hann verður átján ára í júlí
og leyfist þar með að skemmta sér á
börum og næturklúbbum í Bretlandi.

/ AKUREYRI

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 6 - 8 - 10

Leyfð

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 6 - 8

Leyfð

MEET THE ROBINSONS

kl. 5:50

Leyfð

300

kl. 10

B.i. 16

WILD HOGS

kl. 8

Leyfð

MEET THE ROBINSSON

kl. 6

Leyfð

THE HITCHER

kl. 10:10

B.i. 16

WILD HOGS

kl. 8 - 10

Leyfð
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HVALUR m SEGIR HIN  ¹RA
GAMLA 3IENNA b¡G MUN
SAMT ¹FRAM BORÈA EGG
BEIKON OG VÎFFLUR
¶ESSI SVOKALLAÈI GL¾SI
LEGI VÎXTUR ER TIL KOM
INN VEGNA TÎLVUVINNSLU
¹ MYNDUNUM SEM TEKN
AR ERU AF MÁR ¡G ER
MEÈ LÅTIL BRJËST
OG APPELSÅNU
HÒÈm

"RESKA LEIKKONAN 3IENNA
-ILLER SEGIST AFAR HISSA
¹ ÖVÅ AÈ FËLK SÁ ALLTAF AÈ
HRËSA HENNI FYRIR GL¾SILEGAN
LÅKAMSVÎXT ¶AÈ PASSI EKKI
ALVEG ÖVÅ ÖAÈ EINA SEM HÒN
BORÈI SÁ RUSLMATUR
b&LJËTLEGA SETJAST
ALLIR HAMBORG
ARARNIR ¹ RASS
INN ¹ MÁR OG
ÁG VERÈ EINS OG

VANTAR ÞIG
FISKVINNSLUFÓLK?
Höfum milligöngu um að útvega
innlenda sem erlenda starfsmenn
fyrir ýmsar greinar atvinnulífsins
Er starfsmannaleiga rétta
lausnin fyrir þig?
STARFSMANNAMIÐLUN

VOOT STARFSMANNAMIÐLUN • HAFNARGATA 90
230 REYKJANESBÆR • SÍMI 581 2222 • WWW.VOOT.IS

Heildarlausn fyrir snyrtinguna
Lotus Professional
Á tilboði
í apríl 2007

2¥+52 0/44%2 "RESKI LEIKARINN $ANIEL 2ADCLIFFE ER MEÈ RÅKARI
'%22!2$ &ËTBOLTAMAÈURINN 3TEVEN 'ERRARD
VERÈUR MEÈ L¾GRI LAUN ¹ N¾STA ¹RI EN (ARRY
0OTTER

UNGMENNUM Å "RETLANDI 4EKJUR HANS N¾STA ¹RIÈ SL¹ VIÈ TEKJUM
MARGRA ÖEKKTRA ATVINNUKNATTSPYRNUMANNA

Arngrímur Þorgrímsson
Sölustjóri hjá RV
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Tónlistarkokteill meistaranna
hlúð er vandlega að öllum smáatriðum sem færir lagið upp í hæstu
hæðir. All My Friends inniheldur
líka einhvers konar trega en lagið
minnir óneitanlega á Brian Eno og
U2, svolítið eins og ef Eno hefði
fengið að ráða öllu í því samstarfi.
Frábært lag með mergjaðri uppbyggingu.
Þarna er platan rúmlega hálfnuð og þá fyrst birtist tónn sem
ekki beint er hægt að setja út á en
er kannski ekki nógu góður. Ein af
örfáum ástæðum fyrir því að þessi
plata getur ekki fengið fullt hús
stiga. Us V Them er einum of endurtekningasamt en partíið vantar ekki. Watch the Tapes setur
skemmtilegan svip á plötuna en
kemst ekki með tærnar nógu nálægt hælum fyrri laga. Síðustu tvö
lögin eru svo eins ólík og þau eru
góð. Sound of Silver, titillag plötunnar, er framþróaðasta danslag
hennar með forvitnilegum pælingum. Í lokalaginu heldur Murphy
síðan áfram að sýna okkur hversu
góður textasmiður hann er og
lagið sjálft flott í alla staði.
Sound of Silver er meistara-

us
Valdar gerðir af Lot
turum
Professional skömm
llingum
og tilheyrandi áfy
fyrir snyrtinguna.

Skammtarar
úr ryðfríu stáli

5.423 kr.
Marathon RVS miðaþurrkuskápur

4.974 kr.
Sápuskammtari RVS

4«.,)34
3OUND OF 3ILVER
,#$ 3OUNDSYSTEM

RV6230C

James Murphy, aðalhausinn á bak
við LCD og stofnandi DFA plötufyrirtækisins, er án efa einn mest
þenkjandi tónlistarmaður samtímans. Snilldin á bak við aðra plötu
LCD Soundsystem er einfaldlega
slík. Murphy hefur tekist að skapa
danstónlistarkokteil sem á skilið
allsherjar lýsingarorðakynsvall,
góðra að sjálfsögðu en einnig ögrandi og dónalegra.
Fyrstu fimm lög plötunnar
eiga öll skilið titilinn lag ársins.
Get Innocuous! hefur veisluna
með stæl og Time to Get Away
hefur innanborðs fáránlega grípandi bassalínu sem ein og sér fær
mann til þess að dilla sér. Kúabjalla setur svo punktinn yfir iið auk hressilegs Stevie Wonder hljóðgervils. North American
Scum er síðan slagari af bestu
gerð og með texta til að drepa
fyrir. Næstu tvö lög á eftir koma
reyndar úr svolítið annarri átt,
mun tilfinningaþrungnari og ekki
eins hress. Segja okkur að Murphy er greinilega dauðans alvara
með tónlist sinni. Söknuðurinn í
Someone Great er greinilegur en

B.i.16

6.968 kr.

((((
&ARIÈ ER UM VÅÈAN VÎLL EN PLATAN
HELDUR SÁR FAST SAMAN Å FR¹B¾RLEGA
HEILSTEYPTU VERKI SEM ÎGRAR GLEÈUR
HRESSIR B¾TIR OG K¾TIR

verk, þannig er það bara. Danstónlistarkokteill meistaranna, eignist
hana strax.

WC Compact statíf RVS fyrir tvær rúllur

25áraRekstrarvörur
1982–2007
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 "¾TTI ¥SLANDSMETIÈ AFTUR

Ætlar að kveðja Hauka með Íslandsmeistaratitli

"ERGUR )NGI 0ÁTURSSON SLEGGJUKASTARI
ÒR &( HELDUR ¹FRAM AÈ GERA GËÈA HLUTI
(ANN B¾TTI UM HELGINA EIGIÈ ¥SLANDSMET
Å SLEGGJUKAST UM  SENTIMETRA SEM
ER HANS ANNAÈ ¥SLANDSMET ¹ NOKKRUM
VIKUM ÖVÅ HANN B¾TTI N¾RRI
TVEGGJA ¹RATUGA GAMALT MET
'UÈMUNDAR +ARLSSONAR ¹
DÎGUNUM "ERGUR SETTI
METIÈ ¹ MËTI Å #LEMSON
Å 3UÈUR +ARËLÅNUFYLKI Å
"ANDARÅKJUNUM ÖAR SEM
HANN HEFUR DVALIÈ VIÈ
¾FINGAR OG KEPPNI

(ELENA 3VERRISDËTTIR FYRIRLIÈI (AUKA SPILAR Å
KVÎLD HUGSANLEGA SINN SÅÈASTA LEIK FYRIR FÁ
LAGIÈ Å BILI ÖEGAR LIÈIÈ TEKUR ¹ MËTI +EFLAVÅK
Å ÖRIÈJA LEIK ÒRSLITAEINVÅGIS )CELAND %XPRESS
DEILDAR KVENNA
b¡G ER ORÈIN ROSALEGA SPENNT OG GET Å RAUN
INNI EKKI HUGSAÈ UM NEITT ANNAÈ ¶ETTA
ER ÒRSLITALEIKUR OG VIÈ ERUM VANAR ÖVÅ AÈ
KOMA INN Å SVOLEIÈIS LEIKI ¡G ER VISS UM AÈ
ÖETTA KEMUR ALLT HJ¹ OKKUR EF VIÈ KOMUM
EINBEITTAR TIL LEIKS m SEGIR (ELENA SEM ER ¹
LEIÈINNI Å N¹M Å "ANDARÅKJUNUM OG SPILAR
MEÈ 4#5 H¹SKËLANUM N¾STU FJÎGUR ¹RIN
b¶AÈ ER SKRÅTIÈ AÈ HUGSA ÒT Å ÖAÈ AÈ ÖAÈ
VERÈI LANGT ÖANGAÈ TIL ÁG SPILA MEÈ (AUK
UM AFTUR EN ÖAÈ ER BARA GËÈ ¹ST¾ÈA TIL
ÖESS AÈ TAKA ENNÖ¹ MEIRA ¹ ÖVÅ ¶AÈ V¾RI
SKEMMTILEGAST AÈ FARA FR¹ (AUKUM SEM ¥S
LANDSMEISTARI m SEGIR (ELENA

SPORT FRETTABLADIDIS

0!2¥3!2 -«4)¨
(ÁR FYRIR NEÈAN ER BESTI ¹RANGUR LEIKMANNA
ÅSLENSKA HANDBOLTALANDSLIÈSINS ¹ 0ARÅSARMËTINU Å
HANDBOLTA SEM FRAM FËR UM P¹SKANNA

&LEST MÎRK
«LAFUR 3TEF¹NSSON
'UÈJËN 6ALUR 3IGURÈSSON
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&RËÈLEGT MËT FYRIR !LFREÈ
Íslenska landsliðið endaði í neðsta sæti á Parísarmótinu um páskana en landsliðsþjálfarinn fagnar því að hafa fengið að skoða nýja landsliðsmenn.
(!.$"/,4)
Íslenska
handboltalandsliðið endaði í neðsta
sæti á Parísarmótinu um páskana eftir að hafa gert 30-30 jafntefli við Túnisbúa í lokaleiknum.
Íslenska liðið virtist hafa sigurinn í sjónmáli en missti leikinn
frá sér. Wissem Hmem tryggði
Túnis þriðja sætið með marki úr
hraðaupphlaupi fjórum sekúndum
fyrir leikslok. Landsliðsþjálfarinn
Alfreð Gíslason var ósáttur við úrslitin á mótinu.
„Þetta var ekki gott mót upp
á úrslitin að gera en þetta snerist aldrei um úrslitin. Ég var að
prófa nokkra aðila og nokkra hluti
og það gekk að hluta til ágætlega.
Við vorum að spila mjög köflóttan
varnarleik en hann varð alltaf
betri og betri eftir því sem leið á
mótið,“ sagði Alfreð.
„Markvarslan var köflótt framan af. Síðasta innkoma Björgvins
á móti Frökkum var mjög góð og
síðan varði Hreiðar mjög vel í Túnisleiknum,“ segir Alfreð og mótið
reyndist honum gott tækifæri til
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þess að skoða menn. „Ég var að
prófa Bjarna og fjóra rétthenta
leikmenn. Ég var ekki óánægður
með neinn þeirra. Þeir voru líka
að sýna mun meira á æfingunum heldur en í leikjunum. Það var
mjög gott að hafa séð þá og að vita
úr hverju maður hefur að velja,“
segir Alfreð og bætti við:
„Ég lét Hannes og Valdimar
spila í Túnisleiknum. Andri stóð
sig mjög vel á móti Frökkunum
þannig að ég sá enga ástæðu til
þess að skoða hann meira. Hannes
var seigur á móti Túnis. Valdimar
fann sig ekki alveg í leikjunum en
hann stóð sig mjög vel á æfingum.
Burtséð frá Frakkaleiknum, sem
var ekki nógu góður hjá honum,
þá stóð Bjarni sig mjög vel,“ segir
Alfreð sem segir liðið hafa spilað
við mjög sterkar þjóðir.
„Þetta var mjög fróðlegt mót
fyrir mig þó að ég hefði viljað
vinna tvo leiki á því. Ég var ekkert óánægður með þessa keppni
en við áttum náttúrulega að vinna
Túnisleikinn,“ segir Alfreð.
Alfreð segist vita betur hvað
hann hefur í höndunum „Ég veit
meira um þá leikmenn sem geta
hugsanlega komið inn í þetta hjá
okkur. Það mikilvægasta af öllu er
að þeir eru líka komnir með nasasjón af taktíkinni hjá liðinu og
því hvað við erum að gera,“ segir
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Alfreð sem kallar landsliðið næst
saman í júníbyrjun fyrir æfingaleiki í Tékklandi og leiki í undankeppni EM við Serba.
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music

Njarðvíkingar hafa 1-0 forystu í úrslitaeinvígi Iceland Express deildar karla eftir
sigur á KR í gærkvöldi, 99-78. Heimamenn höfðu undirtökin í fyrri hálfleik en
glötuðu forystunni í þriðja leikhluta. Þeir kláruðu þó leikinn með miklum stæl.
Njarðvíkingar tóku
forystu í fyrsta leik úrslitaeinvígisins í Iceland Express deild karla
með sigri á KR, 99-78. Forysta
Njarðvíkur í hálfleik var fjórtán
stig en KR vann þriðja leikhlutann
með sextán stigum. Þrátt fyrir það
náðu heimamenn sér aftur á strik
í lokakaflanum og unnu öruggan
sigur.
Gestirnir úr vesturbæ Reykjavíkur byrjuðu ágætlega og komust í 11-7 forystu. Þá tóku Íslandsmeistararnir til sinna mála og
skoruðu fjórtán stig gegn aðeins
tveimur hjá KR og eftir það voru
Njarðvíkingar með leikinn í höndunum.
Heimamenn voru duglegir að
fara inn í teig en sóknarnýting
liðsins var sérstaklega góð í öðrum
leikhluta er leikmenn hittu úr tólf
af fjórtán skotum sínum, þar af tíu
af ellefu inni í teig.
Jeb Ivey átti stórleik í fyrri hálfleik, skoraði átján stig og gaf fjórar stoðsendingar.
KR-ingar héldu sig inni í leiknum á þriggja stiga körfum en þeir
skoruðu úr sex slíkum í fyrri hálfleik.
Þeir byrjuðu einnig vel í síðari hálfleik og skoruðu sjö stig
gegn engu á upphafsmínútunum.
Gestirnir mættu grimmir til leiks
og tókst að taka bitið úr sóknarleik Njarðvíkur svo um munaði. Heimamenn skoruðu aðeins
úr vítaskotum í þriðja leikhluta
fyrstu átta mínútur hans.
Þriggja stiga karfa frá Darra
Hilmarssyni minnkaði muninn í
tvö stig, 66-64, og leikurinn galopinn á ný þegar skammt var eftir að
þriðja leikhluta.
Það gladdi augað að sjá KRinginn Baldur Ólafsson koma allt í
einu inn á í sínum fyrsta leik í allan
vetur. Hann hafði þó engu gleymt
- hirti fráköst, skoraði úr vítum og
bauð meira að segja áhorfendum
upp á eina troðslu.
KR vann leikhlutann með sextán stigum og leiddi með tveimur stigum þegar lokaspretturinn
hófst. Ótrúlegur sprettur hjá gestunum.
Njarðvíkingar
byrjuðu
þó
mun betur í lokaleikhlutanum og
komust fljótlega í átta stiga forystu. KR-ingar virtust einfaldlega sprungnir og Njarðvíkingar
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Sony Ericsson W300i
Flottur Walkman® samlokusími
– og þú nýtur tónlistarinnar hvar sem er
Innbyggt 20 MB minni • 256 MB minniskort fylgir með
Stereo handfrjáls búnaður fylgir
Bluetooth • Flugstilling

Verð 19.900 kr.
Verð áður 24.900 kr.
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gengu á lagið og kláruðu leikinn,
99-78. Svo fór að KR skoraði einungis sex stig í fjórða leikhluta.
„Við vorum komnir með góða
forustu og gáfum aðeins eftir
þegar þeir komu mjög grimmir inn
í þriðja leikhlutann. Ég hafði samt
engar áhyggjur af þessum leik
og kom brosandi inn í fjórða leikhlutann þrátt fyrir að við værum
undir. Ég vissi að við kæmum til
baka,“ sagði Brenton Birmingham
sem átti góðan leik. „Leikurinn á
fimmtudaginn er risastór fyrir
þá en líka fyrir okkur. Við höfum
ekki verið góðir í leik tvö í úrslitakeppninni síðustu tvö ár og það er
kominn tími á að breyta því. Það
eru allir að tala um að KR og Snæfell séu með bestu vörnina en ég
er ekki á því. Það var frábær vörn
í fjórða leikhlutanum sem færði
okkur sigurinn í dag og við þurfum að mæta með hana í leikinn á
fimmtudaginn,“ sagði Brenton.

6¥+52&2¡44)2*«. "*®2.

„Við höfum séð þessa stöðu áður
í úrslitakeppninni og vitum að við
þurfum að koma grimmir í næsta
leik,“ sagði Benedikt Guðmundsosn, þjálfari KR. „Ég hef engar
áhyggjur af því að við getum ekki
unnið okkur út úr því að vera undir
í einvígi. Þetta er bara fyrsti leikurinn í seríunni og liðin fara fyrst
núna að reyna að lesa hvort annað.
Taflið er rétt að byrja. Við þurfum fyrst og fremst að laga varnarvinnuna fyrir næsta leik.“
ES¹ ËËJ
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,OKAÒRSLIT )CELAND %XPRESS DEILDAR KVENNA Å KÎRFU

Bættu stigametið
um sautján stig
Íslandsmeistarar
Hauka í Iceland Express deild
kvenna eru aðeins einum sigri frá
því að vinna titilinn annað árið í
röð eftir 101-115 sigur í Keflavík
í öðrum leiknum. Þetta var sögulegur leikur því aldrei áður hafði
kvennalið skorað yfir hundrað
stig í leik í lokaúrslitum úrslitakeppninnar. Haukaliðið bætti met
Breiðabliks frá 1995 um heil 17
stig og Keflavíkurliðið var einnig yfir gamla metinu í stigahæsta
leik í sögu úrslitakeppni kvenna.
Haukaliðið var 9 stigum undir í
hálfleik, 59-50, en skoraði 65 stig
í seinni hálfleiknum þar sem liðið
nýtti 61 prósent skota sinna.
Ifeoma Okonwko (37 stig og 13
fráköst), Helena Sverrisdóttir (33
stig og 15 stoðsendingar) og Sigrún Sjöfn Ámundadóttir (21 stig)
fóru mikinn hjá Haukaliðinu en
hjá Keflavík voru þær María Ben
Erlingsdóttir (26 stig) og Kesha
Watson (18 stig, 16 stoðsendingar,
12 fráköst) í aðalhlutverki.
Það hefur munað gríðarlega
miklu um Pálínu Gunnlaugsdóttur,
leikmann Hauka, í fyrstu leikjunum enda þar á ferðinni besti varnarmaður deildarinnar undanfarin
ár. Þótt Pálína hafi aðeins skorað 9
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MDS-60 hátalarastandur

Verð 6.980 kr.
Verð áður 8.980 kr.

Þú færð símann í vefversluninni á siminn.is
eða á næsta sölustað Símans.

Tilboðin gilda til 15. apríl
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"ANDARÅSKA -ASTERS MËTIÈ

Óþekktur golfari vann Tiger

-5.!2 5- 0,¥.5 (AUKUM GENGUR
MIKLU BETUR MEÈ 0¹LÅNU 'UNNLAUGSDËTT
UR INNI ¹ VELLINUM
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

stig samtals í fyrstu tveimur leikjunum hefur Haukaliðið unnið þær
47 mínútur sem hún hefur verið
inni á vellinum með heilum 55
stigum (138-83). Keflavík hefur
hins vegar unnið þær 33 mínútur
sem Pálína hefur verið á bekknum
með 32 stigum (96-64).
ËËJ

'/,& Bandaríkjamaðurinn Zach
Johnson sigraði óvænt á bandaríska Masters-mótinu sem fram
fór á Augusta-vellinum um páskana. Johnson, sem er 31 árs gamall, vann þarna sitt fyrsta risamót
en hann tryggði sér sigurinn með
frábærum lokaspretti.
Johnson fékk þrjá fugla á síðustu níu holunum og lék á tveimur höggum betur en Tiger Woods
sem var á höttunum eftir sínum
fimmta sigri á þessu virta móti.
Tiger Woods var kominn með
forystu í upphafi dagsins en
gerði mörg óvanaleg mistök og
var í fyrsta sinn yfir pari á Masters. Suður-Afríkumennirnir Rory
Sabbatini og Retief Goosen urðu
jafnir í öðru sæti á þremur höggum yfir pari.
ËËJ
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3PENNAN JËKST UM P¹SKANA
Chelsea minnkaði forskot Manchester United í þrjú stig, West Ham vann sinn
þriðja leik í röð og Arsenal á á hættu að missa Meistaradeildarsætið.
',%¨) &ERNANDO !LONSO OG ,EWIS (AM

&«4"/,4) Lærisveinar Harry Red-

ILTON FAGNA SIGRI

knapp í Portsmouth gerðu sitt í
að auka spennunna í ensku úrvalsdeildinni um páskahelgina
en tvær umferðir fóru þá fram.
Portsmouth-liðið vann Manchester United 2-1 á laugardaginn og
tapaði síðan 4-2 fyrir botnliði Watford í gær. Watford á því enn smá
möguleika á að bjarga sér en tap
United þýddi að forskot liðsins á
Chelsea er nú aðeins þrjú stig.
Spennan er því orðin mikil á
toppi og botni og það verður fróðlegt að fylgjast með síðustu fimm
umferðum tímabilsins því Bolton er líka farið að ógna Arsenal
í baráttunni um sæti í Meistaradeildinni. Efstu liðin léku ekki í
gær vegna leikja sinna í Meistaradeildinni í vikunni.
Chelsea ætlar ekki að gefa
Manchester United titilinn baráttulaust og nú munar aðeins
þremur stigum þegar liðin eiga
bæði eftir sex leiki. Sigurinn á
dauðþreyttu Tottenham-liði var
þá allt annað en sannfærandi en
Ricardo Carvalho skoraði sigurmarkið af löngu færi rétt fyrir
hálfleiki. Manchester-menn voru
mjög ósáttir með hversu litla hvíld
Tottenham-liðið fékk en liðið spilaði Evrópuleik aðeins einum og
hálfum sólarhring fyrr.
„Ferðalagið og að spila tíu á móti
Roma í Meistaradeildinni kom í
bakið á okkur í þessum leik. Við
erum með þriggja stiga forskot og
betri markatölur þegar sex leikir
eru eftir og ég hefði alltaf fagnað
slíkri stöðu í haust,“ sagði Sir Alex
Ferguson, stjóri Manchester United, eftir tapið.
West Ham vann sinn þriðja leik í
röð á laugardaginn í ensku úrvalsdeildinni og Lundúnaliðið varð þar
með fyrsta liðið til að vinna Arsenal á Emirates-vellinum og er
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&ORMÒLA EITT Å -ALASÅU

Dagur McLaren
&/2-²,! %)44 Heimsmeistari síðustu tveggja ára í formúlu eitt, Fernando Alonso, vann
sinn fyrsta sigur með McLaren
þegar hann kom fyrstur í mark á
Sepang-brautinni í Kuala Lumpur
í Malasíu.
McLaren hafði yfir miklu að
gleðjast því auk þess að vinna
sinn fyrsta kappakstur í 18
mánuði þá kom félagi Alonsos,
spútnikökumaðurinn Lewis Hamilton, annar í mark og McLaren
vann því tvöfaldan sigur.
ËËJ
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ásamt Charlton það lið í fallbaráttunni sem spilar hvað best þessa
dagana. Markvörðurinn Robert
Green var hetja liðsins en hann
varði margoft á frábæran hátt og
lukkan virðist vera komin til liðs
við Eggert Magnússon og félaga
því sigurmark Bobby Zamora var
rangstöðumark.
Arsenal-menn eru að gefa eftir
og eru allt annað en öryggir með
Meistaradeildarsæti. Liðið hefur
aðeins fengið eitt stig og skorað
eitt mark í síðustu fjórum leikjum
og á sama tíma er Bolton aðeins
tveimur stigum frá fjórða sætinu
eftirsótta. Liðin mætast í svaka
leik um næstu helgi.
Charlton náði í dýrmætt stig
í fallbaráttunni með því að gera
markalaust jafntefli við Reading.
Ívar Ingimarsson lék allan leikinn
fyrir Reading en Brynjar Björn
Gunnarsson sat á bekknum.
Hermann Hreiðarsson var í
byrjunarliði Charlton en þurfti að
fara meiddur af velli á 24. mínútu.
Sex mínútum síðar þurfti félagi
hans, Marcus Bent, einnig að fara
af velli vegna meiðsla.
OOJ FRETTABLADIDIS
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Meistaradeildin í fótbolta
-ANCHESTER 5NITED #HELSEA OG ,IVERPOOL SPILUÈU
EKKI Å G¾R ÖAR SEM LIÈIN LEIKA Å -EISTARADEILDINNI Å
KVÎLD OG ¹ MORGUN ¶ETTA ERU SEINNI LEIKIRNIR Å ¹TTA
LIÈA ÒRSLITUM KEPPNINNAR ¥ KVÎLD SPILA -AN 5TD
OG 2OMA ¹ /LD 4RAFFORD OG 6ALENCIA TEKUR ¹ MËTI
#HELSEA 2OMA VANN FYRRI LEIKINN   EN   JAFN
TEFLI VAR ¹ 3TAMFORD "RIDGE  MORGUN TEKUR "AY
ERN -ÔNCHEN ¹ MËTI !# -ILAN OG 036 %INDHOVEN
S¾KIR ,IVERPOOL HEIM ¹ !NFIELD

+452 %GGERT -AGNÒSSON FAGNAÈI ÖRIÈJA SIGRI 7EST (AM Å RÎÈ

./2$)# 0(/4/3'%449

Skipholt 50a
lögg. fast.sali
lögg. fast.sali

Frum

Vilhjálmur Bjarnason
Helgi H. Jónsson



  "ENNI -C#ARTHY VÅTI    0ATRIK "ERGER
   'ABRIEL !GBONLAHOR  

Til sölu nýjar íbúðir að Skipholti 50a.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan sem og að utan að undanskildum gólfefnum. Þó eru baðherbergi og þvottahús flísalögð. Íbúðrnar eru allar á 2 hæð
í 2ja hæða fjölbýli með sameiginlegum inngangi, hjóla og vagnageymslu.
Hægt er að fá keyptan bílskúr með.
Um er að ræða:
Íbúð 303
Íbúð 304
Íbúð 305
Íbúð 306
Íbúð 307

92,3
104,3
86,5
106,7
117,4

fm
fm
fm
fm
fm

Allar nánari upplýsingar sem og skilalýsing á skrifstofu Hússins.
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*ULIANNE LAUK "! GR¹ÈU Å LISTUM FR¹
"OSTON H¹SKËLA %FTIR ÖAÈ FLUTTI HÒN TIL
.EW 9ORK OG VANN SEM ÖJËNUSTUSTÒLKA
ÖAR TIL HENNI BAUÈST STARF Å S¹PUËPERU 
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AST ¹ STËRA TJALDINU OG VAKTI MEÈAL
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HEFUR HÒN HLOTIÈ FJËRAR «SKARSVERÈ
LAUNATILNEFNINGAR *ULIANNE ER NÒ GIFT
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¹ MEÈ HONUM ÖRJÒ BÎRN *ULIANNE
LEIKUR Å ,AWS OF !TTRACTION ¹ 3TÎÈ 
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Hýenur, ljón og listir
(ÕENUR ERU MESTU SKAÈR¾ÈISDÕR HEFUR MÁR ALLTAF ÖËTT (¹LF LJËT GREY
IN OG SVO ERU ÖAU HR¾¾TUR L¹TA ÎNNUR DÕR VEIÈA BR¹ÈINA OG STÎKKVA
SVO TIL %ÈA ÖETTA HÁLT ÁG ÖANGAÈ TIL ÁG HORFÈI ¹ Ö¹TTINN !LLT UM
DÕRIN ¹SAMT TVEGGJA ¹RA SYNI MÅNUM ¶ESSI TUTTUGU MÅNÒTNA Ö¹TT
UR BREYTTI VIÈHORFI MÅNU TIL HÕENA Ö¾R ERU VÅST HINIR BESTU VEIÈIMENN
OG MJÎG ÖRAUTSEIGAR ¶¾R NEYÈAST STUNDUM TIL AÈ YFIRGEFA UNGVIÈ
IÈ UM MARGRA DAGA SKEIÈ ¹ MEÈAN Ö¾R VEIÈA SÁR TIL MATAR OG
Ö¹ ÖARF OFT AÈ HLAUPA MARGRA TUGA KÅLËMETRA LEIÈ ¹ÈUR EN ¹
VEIÈISTAÈ ER KOMIÈ !FKV¾MIN ÖRAUKA HINS VEGAR MJËLKURLAUS
Å MARGA DAGA ENDA HÕENUR MIKIL HÎRKUTËL ¶¾R ÖURFA TIL AÈ
MYNDA OFT OG IÈULEGA AÈ SL¹ST VIÈ KONUNG DÕRANNA LJËNIÈ
UM MAT OG ÁG KOMST AÈ ÖVÅ AÈ LJËNIN STELA OG ERU JAFN
MIKLAR HR¾¾TUR OG HÕENUR ¶¾R SÅÈARNEFNDU HAFA GREINI
LEGA EKKI HAFT JAFN GËÈA ALMANNATENGLA OG LJËNIN Å GEGN
UM TÅÈINA UMFJÎLLUNIN HEFUR AÈ MINNSTA KOSTI VERIÈ ¾ÈI
NEIKV¾È ¹ MEÈAN LJËNIN NJËTA AÈD¹UNAR
0¹SKAFRÅIÈ ER ANNARS ANSI LJÒFT FRÅ OG RËLEGHEITIN RÁÈU
RÅKJUM ¹ MÅNU HEIMILI MEÈ TILHEYRANDI SJËNVARPSGL¹PI
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*ULIANNE -OORE Å AÈALHLUTVERKUM
-YNDINA GERÈI BRESKI LEIKSTJËRINN
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G¾SKU N¹UNGANS OG ÖVÅ ÖARF HVER
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UÈU AÈ SKIPULEGGJA FLËTTANN ÒR FANG
ELSINU EN ÖAÈ HEFUR EKKI ALLT GENGIÈ
SAMKV¾MT ¹¾TLUN EFTIR AÈ FANGARNIR
KOMUST ÒT UNDIR BERT LOFT
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Hara skrifar undir samning við Concert
„Hljómsveitin byrjar að æfa strax
á miðvikudag og Jógvan byrjar að syngja á fimmtudaginn,“
segir Einar Bárðarson en ráðgert
er að fyrsta platan með færeyska
söngvaranum Jógvan komi út
strax í byrjun maí. Einar stóð uppi
sem sigurvegari á föstudaginn langa þegar
úrslitin í X-Factor
voru kunngjörð en
skjólstæðingur hans
Jógvan hafði mikla
%).!2 *ËGVAN

„Það er Sólon. Þar er rosa góður
matur fyrir ekkert svo mikinn
pening.“

FER STRAX Å
UPPTÎKUVER
¹ FIMMTUDAG
EN PLATAN
KEMUR ÒT Å
BYRJUN MAÅ

4OMMI 7HITE PLÎTUSNÒÈUR OG TËNLISTAR
MAÈUR
2

1

6

7

9

3

4

5

8

10

12

14

15

17

18

19

'«¨)2 6).)2 *ËGVANI OG (ARA HEFUR BORIST TÎLUVERT AF FYRIRSPURNUM UM AÈ TROÈA UPP

SAMAN

urnar frá Hveragerði, sem veittu
honum nokkra keppni, munu
heldur ekki sitja aðgerðalausar á
næstunni því útgáfu- og umboðsfyrirtækið Concert mun á næstu
dögum skrifa undir samning við
þær og fær þjóðin því að heyra

meira frá þeim. „Systurnar trylltust af gleði þegar þær fengu veður
af þessu,“ segir Einar en þó nokkrar fyrirspurnir hafa borist um að
fá Jógvan og Hara til að troða upp
saman.
FGG
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3TEÈJAÈ Å STËRLAX ¹ +ËLASKAGA
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16

yfirburði og sigraði með yfir sjötíu prósent allra atkvæða.
Einar upplýsir að á plötunni
verði margar af helstu perlum
Jógvans úr þáttunum auk þess
sem einhver frumsamin lög eftir
söngvarann fá að slæðast með.
„Hann er lunkinn lagasmiður en
við verðum auðvitað líka að gæta
þess að hafa eitthvað við hæfi
þeirra sem fylgdu honum í gegnum keppnina.“
Páskarnir hafa ekki farið í
að liggja með tærnar upp í loftið heldur hafa tónleikahaldarar
víða um land sýnt Jógvan mikinn
áhuga. „Það hafa verið að hrynja
inn bókanir yfir alla páskana og
sumt getur Jógvan gert en annað
ekki,“ útskýrir Einar. Hara-stúlk-

20

21

,2¡44
 LÎNGUN  NAFNORÈ  FORSÎGN  KRAFT
UR  TVEIR EINS  REYNA  ¾XLUN
 HËLMI  SVIF  UTAN  FR¹ 
MAÈUR
,«¨2¡44
 BETL  ÖYS  ÒÈA  LÅTILL SOPI  OF
BJËÈA  LANDSPILDA  HAMFLETTA 
HEITI  TRJ¹TEGUND  NÒMER
,!53.

„Menn eru farnir að fara til Rússlands. Það eru allir komnir með
upp í kok af verðinu hérna heima,“
segir Hilmar Hansson sem er einn
þekktasti veiðimaður landsins.
Fréttablaðið greindi frá því á
dögunum að veiðileyfi í Langá, þar
sem staðarhaldari er Ingvi Hrafn
Jónsson sjálfur, hefur hækkað um
hundrað prósent á fimm árum.
Ingvi Hrafn sagði að meðaljóninn gæti einfaldlega gleymt því að
fara í laxveiði á besta tíma. Nema
í boði stórfyrirtækja. Þarna væru
markaðsöflin einfaldlega að verki
og lítið við því að segja. Á Reykjavíkurflugvelli í byrjun júní eru
allt upp í tíu einkaþotur sem ferja
hingað forfallna fluguveiðimenn
og auðkýfinga.
Mikil hækkun á verði veiðileyfa
er almenn – ekki bara bundin við
Langá. Hilmar segir urg í mönn-

um sem lýsir sér í því að menn
hafi verið að færa sig meira yfir í
silungsveiði. Og svo þennan möguleika að fara út fyrir landsteinana
til veiða – til dæmis á Kólaskagann í Yokanga-á sem er einhver
besta stórlaxaá veraldar. Sjálfur var Hilmar þar á ferð í fyrra
ásamt Ingólfi Davíð Sigurðssyni
og Guðjóni Árnasyni. Þeir veiddu
106 laxa og voru tíu prósent þeirra
yfir tuttugu pund.
„Þarna eru menn að fá miklu
betri veiði fyrir minna verð. Og
það sem öllu máli skiptir – sénsinn á stóra fiskinum. Sem ekki er
lengur hér á Íslandi nema í örfáum ám.“
Stórlaxinn er á undanhaldi á
Íslandi, hefur verið beint strik
niður undanfarin ár að sögn Hilmars meðan smálaxinn er að koma
upp. „Það er annað að eiga mögu-

,2¡44  LYST  NO  SP¹  AFL 
RR  PRËFA  EÈLUN  EY  ¹TA
 INN  AF  KARL
,«¨2¡44  SNAP  YS  SPRAUTA 
T¹R  OFREYNA  LËÈ  FL¹  NAFN
 EIK  NR
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MENN ALLTAF ¹TT VON ¹ ÖVÅ AÈ N¹ Å ÖANN
STËRA ¶ESSI LAX ER  PUND

Frá Danny Boyle, leikstjóra 28 Days Later og Trainspotting

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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9. HVER VINNUR!
Sendu SMS JA SOF á
1900 og þú gætir bíómiða!
Vinningar eru bíómiðar á Sunshine,
DVD myndir, fullt af Pepsi og margt fleira!

(),-!2 ¶ETTA ER ALGERT ¾VINTÕRI OG

MENN ERU FLUTTIR TIL OG FR¹ VEIÈISTAÈ ¹
ÖYRLUM

leika á því að fá 40 til 50 punda lax
í stað tíu punda hér heima, ef þú
ert heppinn.“
Og stór hópur íslenskra veiðimanna steðjar nú til Rússlands.
Tugir manna eru búnir að bóka sig
í veiði þar í sumar. Hilmar hefur
farið í fjórgang. Hilmar er ekki
alveg hlutlaus, þótt engin ástæða
sé til að draga orð hans í efa, en
hann var munstraður til að vera
umboðsmaður Frontier, stærstu
veiðiskrifstofu heims, hér á Ís-

Eurovision liður í
sjálfstæðisbaráttu
„Ég styð þá í hvaða vitleysu sem
er eins og þar stendur. Sjálfsagt,
fyrst keppnin hefur teygt sig svo
langt landfræðilega að Ísraelsmenn eru með, að Palestínumenn
taki líka þátt. Hafi þeir áhuga á
því,“ segir Sveinn Rúnar Hauksson, læknir og formaður félagsins
Ísland-Palestína.
Palestínumenn hafa nú lýst yfir
áhuga á að taka þátt í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva EBU og hefur aðildarumsókn verið send til EBU. Embættismenn í Ramallah segja að
Mahmoud Abbas, forseti Palestínumanna, styðji þetta framtak og
vonist til að Palestínumenn fái að
taka þátt í keppninni að ári.
Sveinn Rúnar segir að þeim
veiti ekki af hverju tækifæri sem
er til að minna á tilvist sína. Þátttaka Ísraelsmanna hafi verið partur af „mjúka stríðinu“. Að draga
að sér jákvæða athygli.
„Ekki hefur Ísraelstjórn veitt
af. Palestínumenn hafa verið að
freista þess að taka þátt í öðru
sambærilegu svo sem tilnefningu til Óskarsverðlauna en
þar var fyrirstaða á þeim
grundvelli að tillagan kæmi
ekki frá sjálfstæðu ríki. Ég
geri ráð fyrir því að þátttaka
36%).. 2².!2 (!5+33/.

3EGIST STYÈJA 0ALESTÅNU Å HVAÈA
VITLEYSU SEM ER EKKI SÅST %UROVISION
VITLEYSU

í Eurovision sé liður í baráttu fyrir
sjálfstæði og viðurkenningu.”
Sveinn Rúnar segist reyndar
ekki vera mikill aðdáandi þess fyrirbæris sem söngvakeppnin er þó
hann hafi fallið fyrir einu og einu
lagi. En þetta sé náttúrlega ágætis
fólk sem að þessu standi. Þar með
talinn Sveinn Rúnar Sigurðsson.
„Já, okkur hefur verið ruglað
saman. Það hefur gengið svo langt
að mér hefur verið óskað til hamingju með þessi lög hans. Og sumir
blaðamenn hafa breytt nafni hans
og sögðu Hauksson. Mátti þá vart á
milli sjá hvor var ósáttari við það:
Ég að vera orðinn einhver Eurovisionhöfundur og hann að missa
af sinni Eurovision-frægð. En
ég kannast aðeins við hann
Svein Rúnar, skemmtilegur og skapandi.”
JBG

landi. Og þar er boðið upp á veiði
víðs vegar um heim allan.
„Þetta er ótrúlegt ævintýri.
Þarna ferðast menn um á þyrlum.
Úti í auðninni. Engir bílvegir. Flogið á veiðistað að morgni og svo
eru menn sóttir um kvöld,“ segir
Hilmar. Verðið sem menn eru að
greiða er 300 þúsund krónur fyrir
viku. Sem að sögn Hilmars er sambærilegt verð og tveir dagar kosta
í sæmilegri á hér á Íslandi.
JAKOB FRETTABLADIDIS
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"ORGARBÒAR HAFA MARGIR HVERJIR REKIÈ
UPP STËR AUGU ÖEGAR ÅSLENSKI LEIKAR
INN "JÎRN (LYNUR (ARALDSSON HEFUR
GENGIÈ FRAMHJ¹ ÖEIM (INN DÎKKI
MAKKI SEM LÎNGUM HEFUR PRÕTT LEIK
ARANN ER FOKINN ÒT Å VEÈUR OG VIND
OG BLASIR BARA NAKINN KOLLURINN VIÈ
3AMKV¾MT HEIMILDUM &RÁTTABLAÈS
INS ER ÖESSI NÕST¹RLEGA H¹RGREIÈSLA ÖË
EKKI KOMIN TIL VEGNA EINHVERRA VERK
EFNA LEIKARANS HELDUR ÖËTTI HONUM
EINFALDLEGA KOMINN TÅMI TIL AÈ LÁTTA
AÈEINS ¹ SÁR /G HANN
HEFUR JAFNFRAMT FULLVISS
AÈ FORVITNA AÈ HANN
SÁ EKKI BÒINN AÈ GLATA
GEÈHEILSUNNI EINS OG
HIN HEIMSFR¾GA POPP
STJARNA "RITNEY
3PEARS
/G ÖAU HAFA EKKI VAKIÈ SÅÈUR MIKLA
UNDRAN UPPHAFSORÈ VIÈTALSGREINAR
3VEINS 7AAGE Å NÕJASTA HEFTI -ANN
LÅFS ¶AR TEKUR 3VEINN TALI NOKKAR AF
bD¾TRUM ¥SLANDSm OG L¾TUR ÖESS SÁR
STAKLEGA GETIÈ HVERSU AUÈVELT ÖAÈ
HAFI VERIÈ AÈ F¹ VIÈM¾LENDUR EN
MEÈAL ÖEIRRA SEM 3VEINN SPJALLAR VIÈ
ERU -ARGRÁT 'AUJA -AGNÒSDËTT
IR B¾JARFULLTRÒI Å (AFNAFIRÈI OG )NGI
BJÎRG $ÎGG +JARTANSDËTTIR BLAÈA
KONA b3AMKV¾MT ÖVÅ ER ÖESSI KYN
SLËÈ KVENNA EKKI Å HÎFTUM NEINNAR
MINNIM¹TTAKENNDAR EÈA FEIMNI m
SKRIFAR 3VEINN Å UPPHAFI GREINAR SINNAR
OG L¾TUR ÖESS JAFNFRAMT GETIÈ AÈ AÈ
EINS EIN HAFI SKORIST UNDAN b%N HÒN
FÁKK SYSTUR SÅNA TIL AÈ M¾TA Å STAÈ
INN m B¾TIR 3VEINN VIÈ SEM ÖYKIR ÖAÈ
GREINILEGA MERKILEGT AÈ KONUR SKULI
YFIRHÎFUÈ M¾TA Å VIÈTÎL OG EKKI SÅÈUR
AÈ Ö¾R SKULI HAFA SKOÈANIR
FGG
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

Opið 8-24
alladaga

SIMPLY CLEVER
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Fortíðarþrái

Þ

að er er svo skrítið hvað
þetta unga fólk í dag slæst
mikið. Í gamla daga var ástandið ekki svona. Þá var ekki sparkað í hausa á öðrum, ó sei, sei, nei.
Þá var bara talað um að heilsast
að sjómannasið og menn slógust í gamni við utanbæjarmenn.
Þetta sagði vitur maður mér eitt
sinn þegar ég starfaði sem ósigld
afgreiðslustúlka í hamborgarabúllu úti á landi.

®

Skoda Octavia TDI 4X4
– NÚ Á BETRA VERÐI

¶!¨ er svo undarlegt að þú skulir ekki vera dökkhærð miðað
við hvað þú ert komin af laglegum Fransmönnum af Skaganum.
Þetta sagði lífsreynd kona mér
rétt eftir að hún hafði hneykslast
á öllum þessum útlendingum sem
hún segir flæða yfir landið.
¶!¨ er skrítið að fólk haldi að
við séum rasistar bara vegna
þess að við viljum að „óheftur
innfluttningur [sic] vinnuafls sé
hagstjórnarmál ekki tilfinningamál“. Þetta skrifa stjórnmálamenn sem vilja verja strendur
landsins fyrir útlendingum sem
kynnu að smita landann af berklum og menga íslenska tungu.
Það hvarflar að manni að sannleikskorn sé að finna í málflutningi þeirra en á fáum öðrum stöðum verður maður jafn greinilega
var við hnignun móðurmálsins.
Sömu menn virðast ekki vita að
þeir geta sótt sér betur skrifaðan
áróður gegn hinu óþekkta í ræður
stjórnmálamanna sem voru við
völd á hernámsárunum.
¶!¨ er svo skrítið að Íslendingar hafa lengi sýnt 6. ættlið Íslendinga í Vesturheimi meiri áhuga en
nýjum Íslendingum. Við rennum
eftir greinum fornra ættartrjáa,
dáumst að því hvað Íslendingar
vestanhafs hafa verið duglegir að
sýna íslenskri menningu áhuga en
þekkjum lítið til uppruna nýrra
Íslendinga í nágrenni okkar.
¶!¨

ARGUS / 07-0166

er svo skrítið að stundum
langar mann ekki til að hafa skoðanir eftir að sjálfskipaðir spekingar hafa deilt reynslu sinni af
óumbeðinni góðmennsku. Þá kýs
maður frekar að ræða um veðrið
við afa sinn. Sá hinn sami segir
það skrítið að í bernsku hans hafi
veðurguðirnir verið mildari en
nú á tímum. Nú sé bara svikasól á lofti og sumarvetur gerir
æ oftar vart við sig. Jafnvel þótt
menn segi tíð hlýnandi loftslags
og heimsenda gengna í garð. Svo
hellum við upp á kaffi og dæsum
yfir heimsósómanum.

Sparneytin TDI® dísilvél
Það er margt sem gerir Skoda Octavia 4x4 að frábærum
ferðafélaga. Notagildið, áreiðanleikinn og öryggið er með
því besta sem gerist. Þar að auki sameinar 1,9 lítra TDI®
dísilvélin afl og hagkvæmni.
Skoda Octavia Combi TDI® 4x4 er rétti bíllinn í ferðalagið.

10%
vaxtaauki!

Nú getum við boðið takmarkað magn
af þessum vinsæla bíl á ótrúlegu verði,

aðeins 2.790.000 kr.

Kynntu þér málið á spron.is

GullnaStýrið
Skoda Octavia hefur meðal annars
hlotið Gullna stýrið, einhver
eftirsóttustu bílaverðlaun heims.
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