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Er forfallinn
græjufíkill

DRAUMAHÚS

3ÅMI  

Þýskur orkurisi vill íslenskt
rafmagn flutt um sæstreng

2AUÈH¾RÈAR KONUR
STOFNA SAMTÎK
¶URÅÈUR (ELGA
*ËNSDËTTIR SEGIR
RAUÈH¾RÈAR
KONUR OFT SÕNDAR
SEM VERGJARNAR OG
ÒTSMOGNAR TÕPUR

Orkustofnun hefur undirritað viljayfirlýsingu um samstarf í rannsóknum á djúpborunum við eitt stærsta
orkufyrirtæki Þýskalands. Fyrirtækið hefur áhuga á að flytja rafmagn um sæstreng til Þýskalands.

&«,+ 

"JARTSÕNN FYRIR (ELSINKI
(AUKUR (AUKSSON FER FYRIR ÅSLENSKA
%UROVISION HËPNUM Å (ELSINKI Å
N¾STU VIKU
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3ÅGILD SNJË
BOLTA¹HRIF
-ARCEL %DWIN
$EELEN BOÈAR
FAGNAÈARERINDI
ÅSLENSKRAR MENN
INGAR

/2+5-, Þýska orkufyrirtækið Energie BadenWürttemberg (EnBW) hefur lýst yfir áhuga á
að koma að djúpborunarrannsóknum hér á
landi. Viljayfirlýsing þess efnis milli fyrirtækisins og Orkustofnunar var undirrituð á miðvikudag. EnBW hefur meðal annars áhuga á að
skoða möguleikann á lagningu sæstrengs til
raforkuflutninga frá Íslandi til Þýskalands.
Þorkell Helgason orkumálastjóri segir að
menn frá EnBW hafi komið hingað til lands
síðastliðið haust til að kynna sér íslensk orkumál. Þá hafi áhugi þeirra vaknað. „Síðan heyrðist reyndar ekkert í þeim lengi vel, eða þar til
fyrir nokkrum vikum. Þá voru þeir mjög
áhugasamir, ekki síst vegna djúpborunarmálanna. Þeir vilja endilega koma að þessu

er ekkert ólíklegt að í náinni framtíð verði
styrkir vegna grænnar orku samræmdir um
alla Evrópu þannig að landamæri falli niður.
Þá verði sama hvaðan gott komi.“
Djúpborunarrannsóknirnar eru samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Orkuveitu Reykjavíkur, Hitaveitu Suðurnesja, Orkustofnunar
og ýmissa vísindastofnana. Hugmyndin er að
bora holur niður á um fimm kílómetra dýpi.
Bundnar eru vonir við að þar sé allt að 600
gráðu hiti og margfalt meiri þrýstingur en í
hefðbundnum borholum jarðvarmavirkjana
sem eru vanalega um tveggja kílómetra djúpar. Vonast er til að hver djúpborunarhola geti
gefið fimm til tíu sinnum meira af sér en hefðbundnar borholur.
ÖSJ

með einhverjum hætti og eru reiðbúnir að
leggja fram talsvert fé.“
Energie Baden-Württemberg er þriðja
stærsta orkufyrirtæki Þýskalands og veltir
um 13 milljörðum evra á hverju ári, eða rúmlega 1.100 milljörðum íslenskra króna. Fyrirtækið hefur það sem yfirlýst markmið að
stuðla að sjálfbærri orkuframleiðslu og grænni
framtíðarsýn.
Þorkell segir ekki liggja fyrir hvert hlutverk
EnBW verði í verkefninu og tekur fram að
Þjóðverjunum hafi hvorki verið lofað einu né
neinu. „Þeirra sýn er sú að í fjarlægri framtíð
megi fá mikið af jarðhitaknúnu rafmagni frá
Íslandi í gegnum sæstreng til Þýskalands.
Jarðhiti þykir grænni en stór vatnsorka og það
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Hiti í Ásbyrgi
fór í 23 gráður
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HREINA MARTRÎÈ Å
G¾R
¥¶2«44)2 

6%¨2)¨ ¥ $!'
31

21

28
25

23

(4))  34)' ¥ DAG VERÈUR SUÈ
AUSTAN OG AUSTANSTREKKINGUR MEÈ
SUÈUR OG SUÈVESTURSTRÎNDINNI ANN
ARS MUN H¾GARI ,ÁTTSKÕJAÈ ¹ .ORÈ
UR OG !USTURLANDI ANNARS SKÕJAÈ
MEÈ KÎFLUM OG ÖURRT AÈ MESTU (ITI
  STIG HLÕJAST NORÈAUSTAN TIL
6%¨52 
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið

70

Mánudagur
65%

60

40

32%

30

10

0

0%

Mbl.

20

Fréttablaðið

50

Blaðið

*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup í mars 2007.

"53,!¨ ¥ ",¥¨5..) )NNIVERA VAR EKKI ¹ BOÈSTËLUM ¹ !KUREYRI Å G¾R ENDA EINMUNA VEÈURBLÅÈA Å B¾NUM OG VÅÈA ANNARS STAÈAR ¹

NORÈANVERÈU LANDINU (AUKUR (AFSTEINN (EIÈAR %YDÅS OG )ÈUNN 5NA SKELLTU SÁR Å SUNDFÎTIN OG BUSLUÈU Å POLLI EINUM RISASTËRUM
EN (INRIK ÖURFTI AÈ GERA SÁR AÈ GËÈU AÈ FYLGJAST MEÈ ¹LENGDAR ENDA AÈ JAFNA SIG EFTIR FËTBROT
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!)3

-IKILV¾GI M¹LEFNA MISJAFNT EFTIR KJÎRD¾D¾MUM

Fáir kjósa um fisk
Velferðarmálin
eru aftur talin mikilvægust af átta
málefnum sem kjósendur í öllum
kjördæmum voru beðnir um að
gefa einkunn í skoðanakönnun
Fréttablaðsins. Í öðru sæti eru
menntamál,
þá
efnahagsmál,
skattamál,
samgöngumál,
umhverfismál, fiskveiðimál og að
lokum Evrópumál.
Misjafnt er eftir kjördæmum
hvaða málaflokkar skipta mestu
máli þegar kemur að því að ákveða
hvað skal kjósa 12. maí.

3+/¨!.!+®..5.

Þannig teljast samgöngumál
mun mikilvægari í landsbyggðarkjördæmunum þremur en á höfuðborgarsvæðinu.
Þá
vekur
athygli að fiskveiðimál fá næstlægstu einkunnina í Norðvesturkjördæmi, en þau eru mikilvægari
fyrir kjósendur í Suður- og Norðausturkjördæmi.
Þá skipta menntamál næstmestu
máli í fjórum kjördæmum af sex,
en eru í þriðja sæti í Norðvesturog Suðvesturkjördæmi.
SSSJ¹ SÅÈU 
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 MJÎG MIKILV¾GT ÖEGAR K¾MI AÈ
ÖVÅ HVERNIG ÖAÈ GREIDDI ATKV¾ÈI Å
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bullandi sól hérna,“ sagði Ævar
Ísak Sigurgeirsson í versluninni
í Ásbyrgi síðdegis í gær. Hitinn
þar mældist 22,6 gráður
klukkan þrjú og fór hæst í 23
stig. Aldrei hefur áður mælst
svo hár hiti á Íslandi í apríl.
Hæsta mælingin fram að
gærdeginum var 21,8 stiga hiti á
Sauðanesi á Langanesi árið
2003. Óvenju margir ferðamenn
voru í Ásbyrgi í gær miðað við
árstíma. „Þetta er alveg frábært
en við erum svo raunsæ að við
töluðum um að þetta gæti reynst
heitasti dagur sumarins en við
vonum það besta,“ sagði Ævar.
Hitamet voru slegin á fleiri
stöðum á landinu í gær. Á
Akureyri mældust til dæmis
21,5 stig sem er hæsti aprílhiti
þar. Áfram verður hlýtt í dag.
GAR

,ISTAVERKAUPPBOÈ &OLDAR

Warhol sleginn
á 750 þúsund
-9.$,)34 Áritað print eftir Andy
Warhol frá 1965, Liz, var slegið á
uppboði Foldar á Hótel Sögu í gær
á 750 þúsund krónur.
Uppboðið var vel sótt en það
hófst óvenjusnemma vegna fjölda
uppboðsgripa en 150 slíkir voru á
uppboðinu. Flestir gripir voru
slegnir undir matsverði.
Meðal verka sem þarna voru
seld var fjöldi leirmuna eftir
Guðmund frá Miðdal, dúkristur
frá 1941 eftir Svavar Guðnason,
málverk frá tveimur tímabilum
eftir Kristján Davíðsson og verk
eftir Jón Stefánsson, Ásgrím
Jónsson, Kjarval og Þórarin B.
Þorláksson.
Uppboðið stóð enn þegar Fréttablaðið fór í prentun og þá var eftir
að slá þau verk sem verðmætust
voru metin, eftir Kjarval, Ásgrím
og Jón og Þórarin B. Þorláksson.
BÖS
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-ENGUN MËTM¾LT Å %NGLANDI

Hundrað milljarða hagnaður

Plastpokum úthýst úr smábæ

6)¨3+)04) Björgólfur Thor Björ-

Þórhallur, ætlarðu að höfða
gamanmál?
b.EI ÖAÈ ¾TLA ÁG EKKI AÈ GERA ENDA
VAR ÖETTA BARA SM¹M¹Lm
¶ËRHALLUR ¶ËRHALLSSON NÕKRÕNDUR FYNDN
ASTI MAÈUR ¥SLANDS SEGIR AÈ Ö¹TTTAKANDI Å
RAUNVERULEIKAÖ¾TTINUM ,EITINNI ¹ 3TÎÈ 
HAFI STOLIÈ FR¹ SÁR GRÅNATRIÈI SEM INNIHÁLT
DVERGAEFTIRHERMU OG KOMIST MEÈ ÖVÅ
¹FRAM Å Ö¾TTINUM

,ETIZIA OG &ELIPE KRËNPRINS

Eignuðust sína
aðra prinsessu
-!$2¥$ !0 Letizia Spánarprinsessa
og Felipe krónprins eignuðust
heilbrigða stúlku í gær og er hún
annað barn
þeirra hjóna.
Hefur litla
prinsessan
fengið nafnið
Sofia.
Hún er númer
þrjú í röðinni til &%,)0% +2«.02).3
að erfa spænsku 30.!2
krúnuna á eftir föður sínum og
eldri systur sinni Leonor, sem
fæddist í október árið 2005.
Fari svo að þau Letizia og Felipe
eignist son síðar meir fer hann
fram fyrir systur sínar í erfðaröðinni. Margir telja að þessi lög séu
löngu orðin úrelt og Leonor eigi að
erfa krúnuna á undan yngri
systkinum sínum.
FB

5PPBYGGINGARSTARF Å ¥RAK

Varla von á árangri í bráðina
7!3().'4/. !0 Daglegt ofbeldi,
útbreidd spilling og léleg viðhaldsvinna gerir það að verkum að
uppbyggingarstarf á vegum
Bandaríkjamanna í Írak ber varla
mikinn árangur á næstunni. Þetta
kemur fram í skýrslu, sem birt
verður í dag, frá bandarískri
stofnun sem hefur eftirlit með
uppbyggingarstarfinu í Írak.
Samkvæmt skýrslunni hefur
árásum heldur fækkað, en þær
sem gerðar eru valda meiri
eyðileggingu og raska öllu starfi
meir en áður.
GB

3,93
%NN HALDIÈ SOFANDI
,ÅÈAN FIMMT¹N ¹RA DRENGS SEM FANNST
MEÈVITUNDARLAUS ¹ BOTNI 3UNDLAUG
AR +ËPAVOGS ¹ FÎSTUDAG ER ËBREYTT
(ONUM ER HALDIÈ SOFANDI ¹ GJÎR
G¾SLUDEILD ,ANDSPÅTALANS Å &OSSVOGI
-¹LIÈ ER Å RANNSËKN HJ¹ LÎGREGLU

gólfsson er að selja 65 prósenta
hlut í búlgarska símafyrirtækinu
BTC. Áætla erlendir fréttamiðlar að söluverðið verði um 1,3
milljarðar evra eða í kringum
110 milljarðar króna.
Fjárfestingafélagið Novator,
sem er að öllu leyti í eigu
Björgólfs Thors, er talið munu
hagnast um 100 milljarða króna
að sölunni í BTC yfirstaðinni.
Salan á hlutnum í BTC hefur
verið í burðarliðnum um skeið.
Tilboð bárust frá fjórum félögum. Enn munu vera viðræður í
gangi við tvö þeirra. Ekki náðist
í gær í Ásgeir Friðgeirsson, upp-

"*®2'«,&52
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4ALINN HAGNAST
UM  MILLJ
ARÈA ¹ SÎLU
Å BÒLGARSKA
SÅMAFYRIRT¾K
INU "4#

lýsingafulltrúa Novator, en í
samtali við visir.is ber Ásgeir til
baka fregnir erlendra miðla um
að salan hafi þegar farið fram.

Segir Ásgeir viðræður um söluna hins vegar á lokastigi og að
væntanlega skýrist málið að viku
liðinni.
Þá segir Ásgeir það einnig
rangt sem haldið er fram í bandaríska blaðinu Forbes að Novator
hyggist draga sig út úr fjárfestingum í Austur-Evrópu.
Björgólfur á einnig í símafyrirtækjum í Finnlandi, Póllandi,
Tékklandi og Grikklandi. Nýlega
seldi hann 10,8 prósenta hlut í
gríska félaginu Forthnet og er
talinn hafa nærri fjórfaldað
verðmæti þess hlutar frá því að
hann keypti hann í desember
2005.
GAR

%.',!.$ Bann við innkaupapokum úr plasti gengur í gildi í enska
smábænum Modbury á vesturströnd Englands í dag. Bærinn er
fyrsta samfélagið í Evrópu sem
bannar plastpokana.
Í bænum eru 43 verslanir og
sammæltust eigendurnir um að
pakka vörum sínum í pappír og
setja í taupoka, til að mótmæla
hinum mengandi plastpokum.
Talið er að taupokarnir geti síðar
orðið safngripir.
Það var íbúi í bænum, Rebecca
Hoskins, sem átti hugmyndin að
herferðinni, en hún hefur gert
heimildarmynd um plastmengun
fyrir BBC-sjónvarpsstöðina.
SH

Búðir loki á nóttunni
inni í íbúðarhverfum
Borgarráð er að láta lögfræðinga borgarinnar athuga möguleika á því að banna
næturopnun verslana inni í íbúðarhverfum. Þetta er gert að tillögu hverfisráðs
Vesturbæjar eftir harðorðar kvartanir íbúa undan 10-11 á Hjarðarhaga.
6%23,5. „Við teljum okkur ekki

4!.+!2.)2 "2%..! "ÒIST ER VIÈ AÈ ELDUR

jafn örugg og áður í hverfinu
vegna ónæðis og óláta sem næturafgreiðslunni fylgja,“ segja íbúar
við Kvisthaga. Þeir vilja að borgaryfirvöld banni næturopnun
verslunar 10-11 á Hjarðarhaga.
Fimmtán íbúar við Kvisthaga og
sjö íbúar á Hjarðarhaga skrifuðu
hvor hópur fyrir sig hverfisráði
Vesturbæjar og báðu ráðið að hlutast til um að 10-11 fái ekki að hafa
opið á nóttunni. Hverfisráðið
hefur lagt til við borgarráð að settar verði reglur sem takmarki opnunartíma inni í íbúðarhverfum
þannig að næturopnun sem raski
svefnfriði íbúa sé ekki leyfð. Enn
fremur að leyfisveiting fyrir slíkum rekstri sé háð því að fyrst fari
fram grenndarkynning.
Í bréfi íbúanna við Kvisthaga
kemur fram að 10-11 á Hjarðarhaga hafi haft opið á nóttunni frá
því í fyrravor. Mikið ónæði sé af
viðskiptavinum verslunarinnar og
unglingum sem safnist þar saman
að næturlagi og láti stundum ófriðlega.
„Hávaðinn heldur oft fólki fyrir
vöku og oft og
iðulega
er
svefnfriðurinn
rofinn
vegna
óláta við verslunina á öllum
tíma
nætur,“
segja íbúarnir.
Þeir bæta við að
þeir sem helst
eigi
viðskipti
35.. 34%&.3
$«44)2 &ORMAÈUR
við 10-11 á nóttHVERFISR¹ÈS 6ESTUR
inni virðast vera
B¾JAR
undir áhrifum.

INN LOGI DÎGUM SAMAN
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3TËRBRUNI Å /KLAHOMS

Elding kveikti í
olíuhreinsistöð

  (*!2¨!2(!'! b6IÈ ERUM SANNF¾RÈ UM AÈ EINA LEIÈIN TIL AÈ VIÈ F¹UM AFTUR AÈ

NJËTA N¾TURKYRRÈAR HEIMA HJ¹ OKKUR SÁ AÈ TAKMARKA AFGREIÈSLUTÅMA VERSLUNARINNAR m
SEGJA ÅBÒAR Å N¹GRENNI   ¹ (JARÈARHAGA
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Íbúarnir telja áhrif næturopnunarinnar vera slæm fyrir andann
í hverfinu. „Dæmi er um að unglingar sem eiga heima í nærliggjandi húsum og þurfa að mæta á
íþróttaæfingar snemma morguns
treysta sér ekki að ganga fram hjá
versluninni þegar hávaðaseggir
halda sig þar,“ segja þeir og hafa
áhyggjur af alvarlegum afleiðingum alls þessa: „Leiða má líkur að
því að ónæði sem er af verslunarrekstrinum um nætur hafi áhrif á
verð fasteigna okkar.“
Íbúarnir krefjast þess að búðin
á Hjarðarhaga verði lokuð frá
miðnætti til klukkan níu að
morgni.
„Þetta líst mér afar illa á,“ segir

Guðjón K. Reynisson, framkvæmdastjóri 10-11, um tillöguna
um næturopnunina. „Okkar viðskiptamódel snýst um að hafa opið
allan sólarhringinn. Það hefur
sýnt sig að það er mikil eftirspurn
eftir þessari þjónustu og þetta
hefur mælst afar vel fyrir hjá viðskiptavinum okkar.“
Guðjón segir mikla áherslu á að
ekki sé ónæði af verslunum: „Við
höfum mjög lítið orðið vör við
óánægju nágranna og höfum gert
allt sem við höfum mögulega getað
gert til að minnka þessi óþægindi.
Við erum tilbúin til að hlusta á
hvað það er sem veldur íbúunum
óþægindum.“
GAR FRETTABLADIDIS

"!.$!2¥+). Eldur logar enn í
tveimur olíutönkum í olíuhreinsistöð í Oklahoma í Bandaríkjunum. Eldurinn kviknaði á föstudag
þegar eldingu sló niður í annan
tankinn og mikil sprenging varð.
Búist er við að eldurinn logi í
nokkra daga enn. Fjölmennt lið
slökkviliðsmanna er á staðnum og
reynir að halda eldinum í
skefjum.
Um 185 starfsmenn vinna við
olíuhreinsistöðina, sem er í
bænum Wynnewood í Oklahoma.
Stöðin framleiðir um 50 þúsund
tunnur af eldsneyti á dag.
GB
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®KUMAÈUR SLASAÈIST LÅTILLEGA ÖEGAR
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2EYKJANESBRAUT SÅÈDEGIS Å G¾R 4IL
DRÎG SLYSSINS ERU ËLJËS EN ÎKUMAÈUR
INN VAR EINN Å BÅLNUM +ALLA ÖURFTI EFTIR
DR¹TTARBÅL TIL AÈ DRAGA BÅLINN ¹ BROTT

«GNAÈI FËLKI MEÈ GLERFLÎSKU
+ARLMAÈUR VAR HANDTEKINN Å 2EYKJA
NESB¾ Å FYRRINËTT EFTIR AÈ HAFA Å ÎL¾ÈI
ËGNAÈ VEGFARENDUM MEÈ ÖVÅ AÈ
SVEIFLA AÈ ÖEIM GLERFLÎSKU (ANN SVAF
ÒR SÁR ¹FENGISVÅMUNA Å FANGAKLEFA
¶¹ ÖURFTI LÎGREGLA Å ÖRÅGANG AÈ HAFA
AFSKIPTI AF FËLKI SEM FLAUGST ¹

%ITT ÖEKKTASTA EINBÕLISHÒS LANDSINS AUGLÕST TIL SÎLU OG MARGIR SÕNA ¹HUGA
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¶JËÈÖEKKTIR VILJA KAUPA +JARVALSHÒSIÈ
&!34%)'.)2 „Það hafa fjölmargir sýnt
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áhuga á að kaupa húsið, jafnvel
áður en það fór á sölu,“ segir Ingunn Benediktsdóttir glerlistamaður
sem býr í svonefndu Kjarvalshúsi á
Sæbraut á Seltjarnarnesi, en það
var auglýst til sölu í Morgunblaðinu
í gær. Húsið er þekktast fyrir það
að hafa verið byggt yfir listmálarann Jóhannes S. Kjarval af íslensku
þjóðinni. Kjarval bjó þó aldrei í
því.
Að sögn Ingunnar eru aðallega
þjóðþekktir einstaklingar sem sýnt
hafa áhuga á kaupunum. „Eins og
gefur að skilja eru það kannski aðallega þjóðþekktir einstaklingar sem
gætu keypt svona hús,“ segir hún.
Ekki hefur verið gengið frá sölu og
hún vill ekki gefa upp hverjir hafa
sýnt áhuga á kaupum.
Húsið var teiknað af Þorvaldi S.
Þorvaldssyni arkitekt og er rúmir
450 fermetrar að stærð, auk tveggja

+*!26!,3(²3)¨ (ÒSIÈ ER RÒMLEGA  FERMETRAR OG Å ÖVÅ ER MEÈAL ANNARS  FER

METRA SALUR MEÈ FIMM METRA LOFTH¾È

hæða bílskúrs. Í því er meðal annars 110 fermetra salur með fimm
metra lofthæð. Fram undan húsinu
er hlaðin bryggja úr grjóti sem
útgerðarfélagið Kveldúlfur lét
byggja í upphafi tuttugustu aldar,

&2¡44!",!¨)¨  !.4/. "2).+

en húsið reis á sjöunda áratugnum.
Kjarval bjó aldrei í húsinu og
framan af var það notað undir þjónustu við fötluð börn á vegum ríkisins. Það komst í einkaeign þegar
það var selt árið 1991.
SH
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(VERFISR¹È (LÅÈA

Vilja niðurstöðu
um spilasali
-)¨"/2'). Hverfisráð Hlíða í

Reykjavík vill fá niðurstöður
nefndar um málefni spilasala í
borginni. Borgarráð samþykkti að
skipa nefndina 11. janúar
síðastliðinn. Hverfisráðið segist
hafa miklar áhyggjur vegna
fyrirhugaðrar stækkunar
spilasalar Háspennu á horni
Laugavegs og Rauðarárstígs. Í
erindi til borgarráðs er lýst
áhyggjum af því að spilasalurinn
kunni að fæla fólk frá því að nýta
sér þjónustu miðborgarinnar. GAR

%.'%9 3+)0 (" '2!.$! (ELDUR TIL
VEIÈA VIÈ !FRÅKUSTRENDUR EFTIR BREYTINGAR Å
ÖÕSKUM SLIPP

%NGEY 2%  Å EIGU 3AMHERJA

Fer til veiða við
strendur Afríku
3*6!2²46%'52 Engey RE-1, sem

Samherji keypti af HB Granda í
mars, fer innan tíðar til veiða við
strendur Afríku á vegum erlends
dótturfélags Samherja. Veiðarnar
eru liður í að styrkja erlenda
starfsemi Samherja.
Magnús Guðmundsson hefur
verið ráðinn skipstjóri á skipinu
frá og með miðjum maí, en hann
hefur reynslu af veiðum við
strendur Afríku. Gert er ráð fyrir
að um áttatíu manns verði í áhöfn
skipsins, þar af fimm til sjö
Íslendingar. Skipið fer fljótlega í
slipp til Þýskalands þar sem
gerðar verða á því breytingar
fyrir Afríkuförina.
SH
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3AMKOMULAG UM UPPBYGGINU ALÖJËÈLEGS FRAMHALDSN¹MS Å ORKUVÅSINDUM

-IKIL LEIT GERÈ AÈ MANNI

Ætla að nýta sérstöðu Íslands

Skaðaði sjálfan
sig með hnífi

Fulltrúar Háskóla
Íslands, Háskólans í Reykjavík og
Orkuveitu Reykjavíkur skrifuðu í
gær undir samkomulag um að
standa sameiginlega að uppbyggingu alþjóðlegs framhaldsnáms í
orkuvísindum. Þær Kristín Ingólfsdóttir og Svava Grönfeldt, rektorar háskólanna tveggja, skrifuðu
undir samkomulagið ásamt Guðlaugi Þór Þórðarssyni, stjórnarformanni Orkuveitu Reykjavíkur.
Samkvæmt
samkomulaginu
verður aðaláhersla í náminu lögð á
svið þar sem Íslendingar hafa
samkeppnisforskot. Þar er helst
horft til þess að mikil sérþekking í
nýtingu jarðhita hér á landi skapi

Sérstakur alþjóðlegur skóli,
kenndur við Orkuveitu Reykjavíkur, verður settur á laggirnar
og munu samstarfsaðilarnir þrír
hver leggja sitt af mörkum við
mótun
námsins.
Orkuveitan
verður bakhjarl þess en háskólarnir munu skipta með sér verkum í skipulagningu auk þess sem
þeir leggja til kennara og
aðstöðu.
Stefnt er að því að rannsóknartengt meistara- og doktorsnám
hefjist haustið 2008. Auk þess
verður boðið upp á styttri námsleiðir og sí- og endurmenntun af
ýmsum toga.

-%..4!-,
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)NGËLFSDËTTIR 'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSSON
OG 3VAVA 'RÎNFELDT HANDSALA SAMKOMU
LAG UM AÈ STANDA AÈ SAMEIGINLEGRI
UPPBYGGINGU ALÖJËÈLEGS FRAMHALDSN¹MS
Å ORKUVÅSINDUM

náminu sérstöðu á alþjóðavettvangi og veiti auk þess greiða leið
að vettvangsnámi.

,®'2%',5-, Helmingur allra

lögreglumanna á vakt á höfuðborgarsvæðinu leitaði í tvær
klukkustundir í fyrrinótt manns
sem rokið hafði út af heimili sínu
í Kópavogi í kjölfar rifrildis.
Maðurinn, sem er veikur á geði,
var í miklu andlegu ójafnvægi og
var óttast að hann ynni sjálfum
sér mein.
Leitað var í nærliggjandi
hverfum þar sem maðurinn var
fótgangandi og fannst hann loks í
heimahúsi í Garðabæ, og hafði þá
skaðað sjálfan sig með hnífi.
Hann var ekki alvarlega meiddur
en var fluttur á slysadeild til
aðhlynningar.
SH

ÖSJ

Kosið um velferðarmál

Í öllum kjördæmum telja kjósendur velferðar- og menntamál skipta mestu máli þegar kemur að því að
ákveða hvernig skal kjósa í vor. Samgöngumál skipta meira máli á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Kjósendur telja umhverfis-, fiskveiði- og Evrópumál skipta minnstu máli.
3+/¨!.!+®..5. Enn telja flestir

að velferðarmál skipti mestu máli
þegar kemur að því að ákveða
hvernig skal kjósa í vor, líkt og í
könnun Fréttablaðsins sem gerð
var 24. mars.
Spurt var um afstöðu fólks til
þess hversu mikilvægir átta málaflokkar væru þegar kemur að því
að greiða atkvæði í vor. Hægt var
að gefa hverju málefni einkunn á
skalanum 1-5, þar sem 1 var mjög
léttvægt en 5 mjög mikilvægt.
Á landsvísu, þegar svör úr öllum
kjördæmum höfðu verið vigtuð,
fengu
velferðarmál
hæstu
einkunn. Næst mikilvægust töldust menntamál, þá efnahagsmál,
skattamál,
samgöngumál,
umhverfismál, fiskveiðimál. Evrópumál töldust léttvægust.
Röðunin nú á landsvísu er sú
sama og í könnunum blaðsins 24.
mars, utan þess að valkostunum
samgöngumál og menntamál var
bætt við nú. Þá fá allir málaflokkar aðeins hærri einkunn nú í könnun blaðsins en fyrir mánuði síðan.
Ef litið er til kjördæmanna teljast velferðarmálin mikilvægust í
öllum kjördæmum. Menntamálin
voru næstmikilvægust í fjórum
kjördæmum, það er öllum utan
Suðvestur- og Norðvesturkjördæma. Efnahagsmálin lentu í öðru
sæti í Suðvesturkjördæmi en samgöngumálin í Norðvestur.
Nokkur munur er á afstöðu til
samgöngumála á milli kjördæma.
Málaflokkurinn fær hærri einkunn
en fjóra í landsbyggðarkjördæmunum þremur, en mikilvægust eru
samgöngumálin fyrir kjósendur í
Norðvesturkjördæmi sem gefa
málaflokknum 4,28 í einkunn. Í
kjördæmunum þremur á höfuðborgarsvæðinu fá samgöngumálin
hins vegar minna en fjóra í
einkunn. Minnsta vægið hafa samgöngumálin í Reykjavíkurkjör-

Sæludagar

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

framundan

Veldu létt og mundu eftir ostinum!

dæmunum tveimur, þar sem kjósendur gefa málaflokknum einkunn
um 3,7.
Samgöngumál hafa minna vægi
í báðum Reykjavíkurkjördæmunum en umhverfismál. Í Suður- og
Norðausturkjördæmi
hafa
umhverfismálin næstminnst vægi.
Í öllum kjördæmum fá umhverfismálin minna en fjóra í einkunn.
Efnahags- og skattamál fá yfir
fjóra í einkunn, en misjafnt er
eftir kjördæmum hvar í röðinni
þeir málaflokkar eru. Í öllum
kjördæmum, nema í Reykjavíkurkjördæmi Suður, teljast efnahagsmálin þó mikilvægari en
skattamál.
Næstminnst vægi á landsvísu
hafa fiskveiðimál, sem mikið var
rætt um fyrir síðustu kosningar, en
minna hefur borið á umræðu um
kvótakerfið nú. Mest vægi hafa
fiskveiðimál í Norðaustur- og
Suðurkjördæmi, en hafa þriðja
minnsta vægið í hvoru kjördæmi
fyrir sig. Í öðrum kjördæmum, þar
á meðal í Norðvesturkjördæmi,
hafa fiskveiðimál næstminnst
vægi. Í öllum kjördæmum fær
málaflokkurinn minna en fjóra í
einkunn.
Evrópumálin hafa minnst vægi í
öllum kjördæmum og er það eini
málaflokkurinn sem fær minna en
þrjá í einkunn. Evrópumál hafa
lítið verið til umræðu í undanfara
þessara kosninga.
Hringt var í 3.600 manns á kosningaaldri 23.-28. apríl. Spurt var:
Hversu mikilvægir telur þú að eftirfarandi málaflokkar séu á skalanum 1-5, þar sem 1 er mjög léttvægt
en 5 mjög mikilvægt, þegar kemur
að því hvernig þú munt greiða
atkvæði í þingkosningum í maí?
Misjafnt var hvaða málaflokkur
var fyrst talinn upp. 94,2 prósent
svarenda tóku afstöðu til spurningarinnar.
SVANBORG FRETTABLADIDIS

(VERSU MIKILV¾GIR TELUR ÖÒ AÈ EFTIRFARANDI M¹LAFLOKKAR SÁU
ÖEGAR KEMUR AÈ ÖVÅ HVERNIG ÖÒ MUNT GREIÈA ATKV¾ÈI Å ÖING
KOSNINGUNUM Å MAÅ
 SKALANUM   ÖAR SEM  ER MJÎG LÁTTV¾GT EN  MJÎG MIKILV¾GT
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ÍSLENSKA SIA.IS TOY 37003 04/07

engin útborgun

Kostar ekkert,
þannig séð
26.855 kr.* á mánuði:
Innifalið: Afborgun af láni - Tryggingar - Bifreiðagjald 1. tímabils - Engin útborgun.
Það hefur aldrei verið þægilegra að eignast Aygo. Núna þarftu ekki að hafa áhyggjur af neinu nema að keyra bílinn – við sjáum um restina.
Aygo. Engar áhyggjur.
Ofkeyrðu þig.

www.aygo.is
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

*Sértilboð Elísabetar og AYGO. M.v. 84 mánuði. Innifalið er afborgun af láni, tryggingar (ábyrgðar- og kaskótrygging) og bifreiðagjöld á fyrsta tímabili.
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,ANDSBANKINN OPNAR VIÈSKIPTASKRIFSTOFU Å 7INNIPEG Å -ANITOBA

"YGGIR UPP FRAMR¹S Å VESTUR¹TT
6)¨3+)04) Landsbankinn opnaði viðskiptaskrif-

Heldur þú að Íslandshreyfingin
nái inn þingmanni?
*
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Á að afnema stimpilgjöld?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

stofu í Winnipeg í Manitoba á föstudag að
viðstöddum forseta Íslands, Ólafi Ragnari
Grímssyni. Landsbankinn mun í fyrstu kynna
einkabankaþjónustu þar sem bankinn ávaxtar
eignir viðskiptavina. Fyrir rekur bankinn
skrifstofu í Halifax í Nova Scotia á austurströnd Kanada sem annast fyrirtækjaráðgjöf
og hefur milligöngu um lánveitingar til
fyrirtækja. Stefnt er að því að opna útibú
Landsbankans í Winnipeg innan skamms.
Björgólfur Guðmundsson, formaður
bankaráðs Landsbankans, segir það hafa staðið
til lengi að færa út kvíarnar til vesturs. „Hér
ætlum við að byggja okkur upp til áframhaldandi framrásar í Kanada og vestanhafs.
Winnipeg er borg mikilla athafna og mikilvægari en margir heima halda. Að stærðinni til

Stangaveiði
Stangveiði á vatnasvæði Elliðavatns hefst 1. maí.
Veiðileyfi eru seld á Kríunesi og Elliðavatni.
Á sömu stöðum geta félagar úr Sjálfsbjörg, unglingar
(innan 16 ára aldurs) og ellilífeyrisþegar í Reykjavík
og Kópavogi fengið afhent veiðileyfi án greiðslu.
Veiðifélag Elliðavatns

BÆTUM KJÖRIN
BURT MEÐ FÁTÆKT
kynntu þér málið á

www.vg.is

hentar hún vel, móttökurnar hafa verið góðar
og það hentar okkur vel að byrja hér.“
Halldór J. Kristjánsson, bankastjóri
Landsbankans, segir að með opnun viðskiptaskrifstofunnar í Winnipeg höfði bankinn líka
til viðskiptavina sem standi Íslendingum
nærri, en um 80 þúsund manns í borginni og
nágrenni hennar eru af íslensku bergi brotnir.
„Það má segja að við séum að bjóða Íslendingum í Vesturheimi að njóta góðs af reynslu
okkar og þekkingu í alþjóðlegri fjármálastarfsemi og um leið þátttöku í uppgangi íslenskra
fyrirtækja og íslensks efnahagslífs.“
BS
+,)004  "/2¨!.. "JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON OG «LAF
UR 2AGNAR 'RÅMSSON OPNUÈU SKRIFSTOFUNA MEÈ VIÈHÎFN
¹ FÎSTUDAG ¥ BAKGRUNN M¹ SJ¹ (ALLDËR * +RISTJ¹NSSON
OG !TLA SMUNDSSON R¾ÈISMANN ¥SLANDS Å 7INNIPEG

Húsaleiga hefur tvöfaldast frá árinu 2000
Leiga á íbúðarhúsnæði hefur hækkað um rúm 96 prósent frá aldamótum. Á
sama tíma hafa húsaleigubætur lækkað að raunvirði. Orðið vandamál fyrir
ungt fólk að standa undir kostnaðinum segir formaður Neytendasamtakanna.
Húsaleiga hefur
hækkað um 96,4 prósent frá árinu
2000 samkvæmt vísitölu greiddrar húsaleigu sem Hagstofa
Íslands heldur utan um. Þar af
hefur hún hækkað um rúman
þriðjung á þessu kjörtímabili,
eða um 34,4 prósent.
Á sama tíma hafa húsaleigubætur lækkað að raunvirði.
Meðalmánaðargreiðsla
allra
þeirra sem þáðu húsaleigubætur
á höfuðborgarsvæðinu um aldamót var 11.441 króna á verðgildi
ársins 2006. Sú tala hafði lækkað
niður í 10.470 krónur í fyrra.
Tölur um húsaleigubætur í ár
liggja ekki fyrir.
Húsaleigubætur skerðast um
eitt prósent af sameiginlegum
árstekjum allra þeirra sem eiga
lögheimili eða hafa skráð fast
aðsetur í viðkomandi leiguhúsnæði óháð fjölskyldustærð. Þar
eru tekjur barna sem eru 20 ára
og eldri einnig meðtaldar. Þetta
þýðir að öll heimili í leiguhúsnæði sem þéna samanlagt meira
en tæplega 167 þúsund krónur á
mánuði verða fyrir skerðingu
húsaleigubóta vegna of hárra
tekna.
Þiggjendum húsaleigubóta sem
búa á höfuðborgarsvæðinu hefur
fjölgað mikið undanfarin ár. Þeir
voru 2.874 árið 2000 en 6.005 í
fyrra, eða rúmlega helmingi
fleiri.
Á tímabilinu 2003 til 2007 hefur
íbúðarverð einnig hækkað mikið,
eða um 86 prósent. Það þýðir að
íbúð sem kostaði 10 milljónir í
febrúar 2003 kostar í dag 18,6
milljónir króna. Fermetraverð
tveggja til fimm herbergja íbúðar á höfuðborgarsvæðinu er til
dæmis 221.463 krónur samkvæmt
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-IÈAÈ ER VIÈ GREIDDA HÒSALEIGU Å MARSM¹NUÈI HVERS ¹RS 4ÎLUR FR¹ (AGSTOFU ¥SLANDS
-IÈAÈ ER VIÈ VERÈLAG HVERS ¹RS OG ALLA Ö¹ SEM ÖIGGJA HÒSALEIGUB¾TUR !LMENNUR
LEIGUMARKAÈUR STÒDENTAGARÈAR &ÁLAGSBÒSTAÈIR SAMBÕLI FATLAÈRA OSFRV
4ÎLUR UM HÒSALEIGUB¾TUR FYRIR ¹RIÈ  LIGGJA EKKI FYRIR

(²3!,%)'! (EFUR H¾KKAÈ UM RÒM  PRËSENT FR¹ ¹RINU   ÖESSU KJÎRTÅMABILI
HEFUR HÒN H¾KKAÈ UM   PRËSENT ¹ MEÈAN ÅBÒÈAVERÈ HEFUR N¹NAST TVÎFALDAST

tölum frá Fasteignamati ríkisins.
Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytendasamtakanna, segir
stöðu fólks, þeirra sem hafa tiltölulega lágar tekjur, í húsnæðismálum vera orðna afar erfiða.
„Það er orðið gríðarlegt vandamál fyrir það að rísa undir kostnaði við húsnæði, þar með talið
leiguhúsnæði. Þessar verðhækkanir á húsnæðismarkaði, sem
hafa aftur leitt til mikilla hækk-

ana á leiguhúsnæði, gerir þetta
mjög erfitt fyrir fólk með lægri
tekjur.“
Hann telur fulla ástæðu fyrir
stjórnvöld að skoða hvort eitthvað sé hægt að gera til að hafa
áhrif á þennan markað. „Húsaleiga fylgir náttúrulega hækkunum á fasteignaverði og því teldi
ég ekki óeðlilegt að húsaleigubæturnar hækkuðu í samræmi
við það.“
THORDUR FRETTABLADIDIS

*ËHANNA 3IGURÈARDËTTIR ÖINGMAÈUR 3AMFYLKINGARINNAR UM ÖRËUN HÒSALEIGU

¶ETTA ER ALVEG SKELFILEGT ¹STAND
„Þetta er náttúrulega alveg
skelfilegt ástand sem er á leigumarkaðnum. Bara í Reykjavík
eru 1.700 manns á biðlista eftir
leiguhúsnæði,“ segir Jóhanna
Sigurðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar. „Þessar leigufjárhæðir eru alveg hrikalegar.
Samkvæmt mínum upplýsingum
eru þriggja herbergja íbúðir á 90
til 120 þúsund krónur og tveggja
herbergja íbúðir á 70 til 90 þúsund krónur á mánuði. Það er hátt
í öll launin hjá fólkinu með lægstu
tekjurnar. Mér finnst það forgangsatriði að taka á þessu.“
Jóhanna segir ástandið engu
skárra varðandi eignaríbúðir.
„Fyrir fimm árum gastu fengið
þriggja herbergja íbúð á 10 millj-

ónir og þurftir að eiga eina milljón í útborgun. Í dag kostar sama
íbúð 20 milljónir og útborgunin
er fjórar milljónir. Þannig að
þetta er auðvitað skelfileg staða
hjá ungu fólki sem er að kaupa í
fyrsta skipti. Ástandið er einfaldlega ekki boðlegt, hvorki á leigumarkaði né almenna markaðinum.“
Hún telur hið opinbera geta
gert sitt til að laga þetta ástand.
„Það er til dæmis hægt að gera
félagasamtökum sem eru ekki
rekin í hagnaðarskyni kleift að
fjármagna sig með byggingu
leiguíbúða og efla þannig markaðinn með auknu framboði og
lægra verði. Það held ég að sé ein
leið.“
ÖSJ
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Þinn lífeyrir – þitt yfirlit
Græna umslagið sem Tryggingastofnun sendir
lífeyrisþegum inniheldur yfirlit yfir mánaðarlegar
lífeyrisgreiðslur á árinu 2007 og þær forsendur
sem liggja til grundvallar útreikningi á þeim.

Aukin rafræn þjónusta – meira val
Greiðsluyfirlit og greiðsluseðlar fyrir lífeyrisgreiðslur hvers mánaðar verða aðgengileg á
www.skattur.is í staðinn fyrir að berast mánaðarlega
í pósti. Til að ná í þessi gögn er notaður sami
veflykill og við framtalsgerð.

Þjónustuleiðir
Starfsfólk þjónustustaða Tryggingastofnunar
er reiðubúið að veita aðstoð og svara
spurningum um hið breytta fyrirkomulag. Hægt
er að hafa samband við þjónustumiðstöðina
á Laugavegi 114 í síma 560 4460 eða
umboðsmenn um allt land. Einnig má benda
á grænt númer 8006044, netsamtal á www.tr.is
eða netfang tr@tr.is.

A l l a r f r e k a r i u p p l ý s i n g a r e r u á w w w. t r. i s

Tryggingastofnun ríkisins – Laugavegi 114 – 105 Reykjavík – www.tr.is
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3AMFYLKINGIN KYNNIR TILLÎGUR SÅNAR UM BIÈLISTAVANDA BARNA OG ALDRAÈRA

3TËRT¾KUR BÅLAÖJËFUR GRIPINN

Spurning um pólitískan vilja

Stal bílum til að
hitta kærustuna

34*«2.-, Samfylkingin kynnti í

 Hverjir voru valdir bestu leikmenn í karla- og kvennaflokki
á lokahófi Körfuknattleikssambands Íslands á laugardag?
 Hversu margir kettir eru
skráðir á Akranesi?
 Hvað heitir höfuðborg Eistlands, þar sem óeirðir loguðu í
lok síðustu viku?
36®2  3¥¨5 

gær tillögur sína um biðlistavanda
í þjónustu við börn og aldraða.
Fundurinn var haldinn fyrir utan
aðalinngang Landspítala - háskólasjúkrahúss til að sýna með táknrænum hætti að færri komist í
skjól spítalans en vilja.
Forysta flokksins kynnti tillögurnar og sagði að biðlistarnir
væru ekkert annað en birtingarmynd yfir vanrækslu og skort á
samfélagslegri ábyrgð hjá núverandi ríkisstjórn. Henni hefði láðst
að nýta góðæri undanfarinna ára
til að jafna aðstæður allra hópa
samfélagsins.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

4+.2.. &5.$52 &ORYSTA 3AMFYLK

INGARINNAR KYNNTI TILLÎGUR SÅNAR UM BIÈ
LISTAVANDA MEÈ T¹KNR¾NUM H¾TTI Å G¾R
MEÈ ÖVÅ AÈ HALDA FUNDINN UTAN DYRA OG
VEKJA ÖANNIG ATHYGLI ¹ AÈ F¾RRI KOMIST
AÈ Å VELFERÈARKERFINU EN VILJA

segir að leiðrétting í þessum
málum sé vel gerleg. „Þetta er bara

spurning um pólitískan vilja, tíma
og fjármagn. Það sem við horfum
fyrst og fremst til í þessum málum
eru biðlistar sem lúta að brýnni
þjónustu við aldraða og börn með
geðrasakanir og þroskafrávik. Við
teljum það algerlega óviðunandi að
fólk sem þarf strax á úrræðum að
halda sé á biðlistum.“
Ingibjörg telur að hægt sé að
eyða biðlistunum á skömmum
tíma. „Það þarf bara að ganga í
það verk, setja í það fjármuni og
semja við stofnanirnar sem hafa
með þetta að gera sem og sérfræðinga sem eru starfandi utan þeirra.
Það er hægt að eyða þessum listum á nokkrum mánuðum.“
ÖSJ

,/3 !.'%,%3 !0 Í hvert skipti sem

Antonio Moregno, 31 árs gamall
íbúi í Los Angeles, langaði að hitta
kærustuna sína, stökk hann upp í
bíl og ók rakleiðis til hennar. Þó
var einn hængur á: allir bílarnir
26 sem hann stökk upp í voru
annarra manna bílar.
Moreno var handtekinn á
miðvikudag, þá undir stýri á
Toyota-bíl frá árinu 1987. Frá því í
janúar hefur hann stolið 26 bílum,
„öllum til að halda sambandinu
gangandi“, sagði talsmaður
lögreglu. Hann á ekki bíl og hefur
ekki ökuréttindi. Kærastan hans
sagði lögreglu að hún hefði lengi
reynt að hætta með honum.
SH

'RUNAÈAR Å HALDI Å 2ËMARBORG

«KU TVO DAGA Å RÎÈ TIL ¥SAFJARÈAR TIL AÈ S¾KJA BÅLNÒMER

(¹V¾R MËTM¾LI GEGN STJËRNVÎLDUM Å 4YRKLANDI

Stungin til bana
með regnhlíf

&ÕLUFERÈIR TIL &RUMHERJA

Gul neitar að draga
til baka framboðið

2«- !0 Tvær konur voru
handteknar á Ítalíu í gær, grunaðar um að hafa stungið unga konu
til bana með regnhlíf.
Ítalskar sjónvarpsstöðvar
sýndu í gær myndskeið úr
eftirlitsmyndavélum sem náðust
af konunum eftir verknaðinn, auk
þess sem dagblöð birtu af þeim
myndir. Vanessa Russo, 22 ára,
lést af sárum sínum eftir hafa
verið stungin í augað á leið til
vinnu á fimmtudag. Miðað við
vitnisburð sjónarvotta og myndir
eftirlitsmyndavélanna eru
konurnar sterklega grunaðar um
verknaðinn.
FB

6%34&)2¨)2 Bolvíkingurinn Halldór

Sveinsson fór í hálfgerða fýluferð
til Ísafjarðar á fimmtudag, þegar
hann ætlaði að sækja húsbíl í
geymslu og skráningarnúmer
hans á skoðunarstöð Frumherja í
bænum. Hann hafði fengið þær
upplýsingar hjá skiptiborði Frumherja að opið væri á Ísafirði, en
þegar hann kom á staðinn kom
hann að lokuðum dyrum. Hins
vegar var opið á Tálknafirði þá
vikuna. Þar er opið sex sinnum á
ári, eina viku í senn, og lokað á
Ísafirði á meðan fyrir utan klukkustund í hádeginu. Þar sem engin
fengust númerin varð Halldór að

láta draga húsbílinn sinn til Bolungarvíkur.
Kona Halldórs fór daginn eftir
til Ísafjarðar að sækja númeraplöturnar og hrundi þá grjót á bíl
hennar úr Óshlíðinni. Hún meiddist ekki en bíllinn skemmdist
nokkuð. Halldór hafði samband
við Frumherja á fimmtudag til að
spyrjast fyrir um hvers vegna
væri lokað, og mun hafa fengið
afsökunarbeiðni vegna vankunnáttu þess sem ræddi við hann fyrr
um daginn. Halldór segist ekkert
ætla að aðhafast vegna málsins.
„Maður er bara aðallega fúll,“
segir hann.
SH

Nýtt happdrættisár - enn glæsilegri vinningar!

GS 300

6xLexus

+ 6,3 milljónir í skottið
á tvöfaldan miða!

!0
Hundruð þúsunda
manna höfðu uppi hávær mótmæli
í miðborg Istanbúl í gær. Kröfðust
mótmælendurnir afsagnar ríkisstjórnar Tyrklands sem þeir óttast
að sé að leiða þjóðina í átt til
íslamskra stjórnarhátta.
„Tyrkland er veraldlegt ríki og
þannig á það að vera,“ hrópuðu
mótmælendurnir, sem margir
hverjir ferðuðust langar leiðir til
að taka þátt. Margir sögðust líta á
það sem föðurlandsskyldu að taka
þátt í mótmælunum: „Þeir eru að
reyna að blekkja landsmenn. Eftir
fáein ár springur allt í loft upp,“
sagði Ilteris Mutlu, tvítugur námsmaður.
Mikil spenna hefur ríkt að undanförnu milli stjórnarinnar, sem
nýtur stuðnings um þriðjungs
landsmanna, og hers landsins sem
hefur sakað stjórnvöld um að vera
hliðholl islömskum öflum í samfélaginu. Stjórnarflokkurinn þykir
hafa stutt við bakið á róttækum
múslimum, meðal annars með því
að styðja skóla sem byggir á Kóraninum og reyna að fá aflétt banni
við því að konur noti höfuðklúta í
skólum og opinberum skrifstofum.
Abdullah Gul utanríkisráðherra
hefur boðið sig fram til forseta, en
náði ekki sigri í fyrstu umferð for-

)34!."²,

-«4-,) (¹V¾R MËTM¾LI VORU HÎFÈ
UPPI Å MIÈBORG )STANBÒL Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!&0

setakosninganna á föstudaginn.
Það er þing landsins sem kýs forseta, en í staðinn fyrir að kjósa
Gul vísaði þingið málinu til stjórnarskrárdómstóls landsins.
Abdullah Gul segir ekki koma
til greina að draga framboð sitt til
baka.
GBFB

1. maí í Reykjavík
Launafólk
Kröfuganga dagsins fer frá Hlemmi
Safnast verður saman við Hlemm og gengið niður Laugaveg
kl. 13.00
Gangan leggur af stað kl. 13.30
Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin Svanur leika fyrir göngu
Útifundurinn hefst á Ingólfstorgi kl. 14.10
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Ávarp

50 þúsund vinningar
dregnir út á árinu!

40 aðalvinningar
á 2 milljónir hver
eða 4 milljónir á
tvöfaldan miða

Gretar Þorsteinsson forseti ASÍ

Tónlist
Hljómsveitin Baggalútur.

Ávarp
Kristín Á. Guðmundsdóttir formaður Sjúkraliðafélags Íslands

Söngur
Félagar úr Gospelkór Reykjavíkur

Tónlist
Hljómsveitin Baggalútur

Ávarp

Tryggðu þér miða!

Hjördís Rós Egilsdóttir formaður Iðnnemasambands Íslands.

Fundarstjóri
Rannveig Siguðardóttir stjórnarmaður VR

Sýndu þinn stuðning við baráttuna fyrir bættum
aðbúnaði aldraðra - þörfin er brýn.
Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.
Hringdu núna í síma 561 7757 - Kauptu miða á www.das.is

-vinningur í hverri viku

Verkalýðsfélögin í Reykjavík
BSRB
Bandalag háskólamanna
Kennarasamband Íslands
Iðnnemasamband Íslands
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"ENSÅNBIFREIÈ VALT

+ARLKYNS FATAFELLA HANDTEKIN

Brúarpartur
hrundi niður

Villst á fatafellu
og lögregluþjóni

"!.$!2¥+). !0 Ekki varð manntjón þegar hraðbrautarbrú í
Oakland í Kaliforníu hrundi í
gærmorgun eftir að bensínflutningabifreið valt undir brúnni.
Eldur kviknaði í bensíninu og
hitinn varð það mikill að hluti
brúarinnar bráðnaði með þeim
afleiðingum að nærri 230 metra
langur hluti af brúnni hrundi.
Ökumaðurinn komst sjálfur út
úr bílnum, þrátt fyrir nokkur
meiðsli, og tók sér leigubíl á
sjúkrahús. Ekki er vitað til þess
að aðrir hafi slasast. Slysið varð
snemma í gærmorgun þegar
flestir íbúar Oakland voru enn í
fastasvefni.
GB

3+/4,!.$ Karlkyns fatafella

"2²). (25.). "RÒIN SEM HRUNDI VAR HLUTI AF AÈREIN INN ¹ BRÒ YFIR /KLAND "AY
&2¡44!",!¨)¨!0

hefur verið kærð fyrir að þykjast
vera lögreglumaður.
Stuart Kennedy, 24 ára
erfðafræðinemi, sem gengur
undir listamannsnafninu Eros,
var klæddur í lögreglugervið á
leið á nektardansstað þegar tveir
raunverulegir kvenkyns lögreglumenn sáu hann og spurðu hvaða
erindi hann ætti inn á staðinn.
„Ég sagði þeim að ég væri
fatafella en þær trúðu mér ekki,“
sagði Kennedy. Þær fóru þá á
eftir honum inn, horfðu á
sýninguna og handtóku hann fyrir
að villa á sér heimildir. Ekki er
víst hvort málið fer fyrir rétt. SH

&ORSETI 6ENESÒELA

(ÎRÈ GAGNRÕNI ¹ %HUD /LMERT Å SKÕRSLU ÖINGNEFNDAR UM STRÅÈIÈ Å ,ÅBANON

2AFIÈNAÈARSAMBAND ¥SLANDS

Fídel Kastró
kominn aftur

Sakaður um vanþekkingu

Risavaxin verkefni framundan

6%.%3²%,! !0 Chavez, forseti

¥32!%, !0 Vaxandi þrýstingur er á

Venesúela,
segir vin sinn
Fídel Kastró
aftur tekinn við
stjórnartaumunum á Kúbu.
Kastró hefur
ekki komið
fram opinberlega síðan hann
veiktist í
fyrrasumar og &)$%, +!342«
afhenti Raul
bróður sínum völdin.
Jafnvel var talið að Kastró ætti
ekki afturkvæmt í embætti en
Chaves fullyrðir að hann sé á
batavegi og hafi að mestu tekið
völdin aftur í sínar hendur.
Forseti Bólivíu, segist viss um
að Kastró fagni 1. maí með
löndum sínum í Havana.

Ehud Olmert, forsætisráðherra
Ísraels, um að segja af sér, nú
þegar um ár er liðið frá því hann
sigraði í þingkosningum.
Olmert og fleiri ráðherrar í ríkisstjórninni fá á sig harða gagnrýni
í fyrsta hluta skýrslu um rannsókn
á Líbanonstríðinu frá í sumar.
Bæði Olmert og Amir Peretz
varnarmálaráðherra eru sakaðir
um fákunnáttu í hermennsku, sem
hafi valdið því að þeir hafi tekið
rangar ákvarðanir í upphafi stríðsins, sem stóð í 34 daga.
Skýrslan er unnin af þingnefnd
og verður birt í dag, en sumar niðurstöður hennar höfðu borist fjölmiðlum í gær.
Ísraelski herinn hóf árásir á
Líbanon í júlí eftir að skæruliðar
Hezbollah-hreyfingarinnar
í
Líbanon höfðu tekið tvo ísraelska
hermenn á sitt vald. Hernum tókst

FB

%(5$ /,-%24 ,!'!2  3¡2 3+9245+2!'!.. 'AGNRÕNDUR FYRIR AÈ ÖEKKJA LÅTIÈ TIL

HERMENNSKU

hvorki að brjóta Hezbollah á bak
aftur né að frelsa ísraelsku hermennina úr gíslingu, en þetta
tvennt átti að verða meginmarkmið stríðsins.

&2¡44!",!¨)¨!0

Í skýrslunni er þess ekki krafist
að þeir segi af sér, en hún mun
engu að síður grafa enn frekar
undan stöðu Olmerts, sem nýtur æ
minni vinsælda í Ísrael.
GB

!46)..5-, Aldrei hefur verið
meiri þörf á stefnufastri
verkalýðsforystu en nú til að
takast á við þau risavöxnu
verkefni sem blasa við í komandi kjarasamningum.
Þetta er meðal þess sem
kemur fram í ályktunum 16.
þings Rafiðnaðarsambands
Íslands sem lauk á laugardag.
Þar segir einnig að helstu
verkefni sambandsins á næstu
misserum séu meðal annars að
stuðla að öflugu og virku
velferðarkerfi, góðri menntun
fyrir alla og að ræða kosti og
galla aðildar að Evrópusambandinu. Þá sé mikilvægt að
gæta hagsmuna félagsmanna
Rafiðnaðarsambandsins og
styrkja samkeppnisstöðu þeirra.
Guðmundur Gunnarsson var
endurkjörinn formaður Rafiðnaðarsambandsins.
ÖSJ

ÁRANGUR Á ÖLLUM SVIÐUM

VERKFRÆÐIDEILD
Verkfræðideild Háskóla Íslands hefur
verið í fararbroddi tækniþróunar á
Íslandi síðustu áratugi. Með því að
mennta hæfa verk- og tölvunarfræðinga hefur deildin stuðlað að
gjörbreyttum atvinnuháttum og átt
drjúgan þátt í að gera Ísland að einni
auðugustu þjóð veraldar. Fyrrverandi
nemendur okkar eru í forystusveit
íslensks atvinnulífs.

Verkfræðideild býður framsækið nám á traustum grunni í
nánu samstarfi við atvinnulífið,
tölvunarfræði og fjölda verkfræðigreina eins og rafmagnsog tölvuverkfræði, fjármálaverkfræði, véla- og iðnaðarverkfræði, reikniverkfræði, umhverfis- og byggingarverkfræði,
hugbúnaðarverkfræði og lífverkfræði.

Hérna gerist það
Umsóknarfrestur fyrir grunnnám er til 5. júní

ÍSLENSKA / SIA.IS / HSK 37369 05/07

www.verk.hi.is

Verkfræðideild vinnur ötullega
að því að efla alþjóðlegar rannsóknir og kennslu við deildina.
Við fylgjum sterkri hefð sem hér
ríkir og byggist á nánu samstarfi
við atvinnulífið sem og háskóla í
grannlöndum okkar. Við leggjum
okkar af mörkum til að lyfta
Háskóla Íslands í hóp 100 bestu
háskóla í heimi.

Lokaverkefni Helga Þorgilssonar, meistaranema í rafmagns- og tölvuverkfræði, felst í hönnun
sjálfvirkra stýringa fyrir kafbát, í samstarfi við Hafmynd, framleiðanda Gavia-djúpfarsins.

Til að ná árangri þarf metnað. Í tæpa öld hefur Háskóli Íslands gegnt lykilhlutverki
í íslensku samfélagi og tekið þátt í að efla það og styrkja.
Metnaður Háskóla Íslands er metnaður íslensku þjóðarinnar. Stefna Háskóla Íslands
er skýr: Til að þjóna sem best íslensku samfélagi hefur Háskóli Íslands sett sér það
langtímamarkmið að vera á meðal 100 bestu háskóla í heimi. Það er framtíðin.

www.hi.is
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KV¾MDASV¾ÈI Å HINU ÎRT VAXANDI
VIÈSKIPTAHVERFI Å BORGINNI 3HENZHEN Å
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&YRIRT¾KI FARA INN ¹ LËÈIR TIL AÈ ENDURNÕJA HEIMALAGNIR Å HVERFI 

«¹N¾GJA MEÈ KORT Å #HILE

Heimilin greiði skemmdirnar

Google gert að
færa smáþorp

&2!-+6-$)2 Í orðsendingu sem
borin var í hús í hverfi 105 Reykjavík segir að bráðlega hefjist gröftur inni á lóðum vegna endurnýjunar heimalagna. Húsráðendur eru
varaðir við því að skilja eftir opna
neysluvatnskrana meðan lokað
verður fyrir vatnið, því af því geti
„hlotist veruleg vatnstjón sem
alfarið eru á ábyrgð húseigenda“.
Einnig segir að þegar gangstétt borgarinnar verði mokað
upp við lóð eigenda „getur veggur eða vegghleðsla húseigenda
riðlast eða skemmst. Verkkostnaður af þessum völdum fellur á
húseiganda.“
Orðsendingin er merkt fram-

'2!&)¨ ¥ -%¨!,(/,4) ¥ BRÁFI SEGIR AÈ

HÒSEIGENDUR BERI ALLA ¹BYRGÈ ¹ ÕMSUM
MÎGULEGUM SKEMMDUM VEGNA VERKS
INS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

kvæmdasviði Reykjavíkur, Orkuveitunni, Gagnaveitu Reykjavíkur
og Mílu ehf.
Gísli Valdimarsson er umsjónarmaður verksins. Hann segir
orðsendinguna staðlaða og fólk
hafi haft samband vegna hennar í
gegnum árin. Hún komi frá ofangreindum verkkaupum og hann
þekki ekki uppruna hennar.
„Þarna erum við að láta vita af
þessum framkvæmdum,“ segir
hann. Gísli ítrekar að framkvæmdaaðilar fari eins vel með
eigur íbúa og hægt sé.
Ekki náðist í þá talsmenn fyrirtækjanna sem tilgreindir eru á
orðsendingunni.
KËÖ

#(),% Ríkisstjórn Chile hefur farið

þess á leit við forsvarsmenn
Google að þeir geri lagfæringar á
landafræðileitarvél sinni, Google
Earth, vegna þess að chileskur
bær er í Argentínu í kerfinu.
Villa O‘Higgins er örlítið
smáþorp, 1.600 kílómetra sunnan
við Santiago, höfuðborg Chile.
Syðsti hluti Suður-Ameríku tilheyrir
bæði Argentínu og Chile, og eru
landamærin dregin eftir flókinni
línu yfir eyjur, firði og fjöll. Löndin
tvö römbuðu á barmi styrjaldar í
lok áttunda áratugarins vegna
deilna um yfirráð yfir eyjum á
svæðinu. Talsmenn Google segja
vinnu við lagfæringar þegar hafna.

Þanþol LSH er nánast komið á enda
Raunkostnaður við rekstur LSH hefur verið óbreyttur í sjö ár en yfirvinnukostnaðurinn hefur vaxið ört. Sífellt minni hluti af þjóðarkökunni fer í rekstur
spítalans. Mannekla er helsti vandinn en þenslan hefur verið spítalanum erfið.
Rekstrarkostnaður Landspítala - háskólasjúkrahúss, LSH, hefur nokkurn veginn
staðið í stað í sjö ár ef miðað er við
fast verðlag. Sem hlutfall af vergri
landsframleiðslu hefur hlutur
LSH minnkað, einnig sem hlutfall
af ríkisútgjöldum og útgjöldum til
heilbrigðismála. Ef LSH fengi
sama hlutfall af vergri landsframleiðslu nú og árið 2000 þá væri
fjárveiting spítalans tæplega
tveimur milljörðum hærri en hún
er nú.
Anna Lilja Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjárreiðna og upplýsinga, segir að Íslendingum hafi
fjölgað umtalsvert síðustu árin,
sérstaklega í röðum aldraðra. Vitjunum í heimaþjónustu hefur fjölgað um tæp fjörutíu prósent og
komum á dag- og göngudeildir
hefur fjölgað um fjórðung á fimm
árum. Afköst starfsmanna hafa
aukist mikið en fjárframlögin eru
svo til óbreytt.
„Þetta var mögulegt að stærstum hluta vegna samlegðaráhrifa
af sameiningunni. Henni lauk
fyrir rúmu ári þannig að nú höfum

(%),"2)'¨)3-,

Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur
w w w. s k o l a . i s

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
o g l a u g a rd a g a 1 1 - 1 4
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& !¨%).3 &*«2!2 6)+52 ,EITAÈ HEFUR VERIÈ TIL ÖEIRRA SEM TIL HJÒKRUNARSTARFA KUNNA

UM AÈ VINNA HJÒKRUNARSTÎRF Å SUMAR ÖËTT ÖEIR SINNI ÎÈRUM STÎRFUM DAGS DAGLEGA YFIR
VETURINN (JÒKRUNARFR¾ÈINGAR F¹ AÈEINS AÈ TAKA SUMARLEYFI Å FJËRAR VIKUR Å SUMAR VEGNA
MANNEKLUNNAR ¹ ,3(
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

við ekki þá möguleika lengur. Þanþolið er eiginlega komið út á enda.
Við náum ekki miklu lengra í aukinni þjónustu nema til komi auknar tekjur,“ segir Anna Lilja.
„Það er búið að auka hér álag á
fólki mjög mikið og ég held að
stjórnvöld þurfi að sýna því skilning að það verði ekki lengra gengið í því efni,“ segir Magnús Pétursson, forstjóri LSH.
„Það fer ekki fram hjá neinum
að við getum mjög illa mannað
nauðsynleg störf, til dæmis í
sumar, vegna þess að fólk fæst
ekki til starfa. Í dag kjósa margir
að vinna ekki um helgar eða nætur
þannig að það er að verða breyting
hvað þetta varðar og við verðum
að sýna því fullan skilning,“ segir

hann. „Þetta er meira áhyggjuefni
núna en nokkru sinni áður.“
Iðjuþjálfun á geðdeild LSH við
Hringbraut mun leggja niður þjónustu við nýinnritaða sjúklinga
móttökudeilda og göngudeildar
frá 1. maí þar sem ekki hefur tekist að ráða nýja iðjuþjálfa til starfa
fyrir þá sem hafa hætt. Nemar
verða þó ráðnir í sumar.
Þá
fá
hjúkrunarfræðingar
aðeins að taka sumarleyfi í fjórar
vikur í sumar þótt þeir eigi sex
vikna frí. Leitað hefur verið til
allra sem til hjúkrunarstarfa
kunna, hvort sem þeir eru í stjórnunarstörfum eða öðrum störfum
innan LSH, um að vinna hjúkrunarstörf í sumar þó þeir geri það
ekki dags daglega. GHS FRETTABLADIDIS

Í tilefni af 120 ára afmæli Landsbankans endurvekjum við
hið sögufræga Landsbankahlaup fyrir 10-13 ára krakka.
Hlaupið hefst á sama tíma um allt land, kl. 11.00.

Sameiginlegt hlaup fyrir höfuðborgarsvæðið
er á Laugardalsvellinum í Reykjavík og við 21
útibú á landsbyggðinni.
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!ÈGERÈIR GEGN HRYÈJUVERKUM

Saklausir létust
!&'!.)34!. !0 Sex fórust í aðgerð
afganska og bandaríska hersins
í austurhluta Afganistan þegar
uppræta átti starfsemi hryðjuverkamanna. Meðal sexmenninganna voru kona og unglingsstúlka.
Í kjölfarið brutust út mótmæli
þar sem aðgerðum og veru
Bandaríkjamanna í landinu var
andæft.
Formælandi Bandaríkjahers
segir grun hafa leikið á að fólkið
væri að undirbúa sjálfsmorðssprengjuárásir. Sagði hann
jafnframt sorglegt „að hryðjuverkamenn leggi líf annarra í
hættu með því að fela sig innan
um fjölskyldur þeirra“.
FB

FÓTBOLTAFÁR
taktu þátt í því !
Notaðu MasterCard® kortið þitt og þú gætir verið á leið á
úrslitaleik UEFA Champions League í Aþenu 23. maí!

®RYGGISR¹ÈSTEFNA Å ¥RAK

Íranar boða
komu sína
¥2!. !0 Íranar, með utanríkisráð-

herrann Manouchehr Mottaki í
fararbroddi,
ætla að sækja
öryggisráðstefnu um Írak
sem hefst í
Sharm-el-Sheik
í Egyptalandi í
þessari viku.
Íran var eina -!./5#(%(2
-/44!+)
þjóðin af þeim
sem höfðu verið
boðin sem hafði ekki tilkynnt um
þátttöku sína í öryggisráðstefnunni. Áður höfðu allir aðrir
nágrannar Íraks boðað komu sína,
ásamt Egyptalandi, Barein og
meðlimum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.
Írösk stjórnvöld höfðu sett
mikinn þrýsting á Írana að taka
þátt í ráðstefnunni og sögðu
þátttöku nágranna sinna afar
mikilvæga.
FB

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.

(VALSNESFJARA

Olían hefur
verið hreinsuð

5. MAÍ
um allt land

Veitt verða verðlaun fyrir þrjú efstu sætin
í hverjum aldurshópi drengja og stúlkna
• Allir þátttakendur fá verðlaunapening
• Allir þátttakendur fá Klassa-vatnsbrúsa
• Grillveisla að loknu hlaupi

Ferð, gisting og miðar í boði MasterCard.

SKRÁNING ER HAFIN
Skráning fer fram í öllum útibúum Landsbankans og á Klassi.is
Þátttakendur þurfa að staðfesta skráningu með því að sækja
rásnúmer sín í útibú Landsbankans, líka þeir sem skrá sig á netinu.
Landsbankahlaupið er fyrir alla hressa krakka á aldrinum 10-13 ára,
fædda 1994, 1995, 1996, 1997.

Taktu þátt!
Allar nánari upplýsingar
um hlaupið á Klassi.is

Íslenska LBI 36862 04.2007 Myndskreytingar: Þórdís Claessen

-%.'5. Könnun á olíumengun
eftir björgun Wilson Muuga af
strandstað í Hvalsnesfjöru sýnir
að einungis fannst staðbundin olía
á fjörugrjóti sunnan við Gerðarkotstjörn og mjög neðarlega undir
þarabing á sextíu metra löngu og
allt að tveggja metra breiðu
svæði. Þetta er hátt í 120 fermetra
svæði.
Í skýrslu sem send var
Umhverfisstofnun kemur fram að
ekki sé talin bráð mengunarhætta
af olíunni en þó ríkuleg þörf á að
hreinsa hana úr fjörunni. Ellý
Katrín Guðmundsdóttir, forstjóri
Umhverfisstofnunar, segir að búið
sé að hreinsa upp olíuna. Þá hefur
þari og þang sunnan við GerðarGHS
kotstjörn verið fjarlægt.
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„ ORÐRÉTT“

Á leið í snarborutónleikatúr

Bjartsýnn

Raunsær

b¶AÈ ER H¹LFUR M¹NUÈUR Å
KOSNINGAR ÖANNIG AÈ ÁG HELD
AÈ VIÈ EIGUM EFTIR AÈ B¾TA
VIÈ OKKURm

b%N ÖAÈ ERU N¹TTÒRULEGA
KJËSENDUR SEM R¹ÈA 6IÈ
PÎNTUM AUÈVITAÈ EKKI FYLGIm
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Læknirinn
stendur sig vel
'REINT HEFUR
VERIÈ FR¹ ÖVÅ
UNDANFARNA
DAGA HVERN
IG STARFSMENN
)MPREGILO VIÈ
+¹RAHNJÒKA
HAFA VEIKST
EFTIR AÈ HAFA
FENGIÈ MAT OG
DRYKK Å OPNUM
ÅL¹TUM ¥ KJÎL
FARIÈ STÎÈV
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IRLITIÈ VINNU Å
&ORMAÈUR 3TÒDENTA
GÎNGUNUM TIL R¹ÈS (¹SKËLA ¥SLANDS
AÈ RANNSAKA
AÈST¾ÈUR
$AGNÕ «SK !RADËTTIR FORMAÈUR
3TÒDENTAR¹ÈS (¹SKËLA ¥SLANDS SEGIR
ÖETTA HR¾ÈILEGAR FRÁTTIR b-ÁR FINNST
EKKI AÈALM¹LIÈ HVE MARGIR VEIKTUST
HVORT SEM ÖAÈ HAFI VERIÈ  
EÈA  EN ÖETTA VIRÈIST VERA D¹LÅTIÈ
FARIÈ AÈ SNÒAST UM ÖAÈ NÒNA ¶ETTA
ER GREINILEGA BARA ALVEG ËVIÈUNANDI
3AGT ER AÈ MENN SÁU MEÈ SKADDAÈ
MIÈTAUGAKERFI SEM HLJËMAR ËTRÒLEGA
ALVARLEGA -ÁR FINNST LÅKA FRAMFERÈI
)MPREGILO Å ÖESSU M¹LI LEIÈINLEGT
%N AFTUR ¹ MËTI FINNST MÁR L¾KNIRINN
¶ORSTEINN .J¹LSSON VERA BÒINN AÈ
STANDA SIG VEL Å AÈ VERJA ÖESSA VEIKU
MENNm

b4JA NÒ ER MINNI FJËRÈU ÎNN AF SEX Å TËNSMÅÈA
N¹MI VIÈ ,ISTAH¹SKËLANN AÈ LJÒKA m SEGIR 2AGN
HILDUR 'ÅSLADËTTIR SÎNGKONA (ÒN SEGIR N¹MIÈ
SKEMMTILEGA KVEIKJU AÈ FREKARI TËNSKÎPUN EN
LOFAR ENGU UM ¹RANGURINN b-ÁR FINNST ÁG VERA
RÁTT AÈ BYRJA Å ÖESSU EINS OG Å FLESTU MANNI
FINNST MAÈUR ALLTAF VERA RÁTT AÈ BYRJA OG SVO ER
MAÈUR BÒINN
¡G ER LÅKA AÈ LEGGJA LOKAHÎND ¹ TËNLIST VIÈ
BÅËMYNDINA 6EÈRAMËT EFTIR 'UÈNÕJU (ALL
DËRSDËTTUR ÖAR SEM VALINKUNNIR LEIKARAR FARA
MEÈ SÅN HLUTVERK AF MIKILLI SNILLD -YNDIN
FJALLAR UM UNGT FËLK SEM TEKUR AÈ SÁR AÈ
ANNAST ENN YNGRA FËLK Å EINHVERS KONAR
BARNAFANGELSI ÒTI ¹ LANDIm
4ËNLISTIN VERÈUR ÖË ALLS EKKI HRYLL
INGSLEG SEGIR 2AGNHILDUR b¶ETTA ER
SVONA HIPPAMÒSÅK EÈA FR¹ ÖEIM
TÅMA +RAKKARNIR ERU HIPPAR OG
D¹LDIÈ MIKIÈ Å ÖEIM ANDA ÖETTA

ER SVONA  TIL m %INNIG ER 2AGNHILDUR AÈ
FARA AÈ GEFA ÒT PLÎTU MEÈ HLJËMSVEITINNI (EIM
ILISTËNUM b0LATAN VERÈUR MEÈ ERLENDUM LÎGUM
OG SNÎRUÈUM TEXTUM m SEGIR HÒN b¶ETTA VERÈ
UR SVONA SUMARPLATA 6IÈ TÎKUM TIL D¾MIS LAGIÈ
'ULU ¹NA EÈA 9ELLOW 2IVER 0LATAN HEITIR (ERRA
ÁG GET TJÒTTAÈ EN ÖAÈ ER EINMITT LAG SEM
VIÈ TÎKUM BETUR ÖEKKT SEM 9ES 3IR )
CAN "OOGIEm 2AGNHILDUR LOFAR MJÎG
GËÈRI PLÎTU OG SEGIR AÈ Å JÒNÅ VERÈI
FARINN bSNARBORULEGUR TÒRm Å KRING
UM LANDIÈ
b*¹ SVO ER 2AXON 0AXON DÒETT
INN AUÈVITAÈ Å FULLU FJÎRI OG FER AÈ
TAKA UPP PLÎTU Å MAÅ ¶AÈ ¾TTI
AÈ TAKA ANNAÈHVORT ÖRJ¹ M¹N
UÈI EÈA EINA VIKU ¶ANNIG AÈ
ÖAÈ ER NËG AÈ GERAST ÖEGAR ÁG
HUGSA UM ÖAÈm SEGIR 2AGGA
OG SKELLIR UPP ÒR
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N (JËNABAND FINNST Å
N¹NAST ÎLLUM SAMFÁ
LÎGUM MANNA 3VO
GÎMUL ER ÖESSI
HEFÈ AÈ LÅTIÈ ER
VITAÈ UM UPP
RUNANN ¥SLENSKA
ALFR¾ÈIN ¹ NET
INU SEGIR HJËNA
BAND S¹TTM¹LA MILLI
EINSTAKLINGA UM SAMVISTIR OG
SAMEIGINLEGA ¹BYRGÈ ÖAR SEM
EINSTAKLINGAR ¹KVEÈA AÈ EYÈA LÅF
INU SAMAN ¥ VESTR¾NUM LÎND
UM ER YFIRLEITT UM EINKV¾NI AÈ
R¾ÈA EN Å ÎÈRUM HEIMSHLUTUM
ER NOKKUÈ UM FJÎLKV¾NI &JÎLVERI
ÖAR SEM EIN KONA ER Å HJÒSKAP
MEÈ MÎRGUM KARLMÎNNUM ER
MUN ËALGENGARA

Þingmenn setjast í betri sætin
Ný húsgögn voru tekin í
notkun í Alþingishúsinu á
dögunum. Íslensk hönnun
er í fyrirrúmi og var lagt
upp úr því að viðhalda upprunalegu útliti herbergja
hússins. Kominn tími til,
segir forseti Alþingis.
„Ég held ég sé bara hætt við að
hætta, þetta eru svo glæsileg húsgögn,“ sagði Sólveig Pétursdóttir,
forseti Alþingis, þegar húsgögnin
nýju voru kynnt í Alþingishúsinu
fyrir helgina.
Um er að ræða fundarstóla,
fundarborð, hægindastóla, sófa og
sófaborð sem staðsett eru á fyrstu
og annarri hæð hússins að þingsalnum undanskildum. Öll húsgögnin eru úr eik og stólarnir leðurklæddir.
Sólveig sagði endurnýjun húsgagnanna seinasta þáttinn í endurbótum á Alþingishúsinu sem staðið hafa yfir síðan sumarið 2003.
Húsgögnin hafi verið orðin ærið
ósamstæð og ekki í samræmi við
virðuleika þessa gamla og merka
húss.
Leitað var til þriggja húsgagnahönnuða um tillögur að nýjum
húsgögnum, og var samið við Leó
Jóhannsson, lektor við Háskólann
í Linköping, um nánari útfærslu.
Mikil vinna var lögð í hönnun
húsgagnanna og margt gert til

þess að gefa þeim stílhreint yfirbragð, sagði Sólveig. Til að mynda
er áklæði stólanna í mismunandi
lit eftir herbergjum, og er þá
miðað við lit hvers herbergis, sem
voru máluð í sínum upprunalegu
litum frá 1881.
Á sófaborðunum eru einnig
myndskreyttar glerplötur sem
tengjast Lögréttu og goðunum
sem þar áttu sæti. Myndskreytingarnar sýna mismunandi ártöl
og hvaða goðar sátu þá í Lögréttu.
Nöfnunum er raðað í hring sem
líkist hugmyndum um hvernig
Lögrétta leit út.
Borðin í fundarherbergjum
þingflokka voru líka endurnýjuð,
og eru þau byggð upp í einingum.
Þannig er hægt að gera breytingar
ef fjölgar eða fækkar í þingflokki,
til að mynda eftir kosningar.
Leó segir sálfræði vera mikinn
þátt í hönnun húsgagna á borð við
stólinn Reykjavík, sem er á skrifstofu forseta Alþingis, í þingflokksherbergjum og víðar um
húsið.
„Þingmenn verða bæði fyrir og
gera árásir, og vegna þess hvernig
bak og armar stólsins eru hannaðir myndast ákveðinn skjöldur utan
um þann sem í honum situr. Þetta
snýst ekki bara um að hanna þægileg húsgögn, það er mikil sálfræði
í þessu,“ segir hann.
Aðspurð segir Sólveig endurnýjun húsgagnanna hafa kostað
um fjörutíu og fimm milljónir
króna.
SALVAR FRETTABLADIDIS
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LEIKA HÒSSINS
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Þegar öllu er á botninn hvolft er

traust efnahagsstjórn

stærsta velferðarmálið

Nýir tímar - á traustum grunni
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Gömul hefð í nýjum búningi
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Þarf skilning
á réttarríkinu
"ORIS *ELTSÅN FYRRVER
ANDI FORSETI 2ÒSS
LANDS ER L¹TINN OG
6LADIMÅR 0ÒTÅN ARF
TAKI HANS L¾TUR AF
EMB¾TTI INNAN ¹RS
'UÈMUNDUR «LAFS
SON ER SÁRFRËÈUR UM
2ÒSSLAND
'5¨-5.$52
(VERNIG FORSETI VAR
«,!&33/.
*ELTSÅN
(AGFR¾ÈINGUR
b(ANN LOSAÈI ÖJËÈ
INA VIÈ FLOKKSDINDLANA EN HONUM
URÈU ¹ MISTÎK Å EFNAHAGSM¹LUM
&LESTIR OLÅGARKARNIR ERU RUNNIR UNDAN
HANS RIFJUMm
(VERNIG HEFUR 0ÒTÅN STAÈIÈ SIG
b(ANN HEFUR VERIÈ FARS¾LL OG KOMIÈ
¹ FESTU OG ÎRYGGI Å STJËRNUNARH¹TTUM
EN LÕÈR¾ÈISHEFÈIR Å 2ÒSSLANDI ERU LÅTT
ÖRËAÈAR SEM HEFUR LEITT TIL ÖESS AÈ
MÎNNUM ÖYKIR HANN HAFA VERIÈ FULL
HARÈUR VIÈ ANDST¾ÈINGA SÅNAm
(VERNIG FORSETA ÖURFA 2ÒSSAR
b&ORSETA SEM HEFUR SKILNING ¹ MIK
ILV¾GI RÁTTARRÅKSINS !È EINSTAKLING
AR VERÈA AÈ EIGA SÁNS GEGN RÅKIS
VALDINU ¶AÈ ERU TVEIR SEM VIRÈAST
KOMA TIL GREINA SEM STENDUR 3ERGEI
)VANOV VARNARM¹LAR¹ÈHERRA SEM ER
+'" MAÈUR OG EKKI GËÈUR KOSTUR
OG $MITRI -EDVEDJEV SEM ER LÅKLEGA
SK¹RRI KOSTUR (ANN ER LÎGFR¾ÈINGUR
OG ¹ AÈ HAFA MEIRI SKILNING ¹ MIKIL
V¾GI RÁTTARRÅKISINSm

3IGURÈUR 'UÈMUNDSSON M¹LARI
ER LÅKLEGA S¹ MAÈUR SEM ¹ MEST
AN HEIÈUR SKILIÈ FYRIR VARÈVEISLU ÅS
LENSKA ÖJËÈBÒNINGSINS 3IGURÈUR
SIGLDI TIL +AUPMANNAHAFNAR 
TIL AÈ L¾RA M¹LARAIÈN EN SKIPTI
FLJËTLEGA YFIR Å LISTN¹M (ANN SAFN
AÈI MIKLUM FRËÈLEIK UM ÖRËUN
KL¾ÈNAÈAR OG FATAVENJUR HÁR ¹
LANDI SEM OG ANNARS STAÈAR OG
SKR¹ÈI HJ¹ SÁR
3IGURÈI ÖËTTI EKKI S¾MANDI AÈ
ÅSLENSKAR KONUR GENGU Å ÖVÅ SEM
KALLAÈ VAR DANSKUR BÒNINGUR %N
HÁR ¹ LANDI HAFÈI HEFÈBUNDINN
BÒNINGUR KVENNA OG KARLA VIKIÈ AÈ
MESTU FYRIR ERLENDRI TÅSKU KVAÈ

Í Eistlandi og víðar í austanverðri Evrópu vilja menn
ólmir losa sig við gömul
ummerki Sovétkúgunar.
Rússar eru furðu lostnir og
telja sig eiga betra skilið
fyrir að hafa frelsað þessi
lönd undan oki nasismans.
Rússnesk stjórnvöld brugðust
ókvæða við á föstudaginn þegar
minnismerki um sovéska hermenn
var tekið niður í Tallinn, höfuðborg Eistlands. Rússneskir íbúar
Eistlands, sem eru um þriðjungur
allra landsmanna, hafa sömuleiðis
mótmælt harðlega þessari „svívirðu“, sem þeir segja brottflutning minnismerkisins vera.
„Eistneska stjórnin hefur hrækt
á allt sem okkur er kært,“ höfðu
fréttastofur eftir rússneska utanríkisráðherranum, Sergei Lavrov,
sem var staddur á Natófundi í
Ósló þegar minnismerkið var tekið
niður. „Ég get ekki skilið það þegar
fólk reynir að kenna einhverjum
um sögulega viðburði eða reynir
að líkja kommúnisma við nasisma.“
Þingmenn neðri deildar þingsins í Moskvu kröfðust þess, allir
sem einn, að Eistlendingar yrðubeittir bæði efnahagslegum og
stjórnmálalegum refsiaðgerðum.
Á laugardaginn sagðist Vladimir
Pútín Rússlandsforseti hafa miklar áhyggjur af þessu máli.
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– þú nærð hærra með UniFlex afþurrkunarsetti
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(VAÈ ER PEYSUFATADAGUR
¶JËÈBÒNINGUR ¥SLENDINGA ER PEYSU
FÎT UPPHLUTUR KYRTILL SKAUTBÒNING
UR FALDBÒNINGUR BÒNINGUR KARLA
OG BARNA ¥ SUMUM SKËLUM LANDS
INS ER HEFÈ AÈ KL¾ÈAST ÖJËÈBÒN
INGI EINN DAG ¹ ¹RI OG ERU ÖESSIR
DAGAR VENJULEGA KALLAÈIR PEYSUFATA

DAGAR 0EYSUFÎT VÅSA TIL FREM
UR HVERSDAGSLEGS KL¾ÈNAÈ
AR KVENNA EN ¹HUGAVERÈ ER
SAGAN UM UPPRUNA ORÈS
INS PEYSA Å M¹LINU 3AGT
ER AÈ FRANSKIR SJËMENN
HAFI BENT OG KALLAÈ ÖEGAR
ÖEIR S¹U ÅSLENSKA B¾NDUR
bPAYSAN PAYSANm SEM ÖÕÈIR
bBËNDI BËNDIm ¥SLENDING
AR HAFI MISSKILIÈ ORÈIÈ HALD
IÈ AÈ VERIÈ V¾RI AÈ BENDA
¹ PRJËNAPEYSURNAR ÖEIRRA
OG FARIÈ AÈ KALLA FLÅKURN
AR PEYSUR /RÈIÈ ER TIL Å ÅS
LENSKU AÈ MINNSTA KOSTI
FR¹ ÖVÅ ¹  ÎLD Å MERKING
UNNI bPRJËNUÈ BOLFLÅK VIÈ
PEYSUFÎTm

Minnisvarði frelsis eða kúgunar?

Nýjung í ræstingum

UniFlex afþurrkunarsett
og tvær aukamoppur.

Henrietta Holz Jensen
sölumaður í útibúi RV í Danmörku

HANN AÈ SKAPA NÕJAN BÒNING Å
ANDA ÖEIRRA TÅSKU SEM TÅÈKAST HAFÈI
HÁR ¹ LANDI RIÈ   VARÈ TIL
ÖAÈ SEM KALLAÈ ER SKAUT EÈA H¹
TÅÈARBÒNINGUR &YRIRMYNDIN ER FALD
BÒNINGUR SEM DREGUR NAFN SITT AF
HÎFUÈFATI KVENNANNA 3IGURÈUR
HANNAÈI EINNIG BÒNINGA FYRIR KARLA
EN ÖEIR HÎFÈU FALLIÈ FYRIR ERLENDRI
TÅSKU MUN FYRR EN ÅSLENSKAR KONUR

&RELSISHETJUR EÈA HERN¹MSLIÈ
Rússar líta enn á hermennina sem
börðust undir merkjum Sovétríkjanna gegn her þýskra nasista sem
frelsishetjur. Þeir hafi sýnt
fádæma hugrekki þegar þeir réðust gegn Þjóðverjum og frelsuðu
Eystrasaltsríkin úr klóm nasista.
Íbúar Eistlands sjá þó aðra hluti
í minnismerkinu um sovéska hermanninn. Þeir tengja minnismerkið fyrst og fremst við 45 ára áþján
undir oki Sovétríkjanna.
5MMERKI GAMALLA TÅMA
Svipaður ágreiningur er reyndar
uppi á teningnum víða í austanverðri Evrópu. Ýmis minnismerki,
fjölmörg götunöfn og margvíslegar aðrar minjar sem rekja má
beint til Sovétríkjanna eru mörgum íbúum landanna þyrnir í
augum.
Nú er svo komið að ríkin í Miðog Austur-Evrópu eru flest hver
komin í harla náið samstarf við
Vestur-Evrópuríki, hafa mörg
hver gengið bæði í Evrópusambandið og Atlantshafsbandalagið,
og eru þar af leiðandi orðin
óhræddari við að hreinsa burt hjá
sér gömul ummerki um kommúnismann.
Í Póllandi vill stjórnarflokkurinn til dæmis breyta götunöfnum
sem með einhverjum hætti tengjast kommúnistatímabilinu. Í Lettlandi er þingið með lög í smíðum
sem gera það glæpsamlegt að
afneita hernámi Sovétríkjanna,
með sambærilegum hætti og Þjóðverjar og Austurríkismenn hafa
bannað mönnum að afneita helförinni. Í Eistlandi vill þingið banna
hið gamla merki kommúnismans,
hamar og sigð, rétt eins og víða er
bannað að nota hakakrossinn, tákn
þýskra nasista.
$EILUR UM !USCHWITZ
Pólverjar hafa sýnt Eistum fullan
stuðning í deilunum við Rússa nú
síðustu daga. Ekki eru nema fáeinar vikur síðan Rússum lenti illa
saman við Pólverja í svipuðum
deilum út af opnun nýrrar sýningar í gömlu útrýmingarbúðunum í
Auschwitz.
Hugmyndin að sýningunni var
komin frá Rússum og þeir vildu fá
að opna sýninguna. Þeim var neitað um það vegna ágreinings sem
snerist um að Rússar vildu halda
því til streitu að fórnarlömb nasista í Auschwitz hefðu að stórum
hluta verið ríkisborgarar í Sovétríkjunum.
Pólverjar segja þetta tóma
þvælu. Umrædd fórnarlömb, sem
flest voru gyðingar, bjuggu á
svæðum sem Sovétríkin höfðu
hernumið á árunum 1939 til 1941,
og það í fullri sátt við þýska nasista samkvæmt samningi Hitlers
og Stalíns sem undirritaður var í
Moskvu sumarið 1939.
«EIRÈIR Å 4ALLINN
Gífurlegur órói er í Eistlandi
vegna minnismerkisins í Tallinn.
Óeirðirnar eru sagðar vera þær
mestu í landinu frá því að Eistlendingar sögðu sig úr lögum við
Sovétríkin og lýstu yfir sjálfstæði
árið 1991.
Meira en þúsund manns hafa
verið handteknir síðustu daga.

-)..)3-%2+)¨ &*!2,'4 (AFIST VAR HANDA VIÈ AÈ FJARL¾GJA MINNISMERKI SOVÁSKA

HERMANNSINS Å 4ALLINN ¹ FÎSTUDAG EN ÖAÈ VERÈUR KOMIÈ UPP ¹ NÕJUM EN AFSKEKKTARI
STAÈ ¹ MORGUN
&2¡44!",!¨)¨!0

«%)2¨)2 ¥ 4!,,).. ¶ÒSUNDIR MANNA HAFA VERIÈ HANDTEKNAR SÅÈUSTU DAGA Å VERSTU
ËEIRÈUM %ISTLANDS FR¹ ¹RINU 
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Einn maður lést í átökum við lögreglu og margir hafa slasast.
Minnismerki
sovéska
hermannsins stóð þangað til á föstudaginn á torgi á áberandi stað í
miðborg Tallinn. Rússneskir íbúar
landsins höfðu gjarnan komið þar
saman til að minna á réttindi sín
sem fullgildra íbúa landsins.

-ËTM¾LI Å 2ÒSSLANDI
Í Rússlandi hafa sömuleiðis verið
haldnar fjölmennar mótmælasamkomur síðustu daga þar sem fyrrverandi hermenn, rússneskir þjóðernissinnar og fólk úr flestum
þjóðfélagshópum hefur mótmælt
„óhæfunni í Eistlandi“.
Eftir að minnismerkið var fjar-

lægt var það strax flutt á leyndan
stað en í gær var síðan hafinn undirbúningur að því að koma því
fyrir á nýjum stað, sem er miklu
afskekktari. Nefnilega í hermannakirkjugarði í úthverfi borgarinnar.
Eistnesk stjórnvöld segja að
minnismerkið verði komið á nýja
staðinn á morgun, daginn áður en
Rússar minnast þess að bandamenn unnu sigur á Þjóðverjum
árið 1945.
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GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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Hagsmunir framtíðarinnar undir
Ómar Ragnarsson telur kosningarnar í ár þær mikilvægustu um árabil. Í samtali við Björn Þór Sigbjörnsson segir hann framtíðina liggja í ferðaþjónustu og þekkingariðnaði og spáir að eftir fimm verði hlegið að stóriðju- og virkjanaáformum dagsins í dag.
+/3.).'!2 
Ást þín og umhyggja fyrir náttúrunni er landsþekkt en hvers vegna
ertu í framboði?
Framboðið er sprottið af illri nausðyn.
Það er ill nauðsyn þegar ráðamenn láta
í orði kveðnu í veðri vaka að það eigi að
varðveita það besta af íslenskri náttúru en á meðan er verið að undirbúa
álver sem í fullri stærð munu taka alla
orku Íslands og þar með valda óbætanlegum stórskaða á náttúru landsins
sem er eitt af sjö undrum veraldar.
Náttúran er langmesta verðmætið
sem okkur hefur verið falið að varðveita fyrir komandi kynslóðir og allt
mannkyn og nú er kosið um hagsmuni
komandi kynslóða sem er mjög sjaldgæft. Þess vegna varð þetta framboð
til.
Landið er stórt, verður ekki nóg
eftir af fallegri náttúru þó að virkjað
verði fyrir fjögur álver?
Nei. Orkumestu svæðin eru líka fallegasta landið. Framtíðarsýn forsætisráðherra er að það komi til greina að
reisa þrjú ný álver fyrir árið 2020 og
talsmenn allra álfyrirtækjanna segja
að álverin þurfi að vera 500 þúsund
tonn. Sé það margfaldað með þeim
sex álverum sem þá verða risin verður framleiðslan þrjár milljónir tonna
á ári. Þau þurfa 5-6 þúsund megavött
sem er öll virkjanleg orka Íslands og
er Jökulsá á Fjöllum þar meðtalin.
Hver er þín framtíðarsýn í þessum
efnum?
Hún er einföld. Að við förum að vilja
58 prósenta þeirra sem í nýlegri skoðanakönnun sögðust vilja staldra við
í fimm ár. Notum þau fimm ár til að
færa framkvæmdagleðina í aðrar og
arðbærari framkvæmdir eins og samgöngur og þekkingariðnað. Ég spái því
að ef við gerum þetta munum við eftir
fimm ár hlæja að því að við skyldum
láta okkur detta í hug að eyða þessari
dýrmætu orku og selja hana fyrir slikk
til álvera. Ég vil gera eins og Finnar
sem reisa risaorkuver fyrir þekkingariðnað en ekki álver.
Já þú vilt sem sagt virkja. Bara
ekki fyrir álver. En ef menn einhverra
hluta vegna telja brýna nauðsyn til að
reisa eitt álver að þessum fimm árum
liðnum, ertu þá til viðtals um það?
Eftir fimm ár verður kannski skammt í
að við sjáum árangur af djúpborunum
sem gefa margfalt meiri orku af sama
svæði og þá er hægt að meta stöðuna
upp á nýtt. En ég vil bíða eftir niðurstöðunni, frekar en að halda áfram að
vaða um allt og segja svo eftir á, æ,
hvað þetta var leiðinlegt. Grædd er
geymd orka þegar orkuverðið hækkar
í heiminum. Mannauðurinn er meira
virði heldur en megavöttin. Unaðsstundirnar gefa meira af sér heldur en
kílóvattstundirnar.
Þér verður tíðrætt um þekkingariðnað. Um hvaða greinar ertu að tala
og hvernig viltu að hann verði efldur?
Þegar ruðningsáhrifunum linnir losnar
um þekkingariðnaðinn. Hann getur falist í stórkostlegri útrás okkar til þess,
sem dæmi, að virkja hundrað þúsund
megavött af jarðvarma í Bandaríkjunum. Þar getum við orðið slíkir frumkvöðlar í heiminum að eftir verður
tekið. Það yrði stórkostleg lyftistöng
fyrir okkur og allan heiminn. Finnar
ætla að reisa orkuver sem er meira en
tvær Kárahnjúkavirkjanir fyrir þekkingariðnaðinn af því að hann gefur
fleiri og betri störf með minni orkueyðslu en verksmiðjur.
Við horfum líka til ferðaþjónustunnar en þar eru gríðarlegir möguleikar. Hún blómstrar ár frá ári og
því er spáð að ein milljón ferðamanna
komi hingað árið 2020 og að þeim fylgi
hundrað milljarða króna tekjur í þjóðarbúið. 80 prósent ferðamanna koma
til að skoða náttúruna og því má ekki
eyðileggja hana. Sem dæmi um hvað
þessi álveraframtíðarsýn er glötuð má
benda á að þó öll þessi risaálver risu
myndu aðeins tvö prósent vinnuafls,
3.000 manns, fá vinnu í þeim. Nú þegar
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eru 7.000 ársstörf í ferðaþjónustunni
og þeim fer fjölgandi. Og til viðbótar; hver ferðamaður gefur meira en
þrisvar sinnum meira af sér í þjóðarbúið heldur en hvert áltonn. Þarf frekari vitnanna við?
Þekkingariðnaðurinn
er
mestur í Reykjavík þar sem bankarnir og
fleiri stórfyrirtæki starfa. Hvernig á
styrkja atvinnulífið úti um land? Ekki
geta allir unnið við ferðaþjónustu?
Það væri til dæmis hægt að veita fyrirtækjum á jaðarsvæðum skattaafslátt. Ég nefni Vestfirði og norðausturhornið. Þessi leið hefur verið farin
erlendis og gefist vel.
Þá sækja þangað fyrirtæki sem ekki
þurfa beinlínis að vera í þéttbýli eins
og hugbúnaðarfyrirtæki og sprotafyrirtæki. Þeim hefur verið rutt í burtu af
þessum brjálæðislegu framkvæmdum
sem engin stjórn virðist vera á og þá
þróun þarf að stöðva.
Gætum að því að með álverunum sem verið er að láta landsbyggðina hafa mun fjölga störfum sem ekki
krefjast framhaldsmenntunar. Þess
vegna mun gjáin á milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins dýpka.
Við viljum ekki sjá slíka gjá á 21. öldinni – öld menningar og menntunar.
Í sjávarútvegi viljum við byrja á
að opna glugga inn í kvótakerfið með
frjálsum veiðum báta sem eru sex
tonn og með tvær rúllur í nokkra mánuði á sumrin. Við erum til í að athuga
tvær leiðir til að þróa kerfið í aðra átt
en nú er: annars vegar nýsjálensku
leiðina sem felst í að ríkið eignist forkaupsrétt á kvótanum og hins vegar
sú leið sem nú er íhuguð í Noregi að
kvótinn sé aðeins veittur til tiltekins
tíma, til dæmis nokkurra áratuga.
Auk vistvænna fiskveiða viljum
við vistvænan landbúnað, opna kerfið og styðja frjálsa bændur. Við viljum íhuga búsetustyrki því íslenskar
sveitir mega ekki aðeins vera sumarbústaðabyggðir.

3VIGRÒM GEFST MEÈ BREYTTUM ¹HERSLUM
Snúum okkur að skattamálum. Hvar
liggja áherslur ykkar í þeim?
Við íhugum að lækka tekjuskatt á fyrirtæki til að laða erlend fyrirtæki til

landsins og koma í veg fyrir að fyrirtæki fari frá okkur. Þannig ýtum við
líka undir sprotafyrirtæki. Í því sambandi höfum við nefnt að byrja á
að lækka niður í sextán prósent en
reynsla er fyrir því að svona skattalækkun auki skatttekjur ríkisins.
Það er líka athugandi að lækka síðar
tekjuskatt einstaklinga. Best kæmi
sér fyrir þá sem minnstar hafa tekjur að hækka skattleysismörkin upp í
sömu rauntölu og þau voru 1995 sem
kemur til góða efnalitlum öryrkjum,
öldruðum og námsmönnum. Við erum
ríkari nú en 1995 og hljótum að hafa
efni á þessu.
Og velferðin. Hvar viltu fyrst bera
niður í þeim málaflokki?
Okkar áherslur liggja í því að ellin,
æskan og náttúran séu ekki afgangsstærðir eða vandamál. Fólk sem hefur
það lakast á að njóta virðingar og ekki
á að líðast höfnun af því tagi sem birtist í að gamalt fólk liggi á göngum
spítala, bíði eftir hjúkrunarrýmum, sé
meinað um að vera eitt í herbergi og
að hjónum sé stíað í sundur. Svo viljum við hækka barnabætur enda eru
þær með þeim lægstu í okkar heimshluta.
Þetta kostar sitt en við sjáum svigrúm
til þessa ef draumar okkar um alveg
nýtt viðskipta- og starfsumhverfi í
þjóðfélaginu rætast.
Þú þekkir landið og samgöngukerfið betur en margur og vilt úrbætur.
Hvar viltu byrja?
Ég vil nota rýmið sem skapast þegar
verktakarnir hætta í stóriðju- og virkjanaframkvæmdum og láta þá bora í
staðinn veggöng, breikka stofnbrautir
og bæta flugvallakerfið. Samgöngurnar eru nauðsynlegar svo að menntunin, menningin og atvinnan geti dreifst
um landið og það orðið ein heild atvinnulega og menningarlega. Ég vil
byrja á Vaðlaheiðargöngum og gangagerð á Austfjörðum og Vestfjörðum.
Vestra gefa göngin möguleika á innanlandsflugvelli á Barðaströnd sem
myndi opna Vestfirðina. Ég vil kaupa
nýja Vestmannaeyjaferju sem mætti
selja þegar annaðhvort höfn á Bakkafjöru eða Vestmannaeyjagöng eru tilbúin.

6IÈ ERUM GR¾N FR¹ GRUNNI
Að utanríkismálum. Þið talið um
lista staðfastra þjóða og viljið Ísland
af honum. Er ekki farið að slá í það
mál?
Nei. Þó fjögur ár séu liðin og seint sé
viljum við virða og framfylgja vilja
70 prósenta þjóðarinnar.

Við teljum rétt að vera áfram í Nató
og Sameinuðu þjóðunum og viðhalda
varnarsamningnum við Bandaríkin og
samstarfi við nágrannaþjóðirnar. Við
viljum hins vegar ekki vera taglhnýtingar Bandaríkjamanna í utanríkismálum.
Hvað Evrópusambandið snertir
viljum við vera tilbúin að gera það
sem gera þarf ef sú staða kemur upp
að við neyðumst til að sækja um inngöngu. Á það getur margt haft áhrif,
til dæmis Norðmenn, þróun Evrópska
efnahagssvæðisins og þróun krónunnar. Við þurfum að vinna heimavinnuna sem er ærin. En við setjum sem
algjört skilyrði að við höfum full yfirráð yfir landinu, hafinu og öllum auðlindum. Þjóðin á þetta og þetta þarf að
vera ótvírætt í stjórnarskrá.
Elvira Méndez, doktor í Evrópurétti, sem skipar fjórða sætið á lista
okkar í Reykjavík suður, fullyrðir að
í raun vitum við ekki nema við getum
náð þessu en það gerist ekki með viðræðum við millistjórnendur. Þau sem
ráða þessu eru leiðtogar Bretlands,
Þýskalands og Frakklands.
Þú ert afar sannfærður um mikilvægi Íslandshreyfingarinnar í íslenskri pólitík og telur kosningarnar nú sérlega mikilvægar. En hljómgrunnur ykkar virðist ekki svo ýkja
mikill samkvæmt skoðanakönnunum.
Við höfum verið hvor sínu megin við
fimm prósentin í skoðanakönnunum og það er ljóst að það er forsenda
fyrir breytingum að við náum inn
mönnum. Skilningur á málstað okkar
fer vaxandi sem sést á því að flokkar
á miðju og til hægri eru að reyna að
taka málin af okkur og gera að sínum
án þess að það sé sannfærandi. En
munurinn er sá að við erum græn frá
grunni og ekki úti á kanti.
Náttúran er stóra kosningamálið sem rís upp fyrir öll önnur mál.
1908 var kosið um sjálfstæðið frekar
en önnur mál af því að það höfðaði
til framtíðarinnar. 1971 var kosið um
landhelgismálið frekar en önnur mál
af því að við vorum að ráðstafa auðlindum hafsins til komandi kynslóða.
Þetta er því í þriðja skiptið á tæpum
100 árum sem við kjósum um stórkostleg verðmæti, og nú sjálfa náttúru Íslands, mestu verðmæti landsins hvort
sem talið er í því sem ekki er hægt að
skilgreina sem verðmæti eða í beinhörðum peningum. Hvergi í heiminum er til neitt þessu líkt og við erum
að ganga á rétt komandi kynslóða ef
við ætlum að farga þessu. Þess vegna
eru þessar kosningar alveg sérstakar
og þess vegna fórum við af stað.N

Grædd
er geymd
orka þegar
orkuverðið
hækkar í
heiminum.
Mannauðurinn er
meira virði
heldur en
megavöttin. Unaðsstundirnar
gefa meira
af sér heldur en kílóvattstundirnar.
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Ástríða í matargerð

Rauð og
fullþroskuð
Í Ora tómatsósu eru eingöngu
notaðir fyrsta flokks tómatar
sem eru rauðir og fullþroskaðir.
Það skilar sér í einstökum
gæðum því betri tómatar gera
betri tómatsósu.

Hefurðu prófað?
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'ÎMUL HEIMSMYND Å FORMI ÒRELTRA KYNHLUTVERKA
BIRTIST IÈULEGA Å AUGLÕSINGUM

Veröld sem var
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uglýsingar eru órjúfanlegur hluti vestrænnar menningar. Akur þeirra er víðfeðmur og margbrotinn. Þær
eru uppspretta sköpunar og skemmtunar, þær upplýsa
og kveikja löngun í tiltekinn varning eða upplifun.
Sumar auglýsingar fara hjá án þess að sérstaklega
sé eftir þeim tekið, að minnsta kosti svo að meðvitundin skynji.
Aðrar vekja tilfinningar og eru eftirminnilegar, ýmist vegna
þess að þær eru skondnar eða vegna þess að þær vekja neikvæðar tilfinningar og jafnvel reiði hjá sumum.
Þær síðastnefndu eiga það iðulega sameiginlegt að þær endurspegla heimsmynd og kynhlutverk sem voru viðtekin upp úr
miðri 20. öld, kynhlutverk sem með þrotlausri vinnu og baráttu
hefur breyst í áranna rás.
Dæmi um slíka auglýsingu eru gosauglýsingar sem eiga að
höfða til ungra karlmanna með því að draga upp þá sýn að lífið
væri þægilegra og skemmtilegra ef konur hefðu ekki sjálfstæðan vilja, létu óátalið að deila unnusta sínum með annarri konu og
væru ekki að gera kröfur til þess að kynlíf væri til ánægju fyrir
þau bæði, heldur að ungi maðurinn geti bara lokið sér af fljótt
og örugglega.

„Ekki má á milli sjá hvort kynið er lítillækkað meira í
þessum auglýsingum.“
Ekki má á milli sjá hvort kynið er lítillækkað meira í þessum
auglýsingum, konurnar sem samkvæmt þeim hafa ekki langanir, skoðanir eða tilfinningar, eða þá karlarnir sem sækjast eftir
samneyti við slík viljalaus verkfæri.
Annað dæmi er auglýsing fjármálastofnunar sem auglýsir
þjónustu sína með myndarlegu pari um fermingaraldur sem fer
um og skoðar aðstæður til framtíðar. Lengi vel sáust þau í kirkju
þar sem verið var að gera ráðstafanir fyrir væntanlegt brúðkaup. Í þessari auglýsingu fer pilturinn með orðið en stúlkan
stendur hjá og fylgist með, hefur að því er virðist ekki skoðun
á málum.
Fjármálafyrirtækið var talsvert gagnrýnt fyrir þessa auglýsingu fyrst þegar hún birtist en auglýsingin lifir engu að síður
góðu lífi á öldum ljósvakans. Og nú er komin ný útgáfa, litlu
betri en sú fyrri. Hér gegnir stúlkan hlutverki ritara piltsins
sem gengur um og tekur út hluti og hún samsinnir og skráir.
Það er íhugunarefni að auglýsendur skuli sjá hag sinn í því að
kynna vöru sína og þjónustu með skírskotun í veröld sem var og
með því að birta ungt fólk í úreltum kynhlutverkum.
Auglýsingagerðarfólk er frumlegt og skemmtilegt. Því ætti
ekki að verða skotaskuld úr því að búa til góðar og skemmtilegar auglýsingar sem endurspegla raunveruleikann eins og hann
er. Það er skiljanlegt að auglýsendur vilji stundum storka fólki,
í því skyni að vekja sérstaka eftirtekt. En hvers vegna ekki að
ýta við fólki með framsæknum hugmyndum fremur en gömlum
og stöðnuðum?

²4'&5&¡,!' 
2)434*«2!2 *ËN +ALDAL OG ¶ORSTEINN 0¹LSSON !¨34/¨!22)434*«2) 3TEINUNN 3TEF¹NSDËTTIR &2¡44!34*«2!2 !RNDÅS
¶ORGEIRSDËTTIR "JÎRGVIN 'UÈMUNDSSON OG 3IGRÅÈUR "JÎRG 4ËMASDËTTIR &5,,42²) 2)434*«2! 0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
&RÁTTABLAÈIÈ KEMUR ÒT Å  EINTÎKUM OG ER DREIFT ËKEYPIS ¹ HEIMILI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU !KUREYRI OG ÖÁTTBÕLISSV¾ÈUM
¹ SUÈVESTURHORNINU %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ BLAÈIÈ Å VÎLDUM VERSLUNUM ¹ LANDSBYGGÈINNI &RÁTTABLAÈIÈ ¹SKILUR SÁR RÁTT TIL AÈ
ISSN  
BIRTA ALLT EFNI BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

,ÅNUDRAUGUR

.9 AFDREP

0OLLRËLEGUR

$AGUR %GGERTSSON SKEMMTI SÁR VEL
¹ SÅNUM FYRSTA STJËRNARFUNDI Å /2 ¹
FÎSTUDAGINN b3KEMMTILEGAST ÖËTTI
MÁR SAMT ¹ FYRSTA STJËRNARFUNDIN
UM AÈ ÖAR LAGÈI 'UÈLAUGUR ¶ËR TIL
AÈ /RKUVEITAN T¾KI Ö¹TT Å LAGNINGU ¹
LJËSLEIÈARA ÒT Å HEIM UM S¾STRENG m
SEGIR $AGUR 'UÈLAUGUR EYDDI NEFNI
LEGA NOKKUÈ MÎRGUM KLUKKUSTUND
UM Å R¾ÈUSTËL BORGARSTJËRNAR Å AÈ
SKAMMA !LFREÈ ¶ORSTEINSSON OG
2 LISTANN FYRIR ,ÅNUNET ¾VINTÕR
IÈ SEM KOSTAÈI MILLJARÈA $AGUR
S¹ EINS OG OFT ¹ÈUR SPAUGILEGA HLIÈ
M¹LSINS b%N ÁG GAT EKKI
STILLT MIG UM AÈ LEGGJA TIL
AÈ NÕJA FYRIRT¾KIÈ FENGI
NAFNIÈ ,ÅNANET INTER
NATIONAL /G ALLIR HLËGU
p NEMA 'ULLIm

&J¹RFESTINGAR )NGIBJARGAR 0¹LMADËTTUR
OG *ËNS SGEIRS *ËHANNESSONAR VEKJA
EKKI BARA ATHYGLI ¹ ¥SLANDI Å +AUP
MANNAHÎFN EÈA ,ONDON 3TËRBLAÈ
IÈ .EW 9ORK 4IMES GERIR ÅTARLEGA GREIN
FYRIR KAUPUM ÖEIRRA ¹ TVEIMUR ÅBÒÈUM
¹ -ANHATTAN Å BLAÈI G¾RDAGSINS ¶AU
HAFI Å JANÒAR KEYPT SNOTRA ÅBÒÈ
¹ UM  MILLJËNIR KRËNA
LÅKAÈ VEL OG KEYPT ÖAK
ÅBÒÈINA FYRIR OFAN ¹ UM
 MILLJËNIR KRËNA ²T
KOMAN ER ÖRIGGJA H¾ÈA
LÒXUSÅBÒÈ MEÈ STËRRI
VERÎND OG SVÎLUM
,ÅKLEGA SÒ DÕR
ASTA NEÈAN 
STR¾TIS ¹ -AN
HATTAN AÈ
MATI .94

"JARNI RMANNSSON ER SAGÈUR VERA
POLLRËLEGUR YFIR FRAMTÅÈ SINNI HJ¹
'LITNI (ANN HEFUR FL¾KST Å MARGA
SLAGI Å HLUTHAFAHËPNUM OG ALLTAF LENT
STANDANDI .Ò ER ÒTLIT FYRIR AÈ HANN
FARI FR¹ BANKANUM ¥ &RÁTTABLAÈINU ¹
LAUGARDAGINN VAR SAGT AÈ ¶ORSTEINN
- *ËNSSON KENNDUR VIÈ 6ÅFIL
FELL YRÈI FORMAÈUR NÕRRAR STJËRNAR
SEM TEKUR VIÈ Å DAG %N NÕR FOR
STJËRI +RISTÅN 0ÁTURSDËTTIR SEM
H¾TTI HJ¹ +AUPÖINGI Å ,ONDON ER
¹ LAUSU OG V¾NLEGUR KOST
UR .Ò SVO HEFUR R
MANN ¶ORVALDSSON
+AUPÖINGSFORSTJËRI Å
,ONDON VERIÈ ¹ LAND
INU +OSTIRNIR ERU
MÕMARGIR
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Spilling áfram – ekkert stopp
L

andsvirkjun er frá því um áramót að öllu leyti í eigu ríkisins
og fer fjármálaráðherra nú með
eignarhlutinn en ekki iðnaðarráðherra eins og áður var. Engu að
síður er í gildi samkomulag milli
ríkisstjórnarflokkanna um að
Framsóknarflokkurinn ráðstafi
stjórnarformannssætinu í Landsvirkjun.“
Svo sagði í frétt um stjórnarformannsskiptin í Landsvirkjun.
Hvað höfum við ekki heyrt þetta
oft? Framsókn á þennan stól.
Framsókn á helminginn af bitlingum hins opinbera. Átján prósent flokkur (sem nú mælist tíu
prósent) á helminginn af íslenska
ríkinu. Gamla helmingaskiptingakerfið er enn við lýði. Samt er
ekki árið 1957 heldur 2007.
Það er enn sem áður var. Hæfileikar manna og reynsla skipta
litlu, flokksskírteinið öllu. Svo
kvarta Framsóknarmenn yfir því
að flokkur þeirra sé uppnefndur „vinnumiðlun“. Í stjórnarformennskuembætti eins stærsta
fyrirtækis landsins er ráðinn guðfræðimenntaður maður sem verið
hefur aðstoðarmaður ráðherra og
„bæjarritari í Kópavogi“. Hvers
á bæjarritarinn í Hafnarfirði að
gjalda? Er hann kannski næsti
stjórnarformaður Actavis?
Hér er settur í stjórnarstól
maður sem var orðinn óþægur
innan flokks, maður sem var farinn að stofna heilu kvenfélögin sér til stuðnings. Til að tryggja
Framsóknarkonum í Kópavogi
sæmilegan símafrið verður sjálf
Landsvirkjun að gera sér guðfræðing að góðu. Innanhússvandræði á vinnumiðluninni eru tekin
fram yfir hagsmuni ríkisins. Og
nú eru síðustu forvöð að leysa
þau mál, því ekki er alveg öruggt
að helmingaskiptareglan lifi fram
yfir kjördag.
„Ég verð að segja það sem
framsóknarmaður að ég bókstaflega treysti engum manni betur
en Páli Magnússyni til þess að
standa vörð um þá ályktun flokks-
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þingsins að orkufyrirtæki ríkisins verði áfram í eigu almennings
á næstu árum,“ skrifar Framsóknarbloggarinn. Með aðstoð
þýðingaforrits hljómar setningin
svona: „Ég verð að segja það sem
framsóknarmaður að ég bókstaflega treysti engum manni betur
en Páli Magnússyni til þess að
standa vörð um þá ályktun flokksþingsins að stjórnarformannsstóllinn í Landsvirkjun verði
áfram í eigu Framsóknarflokksins á næstu árum.“
Framsóknarmenn hugsa fyrst
um flokkinn, svo um landið.
Fyrst um sjálfa sig, svo um þjóðina. Vinnumiðlunarhugsjónin er
svo sterk í þeim að þeir láta hana
ganga fyrir öllu; jafnvel korteri fyrir kosningar hika þeir ekki
við að sýna kjósendum fingurinn
ef það skyldi verða til að koma
góðum manni í gott starf. Framsóknarmenn eru svo langt leiddir í spillingunni að þeir taka hana
jafnvel fram yfir sjálfa kosningabaráttuna. Enda vanir því að geta
treyst á fyrirgefningu íslenskra
kjósenda.
Það lýsir vel íslensku samfélagi að ekki einn fjölmiðill hafi
gert athugasemd við skipan nýja
stjórnarformannsins. Menn eru
jafn vanir því og norðanáttinni að
Framsóknarflokkurinn ráðstafi
þessum stól sem fleirum til sinna
sauðtryggu sveina. Gaman hefði
verið að heyra spurninguna „og
hver eru helstu skilyrðin sem þú
þurftir að uppfylla fyrir starfið?“
Það lýsir einnig vel íslensku
samfélagi að varla nokkur fölmið-

ill skuli hafa tekið upp frétt Kastljóssins um veitingu ríkisborgararéttar til tengdadóttur umhverfisráðherra. Og jafnvel ekki
eftir að Framsóknarráðherrann
mætti til viðtals í þættinum og
viðhafði þann mesta ráðherrahroka sem sést hefur í íslensku
sjónvarpi. Hún toppaði jafnvel gamla Davíðshrokann þegar
hún hellti sér yfir fréttamanninn
með óbótaskömmum í beinni útsendingu. Annað eins hefur ekki
sést. En því var aðeins mætt með
þögninni einni. Of óþægilegt fyrir
litla sæta samfélagið.
Því miður verður ekki annað
séð en að veiting ríkisborgararéttar til umræddrar stúlku sé
umdeilanleg. Að minnsta kosti er
erfitt að verja hana gagnvart öllu
því fólki sem beðið hefur land- og
vegalaust í fjölda ára eftir sínum
íslenska passa, og bíður sumt enn.
Meira að segja sjálf forsetafrúin
þurfti að bíða í þrjú ár og er hún
þó gift Íslendingi. Sjálfur þekki
ég til fólks sem ekki fékk slíkan
glaðning fyrr en nýverið, eftir að
hafa búið hér í fjögur ár og eignast hér tvö börn. Fjórar manneskjur í fjögur ár, á milli vonar og
ótta. Í fréttatímum hafa svo fylgt
frásagnir af heilu fjölskyldunum
sem sátu hér passalausar í landgíslingu allt upp í sjö ár. Annað
gildir hins vegar þegar maður er
tengdur ráðherra sem þar til nýlega sat í nefndinni sem úthlutar vegabréfunum. Sami ráðherra
greiddi síðan atkvæði á hinu háa
Alþingi með veitingu ríkisborgararéttarins, greiddi sem sagt atkvæði með því að kærasta sonar
síns fengi að fara framfyrir í
röðinni. Sá gjörningur einn á að
nægja til afsagnar.
En þetta kallar Framsóknarkonan bara „dylgjur“ sem eru
„særandi fyrir mína fjölskyldu“.
Framsóknarmennskan er blind á
eigin gjörðir, blind á eigin spillingu. Þess vegna getur hún óhikandi lofað kjósendum:
„Spilling áfram – ekkert stopp.“
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skóflustungan að nýju hjúkrunarheimili.
Allir landsmenn greiða nefskatt í sérstakan sjóð, Framkvæmdasjóð aldraðra,
til að byggja upp þjónustu við aldraða. Það
er á allra vitorði að ríkisstjórnin hefur sótt
að er ljóst að sjálfstæðismenn kunna
fé í sjóðinn til að nota í rekstur og ýmis
ekki að skammast sín fyrir hversu illa
gæluverkefni á sama tíma og 400 aldraðir
þeir hafa staðið að hjúkrunarmálum aldrbíða í brýnni þörf eftir hjúkrunarrýmum,
aðra á þeim langa tíma, 16 árum, sem þeir
hátt í 1.000 aldraðir hjúkrunarsjúklingar
hafa haldið um ríkiskassann. Nú reyna
eru í þvingaðri samvist í fjölbýlum og 70
frambjóðendur hans með smjörklípuað34! 2
manns eru fastir inni á Landspítala í allt
ferðinni að koma sökinni á R-listann. Sjálf*«(!..%3$«44)2
að ár vegna þess að þeir komast ekki inn á
stæðismenn og Framsókn hafa haldið að
hjúkrunarheimili. Ekkert nýtt hjúkrunarpláss bættsér höndum í uppbyggingu hjúkrunarheimila á höfist við á höfuðborgarsvæðinu á síðasta ári og ekkuðborgarsvæðinu og er ástandið í málaflokknum
ert hefur bæst við á þessu ári, þrátt fyrir fögur loflýsandi fyrir aðgerðaleysi þeirra. Það þarf vart að
orð ríkisstjórnarinnar reglulega í tólf ár. Framminna á það að uppbygging hjúkrunarheimila er á
kvæmdirnar á þeim bæ eru ein skóflustunga í ár!
ábyrgð ríkisins að mestu. Frá 1994 til 2006 var varla
Skóflustunga að hjúkrunarheimili sem lofað var
nokkur leið að kría út fjármuni úr ríkissjóði til upp2002.
byggingar slíkra heimila á höfuðborgarsvæðinu.
Það þýðir lítið að vísa sér til afsökunar í uppÁrið 2002 var undirbúið átak í byggingu hjúkrunbyggingu hjúkrunarheimila í borgarstjórnararheimila fyrir aldraða fyrir forgöngu Ingibjargtíð sjálfstæðismanna fyrr á árum – þá stóð ekki á
ar Sólrúnar Gísladóttur þáverandi borgarstjóra og
fjárveitingum úr ríkissjóði til verksins. Nú þarf
gert samkomulagi við heilbrigðisráðherra í maí það
nýtt fólk í stjórnarráðið til að leysa vandann eftir
ár. Samkomulagið mætti andstöðu hjá þáverandi
langvarandi vanrækslu stjórnvalda.
fjármálaráðherra, Geir H. Haarde, og ríkisstjórnin varði aldrei þeim fjármunum í átakið sem þurfti.
Höfundur er þingmaður
Nú í vor, fimm árum síðar, var loks tekin fyrsta
Samfylkingarinnar í Reykjavík.
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UNNAR +EN +UTARAGI MUN
SETJAST Å HELGAN STEIN
-ENN VELTA ÖVÅ FYRIR SÁR
HVORT ÖESSI ¹KVÎRÈUN
+UTARAGIS SÁ TENGD ÖVÅ
AÈ NÕJASTA AFURÈ 3ONY
0LAYSTATION  STANDI EKKI
UNDIR V¾NTINGUM

(AWKING VARÈ REYNSLUNNI RÅKARI Å VIKUNNI
ÖEGAR HANN UPPLIFÈI ÖYNGDARLEYSI Å SÁR
ÒTBÒINNI FLUGVÁL (AWKING LÅKAÈI VISTIN
VEL ENDA ER HANN EKKI VANUR ÖVÅ AÈ GETA
HREYFT SIG JAFN ËHINDRAÈ ÖAR SEM HANN
ER FASTUR Å HJËLASTËL ALLA DAGA
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Forfallinn græjufíkill

Opið á laugardaginn
frá kl. 10-15

Brimrún Hrönn Hafsteinsdóttir er mikil áhugakona um Transformers og mætir árlega á ráðstefnu með öðru áhugafólki í Bandaríkjunum.

Laugavegi 63 • S: 551 4422

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

„Transformers-áhuginn byrjaði þegar ég lá heima
hjá foreldrum mínum í slæmri flensu fyrir nokkrum árum. Bróðir minn var forfallinn áhugamaður
og hafði tekið upp alla þættina á sínum tíma. Ég datt
inn í þetta í einhverju nostalgíukasti og þá varð ekki
aftur snúið,“ segir Brimrún Hrönn Hafsteinsdóttir.
Þegar flensunni linnti fann Brimrún hóp af Transformers-áhugamönnum á netinu sem eru í dag góðir
vinir hennar.
„Hópurinn samanstendur af allra þjóða kvikindum
og hittist alltaf á Transformers-ráðstefnunni sem er
haldin árlega í Bandaríkjunum,“ segir Brimrún.

Teiknimyndirnar eru enn framleiddar í Bandaríkjunum þar sem áhuginn er mikill og að sögn Brimrúnar mæta mörg þúsund manns árlega á ráðstefnuna.
„Fólk er mest að skiptast á leikföngum og bæta í
safnið. Minn hópur er þarna fyrst og fremst til að
hittast og skemmta sér. Ég kaupi þó af og til einhverjar fígúrur en bara ef mér finnst þær flottar,“ segir
Brimrún sem á um fimmtíu Transformers fígúrur.
Auk Transformers-áhugans er Brimrún forfallinn
myndasögu- og græjufíkill að eigin sögn og fékk sína
fyrstu myndavél þegar hún var tíu ára.
„Ég á fullt af myndavélum og tek stanslaust myndir. Síðan á ég líka alls kyns plötusnúðagræjur og er
allmennt forfallinn græjufíkill. Þeim mun fleiri takkar, þeim mun skemmtilegri eru græjurnar,“ segir
Brimrún hlæjandi.
RH FRETTABLADIDIS

Náðu forskoti með okkur í sumar!
“Ég sexfaldaði lestrarhraða minn á 3 vikum!
Frábært!”
Guðjón Bergmann, 34 ára rithöfundur, f
yrirlesari og jógakennari.

“Ykkur að þakka mun ég rúlla upp samræmdu
prófunum.”

“Þetta mun nýtast mér alla ævi.”
Jóhanna Helga, 15 ára grunnskólanemi.

“...á eftir að spara mér hellings tíma af
námsbókalestri.”
Ragna Björk Ólafsdóttir, 17 ára nemi og golfari.

“Snilldarnámskeið..kom skemmtilega á óvart hversu “Loksins sé ég fram á það að geta klárað
miklum hraða ég náði.”
lesbækur fyrir próf”
Guðbjörg Jónsdóttir, 40 ára Framhaldsskólakennari.

Elín Björk Jónsdóttir, 15 ára nemi.

Jökull Torfason, 15 ára nemi.

Skráning á sumarnámskeið Hraðlestrarskólans er haﬁn á www.h.is og í síma 586-9400
Hvað segja nemendur okkar um námskeiðið:
Frábært, markvisst, hnitmiðað, æviábyrgð, nytsamlegt, krefjandi, skemmtilegt, mjög gott, skipulagning, einbeiting,
jákvæðni, mikil aðstoð, góður kennari, spennandi, árangursríkt, hvetjandi, góð þjónusta.
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WWWBARBIEGIRLSCOM ER VEFSÅÈA SEM FYRIRT¾KIÈ -ATTEL
HEFUR SETT ¹ MARKAÈ ¶AR GETA BÎRNIN BÒIÈ TIL SÅNAR EIGIN "ARBIE
DÒKKUR OG ¹TT SAMSKIPTI Å NOKKURS KONAR SÕNDARVERULEIKA

Hillary Clinton á MySpace
Hillary Clinton er komin
á MySpace. Þetta vinsæla
netsamfélag stefnir á sýndarkosningar snemma á næsta
ári og vonast til að niðurstöður
gefi til kynna hver verði næsti
forseti Bandaríkjanna.
Meðlimir MySpace netsamfélagsins eru yfir milljón talsins. Aðeins
meðlimir búsettir í Bandaríkjunum fá að taka þátt í sýndarkosningunum sem fara fram á netinu
snemma á næsta ári.
Forsvarsmenn netsamfélagsins
vonast til að niðurstöðurnar gefi
til kynna hver taki næst við embætti forseta Bandaríkjanna.
Raunverulegar kosningar fara
fram í nóvember 2008 og baráttan
um embættið er hafin fyrir löngu.

Frambjóðendur hafa verið duglegir við að nota netheima sér til
framdráttar og reyna þannig að
höfða til yngri kjósenda.
Að
sögn
forsvarsmanna
MySpace spegla netsamfélög í
mörgum tilfellum þróun í hinu
raunverulega samfélagi og þess
vegna binda þeir miklar vonir við
niðurstöður kosninganna.
Frambjóðandi demókrata, öldungadeildarþingkonan
Hillary Clinton, á í dag 35.438 vini á
MySpace-síðunni sinni. Keppinautur Hillary, Barack Obama,
nýtur þó ívið meiri vinsælda og
hafa 155.473 skráð hann sem vin.
Það verður því áhugavert að fylgjast með gangi mála.
Netsamfélagið hefur stofnað eigin síðu fyrir kosningaverkefnið og ber hún heitið MySpace
Impact. Þar er að finna allt efni

"ANDARÅSKI FORSETAFRAMBJËÈANDINN
(ILLARY #LINTON ER BÒIN AÈ UPPGÎTVA
NETSAMFÁLAGIÈ -Y3PACE OG NOTAR ÖAÈ
ÎTULLEGA Å KOSNINGABAR¹TTUNNI

um kosningaverkefnið ásamt upplýsingum frá frambjóðendum. RH
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Euro Mover


Nýtt frá

Rafmagnsdrif til að aka hjólhýsum.
Einnig mögulegt fyrir hestakerrur, fellihýsi,
tjaldvagna og fleira.
Kefli sem leggst við dekkið og knýr það áfram,
stjórnað með fjarstýringu, allt að 6 m frá.
 Tilvalið til að aka á dráttarkúlu
 Aka inn á tjaldsvæði
 Aka í þröng stæði
 Aka inn í bílskúr o.fl.
Eins öxla fyrir 1.800 kg, tveggja fyrir 2.250 kg
Ekur upp 25% halla miðað við 1.200 kg
Ryðfrítt

Ekkert streð, láttu
Euro Mover færa til vagninn
umboðið, Bílaraf, Auðbrekku 20, s. 564 0400
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%F SÅMANUM ÖÅNUM ER STOLIÈ VILT
ÖÒ EKKI AÈ ÖJËFURINN SKOÈI MYND
IRNAR SEM ÖÒ OG K¾RASTAN TËKUÈ ¹
bGËÈRI STUNDUm EÈA 3-3 SKILABOÈ
IN ÖAR SEM ÖÒ ERT MINNTUR ¹ TÅM
ANN ¹ (ÒÈ OG HITT
.ORSKA FYRIRT¾KIÈ 3MARTPHONES
4ELECOM HEFUR HANNAÈ FORRIT +ILL
0ILL SEM GERIR EIGENDUM FARSÅMA
KLEYFT AÈ NÒLLSTILLA SÅMANN OG EYÈA
ÒT ÎLLUM PERSËNUUPPLÕSINGUM
SÁ SÅMANUM STOLIÈ ¶ETTA ER GERT Å
GEGNUM FARTÎLVU
¶AR AÈ AUKI L¾TUR FORRITIÈ VITA
HVAÈA NÕJA SÅMANÒMER ER SETT Å
SÅMANN SVO H¾GT SÁ AÈ FINNA ÒT
HVER NÕI bEIGANDINNm ER

,ORD OF THE 2INGS /N
LINE 3HADOWS OF
!NGMAR ER KOMINN ÒT
,EIKURINN ER NETLEIKUR
ÖAR SEM H¾GT ER AÈ SPILA
SEM MENN ¹LFAR DVERGAR
EÈA HOBBITAR Å -IÈGARÈI
4OLKIENS
!È GERA TÎLVULEIK ÒR
(RINGADRËTTINSSÎGU ER
VANDASAMT VERK ENDA
HEFUR ÖAÈ TEKIÈ N¾RRI
TÅU ¹R ¶ETTA VIRÈIST ÖË
HAFA TEKIST VEL ÖVÅ LEIKN
UM HEFUR VERIÈ VEL TEKIÈ
OG DËMAR HAFA ALLIR VERIÈ
V¾GAST SAGT J¹KV¾ÈIR
(EIMASÅÈA LEIKSINS ER
WWWLOTROCOM OG ÖAR
M¹ B¾ÈI SJ¹ GULLFALLEGAR
SKJ¹MYNDIR OG ÖEFA UPPI UPPLÕSINGAR UM LEIKINN OG LEIKJAKERFIÈ
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 ,UNDÒNABÒAR S¾KJA VINNU Å b4HE 3QUARE -ILEm FJ¹RM¹LAHVERFINU Å
,UNDÒNUM DAG HVERN ¶EIR GETA NÒ VERIÈ Å NETSAMBANDI HVAR SEM ER INNAN
HVERFISINS ÖVÅ Å VIKUNNI VÅGÈU YFIRVÎLD OG #LOUD INFORMATION ST¾RSTA ÖR¹È
LAUSA NETSV¾ÈI %VRËPU
 7I &I SENDAR SEM HANGA NEÈAN ÒR LJËSASTAURUM OG GÎTUSKILTUM SJ¹ UM
AÈ HALDA JAKKAKL¾DDUM LÎGFR¾ÈINGUM OG VERÈBRÁFAMIÈLURUM Å NETSAM
BANDI %KKI ÖARF AÈ SKR¹ SIG INN Å HVERT
SKIPTI SEM NETIÈ ER NOTAÈ ÖESS Å STAÈ ER
BORGAÈ M¹NAÈARGJALD SEM TRYGGIR STÎÈUG
AN AÈGANG UM LEIÈ OG KVEIKT ER ¹ TÎLVUNNI
Å LEIGUBÅLNUM EÈA ¹ GÎTUHORNINU !ÈGANG
URINN KOSTAR RÒMAR  KRËNUR ¹ M¹NUÈI
SEM ¾TTI EKKI AÈ VERA OF MIKILL PENINGUR
FYRIR MILLJËNAMENNINA Å HVERFINU
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DOMUS fasteignasala er með til sölu
4ra herbergja íbúð ásamt aukaherbergi í
kjallara í Hraunbæ
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DRAUMAHÚS
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HÚSIÐ
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LYNGVÍK
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LÖGMENN SUÐURLANDI
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REMAX
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SPIENSKA
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VIÐSKIPTAHÚSIÐ
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DRAUMAHÚS fasteignasala er með til
sölu parhús í Skerjafirði

Húsið stendur í botnlangagötu á fjölskylduvænum stað í Salahverfi.
LESTUR MEÐAL 18-49 ÁRA

Lestur á
fasteignablöðum
40

37,5%

Falleg halogenlýsing og
vandaðar innréttingar

LYNGVÍK fasteignasala er með til sölu
endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum við Sæbólsbraut í Kópavogi.
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18,7%
fasteignablaðið

20

Fasteignasalan Ás hefur til sölu parhús á
góðum stað í Salahverfi í Kópavogi.

Mbl.

25

fasteignablaðið
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.
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arhúsið er á tveimur hæðum og stendur
við Roðasali 10 í Kópavogi. Húsið er á
rólegum stað í botnlangagötu og því hentugt fyrir fjölskyldu. Á neðri hæðinni er komið
inn í flísalagða forstofu. Þá eru þar þrjú góð
svefnherbergi og fataskápar í þeim öllum. Flísalagt baðherbergi og stórt flísalagt þvottahús eru
á hæðinni svo og flísalögð geymsla og flísalagður bílskúr.

Á efri hæðinni er fínt herbergi með skáp og
hjónaherbergi með sérfataherbergi. Baðherbergið er stórt og mikið og í eldhúsi eru flísar á milli skápa en innréttingin er glæsileg með
vönduðum heimilistækjum. Góð stofa er á efri
hæðinni en þaðan er gengið út á stórar svalir.
Sérhönnuð halogenlýsing er í öllu húsinu og
allar innréttingar vandaðar sem og gólfefnin.
Lóðin er fullbúin, planið er hellulagt, upphitað
og með lýsingu. Stórir pallar og verandir eru á
lóðinni en húsið er steinað að utan. Ásett verð er
59,7 milljónir.

FASTEIGNIR & FYRIRTÆKI fasteignasala eru með til sölu vel staðsettar
útleigueininga við Miklubraut.

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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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

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

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Félag
fasteignasala

Dynskálar 9, Hellu
Grænamörk 2, íbúð 205, Selfossi

Mjög snyrtilegt 122,5 fm einbýlishús ásamt 49,9 fm bílskúr. Húsið er
byggt árið 1990. Verð 29,5 m.

Glæsileg 73,0 fm. íbúð á 2.hæð nýju fjölbýlishúsi fyrir 50 ára og eldri.
Þar af er 6,0 fm geymsla í kjallara. Verð 19,0 m.

Vandað 134,0 m² einbýli auk 43,0
m² bílskúrs á góðum stað á Hellu.
Húsið er byggt úr steypu árið 2006.
Húsið er steinað að utan. Litað bárujárn er á þakinu. Verð 30,0 m.

Frum

Sílatjörn 9, Selfossi

Eyrarbraut 9, Stokkseyri
Einbýlishús, kjallari hæð og ris ásamt 59,6 fm bílskúr. Húsið var byggt
árið 1910 en hefur verið mikið endurnýjað. Bílskúrinn er byggður 2004.
Verð 32,0 m.

Rangárstígur 3, Rangárþing ytra.

Háengi 6 íb. 104, Selfossi
Í einkasölu snyrtilega 95,5 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt 6,3 fm
geymslu í kjallara. Verð 15,7 m.

42,2 fm. sumarhús sem stendur á 1.900 fm. eignalóð á bökkum YtriRangár. Stutt er á Hellu og er bústaðurinn göngufæri frá Hellu.
Verð 9,9 m.

Grafhólar 1, Selfossi
Spóarimi 23, Selfossi

Engjavegur 8, Selfossi

239,2 fm einbýlishús þar af er bílskúr 53,8 fm. Húsið er klætt að utan
með steni og er bárujárn á þaki. Verð 36,0 m.

Um er að ræða 113,0 fm einbýlishús ásamt 38,3 fm bílskúr.
Verð 22,7 m.

Óvenju stórt og glæsilegt raðhús í Suðurbyggð á Selfossi. Staðsetningin er góð með tilliti til grunnskólans og væntanlegs leikskóla í hverfinu.
Húsin eru hvert um sig um 191 fm í heild en þar af er bílskúr 35 fm.
Íbúðin er því 156 fm. Verð 19,8 m.

Gagnheiði 74, Selfossi

Suðurtröð 3, Selfossi

Iðnaðarhúsnæði byggt úr galvaniseraðri stálgrind sem er sýnileg að
innan. Einingarnar eru yleiningar eða samlokueiningar(steinull). Endabilin eru 82,2 fm. Verð 8,0 m.

Snyrtilegt 8 hesta hús í Suðurtröðinni. Innréttingarnar eru galvaniseraðar og með plastklæðningu. Kaffistofa og rúmgóð hlaða eru einnig í
húsinu. Verð 4,4 m.

Grænamörk 2a, íbúð 104, Selfossi
Um er að ræða glæsilega 81,5 fm. endaíbúð í nýju raðhúsi fyrir 50 ára
og eldri. Verð 21,9 m.

VIÐ TÖKUM AÐ OKKUR ALLT

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

UMBROT
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Tunguháls, Frábært tækifæri.

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Dvergshöfði 250 fm.

Frum

Miklabraut - Góð Fjárfesting.

Til sölu sérlega vel staðsettar útleigueiningar á einu mest áberandi horni höfuðborgarinnar. Kærkomin fjárfesting. Allar einingar
eru á verslunarhæð og í kjallara hússins. Skiptingin er eftirfarandi:
Undir hárgreiðslustofu eru 28,5 fm , undir verslun eru 53,3 fm auk
73,5 fm í kjallara eða samtals 125,8 fm ,undir þjónustu og verslun eru eru 49 fm , undir þjónustu eru 42,3 fm í kjallara og undir
aðra hárgreiðslustofu eru 36 fm. Alls teljast rýmin á verslunarhæð
vera 165,7 fm og í kjallara 115,8 eða samtals 281,5fm Allar einingarnar eru í góðri útleigu. Hafið samband til að fá frekari upplýsingar

Rauðarárstígur - Fyrir verktaka!

Sérlega vel staðsett 1.440 fm verslunar- og skrifstofuhúsnæði miðsvæðis við Rauðarárstíg. Húsið er 3 hæðir auk kjallara. Hver hæð er
um 360 fm. Húsnæðið í dag skiptist í ca. 40 skrifstofur auk geymslurýmis í kjallara. Deiluskipulag fyrir svæðið leyfir blandaða byggð og
er því góður möguleiki að hafa íbúðir á efri hæðum hússins og þjónustu/skrifstofur/verslun á jarðhæð. Möguleiki er að stækka húsið um
ca 570 fm m.a. með aukahæð ofaná húsið. Frábært tækifæri fyrir
verktaka. Fáið nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Í einkasölu samtals 1.070
fm iðnaðarhúsnæði í eftirsóttasta
iðnaðarhverfi
Reykjavíkur. Auk þess fylgir samþykktur byggingarréttur eignarhlutans fyrir
samtals 1.700 fm á tveimur hæðum. Samtals er þá
um að ræða 2.770 fm
heildarstærð, þar af rúmir
900 fm á 2. hæð. Húsnæðið er með mikill lofthæð, allt að 8 mtr. góðar stórar innkeyrsluhurðir.
Fallega innréttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús. EINSTAKT TÆKIFÆRI. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Skrifstofuhúsnæði miðsvæðis Rvk - 540 fm.
Til sölu eða leigu á 1. hæð
um 360 fm gott vel innréttað skrifstofu/þjónustuhúsnæði auk 180 fm rými í
kjallara, samtals 540 fm.
Húsnæðið er frábærlega
vel staðsett miðsvæðis.
Næg bílastæði eru fyrir
framan sem tilheyra húsnæðinu. Húsn. er innréttað
13 skrifstofur, auk fundaraðstöðu, skjalageymslu,
móttöku og anddyri. Teikn.
á skrifstofu okkar.

Til leigu í iðnaðarhúnsæði við Dvergshöfða um 250 fm rými með
aðgengi að innkeyrsluhurð. Tveir inngangar mögulegir í rýmið auk
vörumóttöku um innkeyrsluhurð. Húsnæðið er laust og til afhendingar nú þegar.

Völuteigur, 270 fm, 365 fm eða 635 fm.

Flugumýri, 968 fm iðnaðarhúsnæði.

Til sölu, í nýju glæsilegu stálgrindarhúsi
tvö iðnaðarhúsnæði
sem eru hvor um sig
10,8 x 25 mtr. að
grunnfleti. Hægt er að
fá iðnaðarrýmin stök
eða bæði saman þá
samtals 635 fm. Annarsvegar er um að
ræða 270 fm iðnaðarhúsnæði, stærð 10,8 mtr x 25 mtr, mikil lofthæð, 4x innkeyrsluh. -tvær á hvorum enda, og hinsvegar 365 fm
iðnaðarhúsnæði, endabil með 95 fm milligólfi, innkeyrsluhurðir og
gegnumkeyrsla.

Til sölu mjög gott 968
fm
iðnaðarhúsnæði
með hlaupaketti, auk
tæpl. 200 fm byggingarréttar (samþykkt viðbygging). Allt að 9 mtr.
mænishæð, þakbirta og
reyklosun í mæni.
Hlaupaköttur gengur
eftir öllu húsinu gafla á
milli og fylgir með í
kaupum. Það eru 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi.

Fiskeldisstöð í rekstri m/fasteignum.

Vesturhraun, 300 fm - 1.500 fm

Til sölu fiskeldisstöð ásamt atvinnuhúsnæði og kerjum, staðsett í landi Saurbæjar í Hvalfirði. 2x 200 rm útikör með ca.
500 fm gólfradíus, 1x 80 rm
útikar og 2x 60 rm útikör. 3ja
ára lífmassi nú. Áætlaður lífmassi 2008 er um 100 tonn.
Áætlaður lífmassi 2009 er um
140 tonn. Vatnshitakerfi svo
ekki frjósi í kerjum. Fullkomið
eftirlitskerfi stýranlegt í gegnum netið. Fullkomin sjálfvirk skömmtun. Í húsnæðinu eru 7 seiðaker í kjallara og 5 á efri hæð þess. Auk
þess eru skrifstofur og vinnuaðstaða.

Til sölu nýtt glæsilegt stálgrindarhús.
Húsið er að grunnfleti tæpir 1.500 fm. Í
boði eru líka minni
stakar einingar allt
frá
300 fm að
stærð. Vegghæð er
7,4 mtr. og lofthæð 9
mtr. í mæni. Samtals
eru 10 innkeyrsluhurðir á húsinu 3,5 mtr. háar, 8 á hlið og 2 á gafli.
Hægt er að skipta húsinu niður í smærri einingar og auka gólfflöt
með milligólfum sökum lofthæðar. Malbikuð lóð TILBÚIÐ TIL AFHENDINGAR STRAX!

MJÓDD

Álfheimar 58
104 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:30 til 18:00

Verð: 22,5
Stærð: 104
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960
Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Nei

4RA HERBERGJA 104 FM. ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ. SUÐUR SVALIR. LAUS STRAX. Hol, gangur, eldhús
og stofa með eikarparketi á gólfum. Stór og björt stofa með útgengi út á suður svalir. Eldhús með ágætri
innréttingu, flísar á milli skápa. Hjónaherbergi með góðum skápum. Tvö góð barnaherbergi.
Baðherbergið með flísum á gólfi og veggjum og ágætri innréttingu, tengi fyrir þvottavél og þurrkara.
Húsið viðgert og málað fyrir þremur árum. Mjög stutt í framhaldsskóla, skóla og verslunarkjarna.

MJÓDD

Hólmgarður 27
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596

108 Reykjavík
Pantaðu tíma fyrir skoðun

Verð: 17,2
Stærð: 62,4
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1951
Brunabótamat: 8,6
Bílskúr: Nei

GÓÐ 2JA HERBERGJA 62,4 FM. ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI Á NEÐRI HÆÐ Í TVEGGJA HÆÐA
FJÓRBÝLISHÚSI. Í GRÓNU HVERFI.. Forstofa með flísum á gólfi. Lítil geymsla innaf forstofu. Björt og
rúmgóð stofa með plast parketi á gólfi. Stórt hol með fataskáp og flísum á gólfi. Baðherbergið flísalagt
með sturtuklefa. Eldhús með harðviðar innréttingu og flísum á gólfi. Svefnherbergi með ágætu
skápaplássi og plast parket á gólfi. Gróinn garður með stórum trjám. Góð eign á góðum stað.

thorkell@remax.is

109 Reykjavík
Eign með mikla möguleika

Verð: 32,9
Stærð: 220,2
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976
Brunabótamat: 28,3
Bílskúr: Já

SELJABRAUT RAÐHÚS Á 3 HÆÐUM 189,7 FM ÁSAMT 30,5 FM BÍLSKÝLI. SAMTALS 220,2 FM.
Á 1. hæð er forstofa, 3 herbergi, baðherbergi, rúmgott hol og þvottahús með útgengi út á verönd og
garð, þar er góður skúr fyrir grill og verkfæri. Á 2. hæð er eitt herbergi, stofa, borðstofa og eldhús með
nýrri innréttingu og nýjum tækjum. Á 3. hæð er pallur, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi sem er
ný flísalagt og með nýrri innréttingu. Góð geymsla undir súð. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu.

MJÓDD

Strandasel 1
Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

MJÓDD

Seljabraut

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

109 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 18:30 til 19:00

Verð: 18,7
Stærð: 80,1
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 11,6
Bílskúr: Nei

GÓÐ 3JA HERBERGJA 80,1 FM. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ MEÐ SÉR GARÐI. Hol með fataskáp og flísum á gólfi
við útihurð. Stofa með parketi á gólfi og útgengi út á hellulagða verönd og þaðan út í sér garð til suðurs.
Eldhús með ágætri innréttingu, flísar á milli skápa, tengi fyrir bæði uppþvottavél og þvottavél, plast
parket á gólfi. Hjónaherbergi og barnaherbergi með lausum skápum. Baðherbergi er með góðri
innréttingu, flísum á veggjum við baðkar og dúk á gólfi. Mjög stutt í skóla, leikskóla og í Mjóddina.

Jónas Örn
Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali
520 9550

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is
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Frum

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

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð
107,9 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Vestursvalir. Verð
20,5 millj. 6179

LAUFVANGUR - Sérlega falleg
87 fm endaíbúð m/sérinngangi. 2
sv.herb. Verð 18,5 millj. 6192

BURKNAVELLIR - LAUS

SUÐURHVAMMUR -

NÝ

TT

EINBÝLI

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

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

FURUVELLIR -

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

ÁSBÚÐARTRÖÐ -

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

Falleg 128,8 fm
efri hæð m/bílskúr á góðum stað.
3 sv.herb. Verð 29,9 millj.

Falleg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaupsamning. Verð 23,9 millj. 6013

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

NÝ

TT

RAÐ- OG PARHÚS

HOLTSGATA -

HRINGBRAUT - HFJ.

ROÐASALIR - Glæsilegt fullbúið
235,7 fm parhús m/bílskúr á frábærum stað. 5 sv.herb. Verð 59,7
millj. 6472

KVÍHOLT - Falleg 150 fm neðri
hæð m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sérinngangur. Útsýni. Verð 31,9 millj.
6298

FJARÐARGATA - ÚTSÝNI
HRINGBRAUT -

Góð 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í þríbýli. 3 sv.herb.
Suðursvalir. Verð 18,9 millj.

Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnarfjarðar. Yfirbyggðar stórar svalir.
2018

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

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

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð
á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

NÝ

TT

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

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

SVÖLUÁS -

Glæsilegt fullbúið
208 fm parhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Stórar stofur. Svalir og
verönd.Verð 46,9 millj. 6492

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og
ris í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinngangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj. 6260

HRINGBRAUT - Falleg 77,8 fm
risíbúð á góðum stað. 3 sv.herb.
Suðvestursvalir. Frábært útsýni.
Verð 18,9 millj. 644

NÝ

TT

3JA HERB.

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

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

STEKKJARHVAMMUR

-

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

KRÍUÁS - ÚTSÝNI

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

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX

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

BREIÐVANGUR -

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

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

HVERFISGATA - GLÆSIÍBÚÐIR Nýjar fullbúnar íbúðir með

UNUFELL -

HERJÓLFSGATA -

67,8 fm
íbúð á neðri hæð í fjórbýli á góðum
stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,5 millj. 6514

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN

ÞRASTARÁS - Falleg og rúmgóð 95 fm íbúð á jarðhæð. 2.
sv.herb.
Sérinngangur.
LAUS
STRAX. Verð 21,9 millj. 6482

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg

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

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

HÆÐIR

VESTURHOLT -

Sérlega falleg
157,1 fm efri hæð m/bílskúr á frábærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 35,9 millj. 6286

DREKAVELLIR - Glæsileg 83,4

KARLAGATA - RVÍK - LAUS

vönduðum innréttingum og gólfefnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

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

fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílag. 2 sv.herb. Frábært
útsýni. Verð 21,5 millj. 6453

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

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR

KÓRSALIR - KÓP. Sérlega falleg 163,6 fm endaíbúð á jarðhæð
m/stæði í bílageymslu. 4 sv.herb.
Verð 38 millj. 6283

BRÁVALLAGATA

ÁLFASKEIÐ -

138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu
tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð
26,9 millj. 3453

NÝ

TT

ÞÚFUBARÐ - Fallegt og vel viðhaldið 176,5 fm einbýli m/bílskúr á
góðum útsýnisstað. 4 sv.herb.
Verð 39,9 millj. 6181

ARNARHRAUN - MEÐ AUKAÍBÚÐ Gott talsvert endurnýjað
282 fm pallbyggt einbýli m/bílskúr.
5 sv.herb. auk 3ja herb. aukaíbúð
á jarðhæð. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Sérlega falleg neðri hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Verönd og heitur
pottur. Verð 31 millj. 6488

-

RVÍK

Falleg neðri sérhæð í þríbýli í
göngufæri við miðbæ og háskóla.
Verð 25,9 millj.

4RA TIL 7 HERB.

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ

LYNGHVAMMUR - Falleg og
mikið endurnýjuð efri hæð og ris
m/bílskúr á góðum stað. 3 sv.herb.
Útsýni. Verð 30,9 millj. 6469

HULDUBORGIR - RVÍK Falleg
95 fm íbúð á frábærum útsýnisstað. 3 sv.herb. Stórar svalir. Sérinngangur. Verð 24,9 millj. 6449

2JA HERB.

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

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

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

NÝ

TT

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

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

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bílskúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 59,9 millj. 10046

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

EYRARHOLT - Falleg 107,6 fm
íbúð á 2. hæð. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Glæsilegt útsýni. Verð 23,8
millj.

LAUFVANGUR -

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

HRÍSMÓAR - GBÆ 97 fm íbúð
á 7. hæð. 2 sv.herb. Tvennar svalir, stórkostlegt útsýni. Lyfta. Verð
25,9 millj. 6256

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

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon, lögg. fasteignasali – Melkorka Guðmundsdóttir
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ATVINNUHÚSNÆÐI

ÞRASTARÁS
BÍLAGEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð m/stæði í bílag. Sérinngangur. Verð 18,5 millj. 9973

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

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

LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ - LANDIÐ
GRINDAVÍK

SANDGERÐI

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

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
HÚ EI
S TT
EF
TI
R

ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
Fallegt mikið m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 21,9 millj.
SUÐURGATA - 83,8 fm íbúð á 2.
endurnýjað 181 fm parhús/einbýli . 3991
hæð í litlu fjölbýli. 2 sv.herb. Verð
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
9,9 millj. 6194
6253
NORÐURVÖR -

Talsvert endurnýjað 150 fm endaraðhús m/bílskúr.
4 sv.herb. Verönd og pottur. Verð
23,4 millj. 6490

STAÐARVÖR - LAUST STRAX STRANDGATA -

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

FJÓLUVELLIR 12 - HFJ. 244
fm raðhús á einni hæð m/bílskúr,
verð frá 32,9 millj. - frábært fermetraverð 5401

ÍB

RÁNARGATA - 180 fm tveggja
íbúða hús m/bílskúr. Húsið skiptist í
tvær 3ja herb. íbúðir með sérinngangi.

Talsvert endurFallegt 135,8 fm einbýli á rólegum nýjað 495 fm atv.húsnæði. 4.000 fm
3 sv.herb. Verð 17,8 millj. lóð. Verð 31,8 millj. 6114
BORGARHRAUN - Fallegt 168,6 stað.
5245
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Ný
LANDIÐ
verönd. Verð 26,5 millj. 6187

ÚÐ EIN
EF
TI
R

EFSTAHRAUN -

VÍKURBRAUT -

STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm

Sérlega falleg
161,7 fm efri hæð og ris. Verð TIL- ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK 166
fm einbýli með bílskúr. 3 sv.herb.
AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli BOÐ. 4027
Verð 20,5 millj. 6111
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
VOGAR
pottur. Verð 20,5 millj. 3790

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

FLATAHRAUN - HFJ Glæsileg-

ÍB

F
ÚÐ JÓR
IR AR
EF
TI
R

ar íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum stað. Afh. við kaupsamn.
Verð frá 20,5 millj. 6344

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

BÚÐARSTÍGUR

BORGARHRAUN -

EYRAR-

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR Glæsilegt 344 fm einbýli-

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

ÍB

sérhæð í nýju fjórbýlishúsi. Verð
29,9 millj. 10062

EIGNARLÓÐ VIÐ ÁLFTAVATN
- Mjög falleg 10.000 fm kjarri vaxin

MARARGATA - LAUST Nýtt og eignarlóð Í Grímsnesi með gömlu 42
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
fm sumarhúsi. Rafmagn, hiti og
sv.herb. Verð 34,9, 80% gott lán.
hraðlínutenging við lóðarmörk. Verð
Ákv. sala 6084
16,9 millj. 6480

urnýjað 151 fm endaraðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 22,9 millj. 6420

SELD

DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ. Glæsileg 136 fm 5 herb.

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

STAÐARHRAUN - Talsvert end-

SELD

SUMARHÚS

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ

Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 24,6 millj. 5298

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

ÍB

Gott 115,9 fm
raðhús m/bílskúr. Verð 18,9 millj.
6447

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

SELD

189,6 fm einbýli m/bílskúr. Verð 9,9
millj. 9745

ÚÐ EIN
EF
TI
R

LITLUVELLIR -

HOLTAGATA - DRANGSNESI

ÍB

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

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. -

ÚÐ EIN
EF
TI
R

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

ÚÐ ÞRJ
IR ÁR
EF
TI
R

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ

-

Gott 172 fm
BAKKI 173,6 einbýli með bílskúr. 4
einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð HÓLAGATA - Fallegt 165 fm ein- sv.herb. Verð 15,9 millj. 10059
býli m/bílskúr á eignarlóð. 4 sv.herb.
21,0 millj. 6020
Verð 27,5 millj. 6463

REYKJAN.BÆR
AUSTURHÓP 14 OG 18 4

ÁSABRAUT -

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

LEYNISBRAUT -

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

STAÐARHRAUN -

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

ASPARSKÓGUR
HVALFJ.SVEIT Gott 15 fm sumar/-gestahús á góðum stað. Fullbúið
hús m/rafmagni, heitu og köldu
vatni. Verð 4,2 millj. 6454

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI EIGNARLÓÐ Í GRÍMSNESI
260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST Glæsileg 10.800 fm ENDALÓÐ við
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj. 9945 Sólbakka. Glæsilegt útsýni. Leyfi
fyrir allt að 200 fm húsi. 6424
BAÐSVELLIR - Bjart og fallegt
GARÐUR
197,5 fm einbýli m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Frábær staðsetning. Verð
28,6 millj. 5512

ESKILUNDUR -

Glæsilegur fullbúinn 54 fm sumarbústaður í landi
MIÐHÓP 8 - 14 - 154,3 fm rað- ÁRTÚN - Fullbúið og glæsilegt Miðfells, Þingvallasveit. Eignarlóð.
hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,5 147 fm PARHÚS m/bílskúr. 3 Frábært útsýni. Verð 16,5 millj.
millj. 5487
sv.herb. Verð 25,9 millj. 10048
6296

FJÓLUVELLIR 8 - HFJ. Glæsilegt raðhús á einni hæð m/bílskúr.
Áhv. 17 millj. til 40 ára hjá ÍLS.
Verð frá 31,8 millj.

Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
21,9 millj. Afhending í feb.-apríl.
4467
F
ÚÐ JÓR
IR AR
EF
TI
R

hús m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sólpallur
og heitur pottur. Verð 23,9 millj.
6328

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.

ÍB

FÍFUMÓI - 88 fm 3ja herb. neðri
hæð í rað/-keðjuhúsi. Sérinngangur.
Verð 14,9 millj. 6452

SUÐURVÖR - Fallegt 160 fm par-

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sérlega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í
sex íbúða húsi. Verð frá 29,6 millj.
10085
HÚ EI
S TT
EF
TI
R

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

DREKAVELLIR 26 - HFJ. Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,8 millj. Afhending við kaupsamning. 4310

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

Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali - Birna Benediktsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, lögg. fasteignasali
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MEIRIHÁTTAR EIGN Á EINSTÖKU SVÆÐI Á SPÁNI.

Fengum í sölu nokkur glæsileg einbýlishús á löngu
uppseldu El Valle Golf Resort.
Þetta svæði er perlan hjá Polaris World á Spáni,
einstakt tækifæri, þessi hús seljast fljótt.
Húsið “Villa Adarga” er 5 svefnherbergja hús með 5
baðherbergjum ásamt fullkomnu eldhúsi, mjög stór og
björt stofa og borðstofa. Þessu húsi fylgir góð sundlaug
og stór pottur í garði. Húsið stendur á glæsilegri 1167m²
lóð við 18 holu golfvöll hannaðan af Jack Niklaus
Design. Þetta stórkostlega hús er einstakt og kostar
¼,9$ 6|OXVNDWWXU
Önnur hús eru “Villa Algaba” 3 svefnherbergi og 3
EDèKHUEHUJLiVDPWHOGK~VLVWRIXRJERUèVWRIXi¼
,9$RJ³9LOOD$OJRU´VYHIQKHUEHUJLRJ
baðherbergi ásamt eldhúsi, stofu og borðstofu á
¼,9$RJ¼,9$

FÉLAGASAMTÖK OG STARFSMANNAFÉLÖG
El Mirador de Alhama er nýtt á Condado de
Alhama svæðinu, þessar eignir verða byggðar
við 18 holu golfvöll hannaðan af sjálfum Jack
Niklaus.
9HUèDèHLQVIUi¼,9$ 6|OXVNDWWXU
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Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Blásalir 24 í Kópavogi
Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is

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 með tvær lyftur
og stæði í bílakjallara.
Ásett verð er 7.5 millj. og
mánaðargjöldin eru um kr. 118.000

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

www.bumenn.is

Grænlandsleið 47 í Grafarholti, Reykjavík
Frum

Til sölu er búseturéttur í
3ja herbergja íbúð sem
er um 94 fm að stærð.
Íbúðin er á jarðhæð
í tvíbýlishúsi og fylgir
um 24 fm bílskúr.
Ásett verð er 6 millj.
og eru mánaðargjöldin
um 87.000
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna fyrir 7. maí.
Tilboðsfrestur er til 11. maí.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644
milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið
bumenn@bumenn.is

Heilsárshús
á draumaeyjunni Krít

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …
• ENGIN MÁLNINGAVINNA
• HVORKI FÚI NÉ RYÐ
• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN
• FALLEGT ÚTLIT
• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR
• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

"%!'(!"&" &$# 
#!$ """!
 #
# ! $"# !# !
!!$

Allar nánari upplýsingar hjá Gissuri Tryggvasyni
símar: 438-1280 eða 892-2280

#!!!#$"!&!
" '!# !$# #!
" " $#!"$"

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is
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Straumurinn liggur á
Reykjanesið
L Undanfarið hefur íbúum í bæjum umhverfis Reykjavík fjölgað. Ástæðan er margþætt en
meðal annars eru margir sem telja sig fá meira fyrir peningana sína þegar fjárfest er í eignum utan borgarinnar, enda fermetraverð töluvert lægra.

Aukinn áhugi á örskömmum tíma
Greiðari samgöngur og þægilegri akstursleiðir auðvelda
fólki að bruna á milli borga og
bæja.
Guðlaugur H. Guðlaugsson hefur
starfað sem löggiltur fasteignasali á fasteignasölunni Stuðlabergi
í Keflavík í ein fimmtán ár. Hann
segir miklar breytingar hafa átt
sér stað í fasteignasölu undanfarna
mánuði, en áhugi Reykvíkinga á
því að eiga búsetu í Reykjanesbæ
hefur aukist svo um munar á mjög
skömmum tíma. Ástæðurnar telur
Guðlaugur vera margþættar, en
fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu er þó líklegasta skýringin.
„Bæði er það verðið en svo er
líka meiri ró og friður hérna og einfaldara að komast milli staða. Hér
er allt svo þétt og því auðvelt fyrir
barnafjölskyldur að hafa það gott.
Tölur sýna fram á að það fjölgi í
bænum og það sýnir reynslan líka.
Það hefur mikið verið byggt hérna
og við seljum það allt,“ segir Guðlaugur.
Nýbyggt, fullbúið 135 fermetra

Tjarnarbakki 4 og 8

Guðlaugur H. Guðlaugsson: „Undanfarna þrjá mánuði hefur verið sprenging í flutningum Reykvíkinga úr höfuðborginni og á Reykjanesið.“

raðhús með bílskúr kostar að
meðaltali 25-28 milljónir í Reykjanesbæ og í síðustu viku seldi Guðlaugur þremur reykvískum fjölskyldum slík híbýli. „Sambærilegar
eignir eru töluvert dýrari í Reykjavík,“ segir hann og bætir við að
íbúðir seljist líka vel í bænum og
þá sér í lagi í nýbyggingum. „Nýlega hófst sala á íbúðum við Tjarnarbakka 4 og 8 og hefur hún farið
vel af stað enda mikið lagt í þessar

íbúðir. Fólk fær í raun og veru alltaf meira fyrir peningana sína hérna
suður frá og það útskýrir eflaust
eftirspurnina,“ segir Guðlaugur og
skýtur því um leið inn að mönnum
finnist heldur ekkert mál að rúlla
eftir Reykjanesbrautinni til að
fara í vinnuna. „Þannig hefur það
verið í mörg ár. Það er hvort eð er
ekki fyrr en maður kemur í bæinn
að það tekur við einhver traffík,“
segir Guðlaugur að lokum.
-mhg

Fyrirmyndar móttökur frá fyrsta degi
Marinó Már Magnússon seldi
íbúð í Reykjavík og keypti sér
einbýlishús í Keflavík.
Það færist sífellt í aukana að fólk
sem býr í Reykjavík kjósi að flytja
af mölinni en halda sig þó í grennd
við bæinn. Einn þeirra er Marinó
Már Magnússon sem starfar í dag
hjá lögreglunni í Keflavík. Marinó Már er fæddur og uppalinn á
Reykjanesi, en árið 1997 flutti hann
til höfuðborgarinnar til þess að
starfa hjá lögreglunni.
„Við hjónin keyptum okkur íbúð
á Laugateigi árið 2001. Þá kostaði
sú íbúð 14,6 milljónir. Fimm árum
síðar seldum við hana á 29,3 og
keyptum 187 fermetra einbýlishús í
Keflavík á 34 milljónir,“ segir Marinó og bætir því við að hann hafi
hlakkað töluvert til að fara aftur til
Keflavíkur.
„Ég var orðin hálf mettur á traffíkinni í bænum. Konan mín, sem er
úr Garðabænum, hafði sagt að hún
væri til í að skoða þetta ef við fyndum rétta húsið og það teljum við
okkur hafa gert núna. Hún starfar sem flugfreyja hjá Icelandair
þannig að það tekur hana nú örstuttan tíma að fara í vinnuna, svo
búa foreldar hennar enn í Garðabæ
og ekki tekur nema um 20 mínútur
að aka þangað.“
Þau Marinó Már og kona hans,
Sonja Kristín Sverrisdóttir, eiga
þrjú börn, þar af tvö á leikskólaaldri. Marinó segir viðtökurnar
þegar þau fluttu í bæinn hafa verið
ofar sínum æðstu vonum.
„Það má segja að við höfum feng-

Húsin við Tjarnarbakka 4-8 eru hönnuð í U-form, sem gerir það að verkum
að mjög gott skjól myndast í garðinum sem snýr í suður. Í hverja íbúð er
sérinngangur en bílskúrar eru átta og seldir til þeirra sem þess óska. Bílastæði
eru malbikuð, stígar verða hellulagðir eða steyptir. Lóð tyrfð og fullfrágengin,
sorpgeymslur steyptar og málaðar.

Margir telja sig fá meira fyrir peningana sína við það að festa kaup
á fasteign utan höfuðborgarinnar, enda oft um vandaðar og góðar
eignir að ræða.
Við Tjarnarbakka 4 og 8 í Njarðvík risu nýlega vandaðar og fallegar
glæsiíbúðir. Þær eru á verðbilinu 18,4-23,9 milljónir og þeim er skilað fullbúnum, með þvottavél og
þurrkara, ísskáp og öllum tækjum. Kaupendur geta sjálfir valið
sér gólfefni og hreinlætistæki og
sjá fagmenn um að leggja gólfefnin, en þetta er einnig innifalið
í kaupverði íbúðanna.
Íbúðir þessar eru mjög rúmgóðar, 3ja og 4ra herbergja, og
útsýni frá þeim gott. Stofa og
eldhús eru til dæmis hönnuð
sem eitt opið rými en Kjartan
Rafnsson, arkitekt (FÍA), hafði
lykilorðin gæði, þægindi og
gott rými efst í huga er hann
hófst handa við hönnun þeirra,
enda eru þetta þær kröfur sem
nútímafólk gerir til sinna híbýla.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Innréttingar í eldhúsi eru
stórar og vandaðar, allir skápar ná upp í loft og kaupendur geta
valið um sprautulakkaðar innréttingar eða innréttingar úr viði. Tæki
í eldhúsi eru frá AEG, keramikhelluborð með snertirofum, vegg- eða
eyjugufugleypir og innbyggður ofn. AEG uppþvottavél og ísskápur,
hvort tveggja úr burstuðu stáli, fylgja með í kaupunum.
Fataskápar eru í forstofu, hjónaherbergjum og barnaherbergjum
og hægt er að velja viðartegund á þá.
Á baði er vegghengt salerni og hitastýrð blöndunartæki, en baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og í þvottahúsinu er skolvaskur
á vegg.
Gert er ráð fyrir halogenlýsingu víða í íbúðunum en ljósakúpull
fylgir í eldhúsi, baðherbergi, þvottahúsi og geymslu.
- mhg

Eldhústæki frá AEG og rýmið opið og bjart.

Marinó Már Magnússon á tröppunum ásamt börnum sínum Elísu Ósk, Kristjáni Jökli
og Laufey Kristínu.

ið fyrirmyndar móttökur hérna.
Þegar við fluttum hingað þá sóttum við um leikskóla fyrir krakkana okkar. Strákurinn komst inn,
en verra var með stelpuna sem þá
var ekki orðin tveggja ára. Þetta
setti okkur í svo mikil vandræði að
ég afréð að skrifa bæjarstjóranum
bréf. Hálftíma síðar barst mér svar
þess efnis að hann vildi gera allt
sem í hans valdi stæði til að bjarga
málunum og stuttu síðar fékk dóttir
okkar undanþágu og mátti byrja á
leikskólanum,“ segir Marinó glaður

í bragði. Hann bætir því við að búseta í minna bæjarfélagi bjóði upp á
marga kosti umfram þá að hafa búsetu í Reykjavík. „Hér er líka allt
til alls en bara styttra í allar áttir.
Við förum reyndar í bæinn svona
einu sinni til tvisvar í viku, til að
heimsækja ættingja og annað, en
það tekur ekki langan tíma heldur. Og eftir að búið verður að tvöfalda Reykjanesbrautina þá tekur
kannski ekki nema korter að keyra
í Smáralindina,“ segir þessi sátti
Keflvíkingur að lokum.
- mhg

Kaupendur geta valið gólfefni sem fagmenn sjá um að leggja og er það innifalið í íbúðarverðinu.
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Félag fasteignasala

Furuberg - Hafnarfirði

Vogagerði- Vogum á Vatnsleysuströnd
Nýkomið í einkasölu fallegt
einbýlishús á einni hæð ásamt
bílskúr á mjög ákjósanlegum
stað í Vogunum. Húsið er alls
152 fm og skiptist í stofu,
eldhús, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús.
Góður garður með fallegum
sólpalli og heitum potti. Mjög
hagstætt lán getur fylgt með.
Verð: 31.000.000

Einbýlishús á einni hæð 150,5
fm ásamt 36 fm bílskúr. Þrjú fjögur svefnherbergi. Húsið
stendur á skjólsælum stað innst í
botnlanga
við
lækinn
í
Hafnarfirði. Stuttu í skóla og
alla þjónustu.

Lindargata - miðbær

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS
Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Lindargata - miðbær
Virðulegt og fallegt 236.2 fm
einbýlishús á eftirsóttum stað í
miðbænum. Eignin stendur á
einkalóð og skiptist í 2 hæðir og
kjallara. Í kjallara eru 3 herb.,
geymsla og baðh. Stigi er frá
kjallara upp á 1. hæð. Á 1. hæð er
stór og björt stofa, eldhús og
baðherbergi. Efsta hæðin er sér
íbúð og skiptist í stóra stofu,
herbergi, eldhús og baðh. Góð
eignarlóð með mikla möguleika.

Fagrihjalli - Kópavogi
Frum

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS
Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Lítið einbýlishús á góðri
eignarlóð í miðbænum. Eignin
skiptist í kjallara og hæð. Sér
inngangur er inn á báðar
hæðirnar. Í kjallara er eldhús,
stofa, herbergi og baðherbergi.
Efri hæðin skiptist í eldhús,
baðherbergi, stofu og herbergi.
Húsið stendur á eignarlóð.

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður
Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Klettakór - Kópavogi
Endaraðhús með innbyggðum
bílskúr, alls 228 fm. Fjögur
svefnherbergi. Stór verönd sem
snýr í suður og vestur. Barnvænt
umhverfi og mjög stutt í
leikskóla og grunnskóla.
Verð: 44,9 millj.

Vel skipulögð íbúð, 175,5 fm á
tveimur hæðum í nýju fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, stofu, eldhús, 2 baðherbergi, þvottahús og geymslu.
Íbúðin verður tilbúin til afhendingar 1. júní n.k.
Verð kr. 43.000.000.

Jón Svan Sigurðsson
Sölumaður
Gsm: 891 8803
jonsvan@vidskiptahusid.is

Petra Dís Magnúsdóttir
Sölumaður
Gsm: 898 9347
petra@vidskiptahusid.is

Daggarvellir - Hafnarfirði

Öldugrandi - Reykjavík

Vel skipulög 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi.
Vandaðar innréttingar, gólfefni
eru flísar og parket. Stórar hornsvalir í suð-vestur.
ILS lán kr. 17, 3 millj. með
4,15% vöxtum getur fylgt.
Verð. 23, 5 millj.

Góð 67,8 fm 2ja herbergja íbúð
á 2 hæð í fjölbýlishúsi. Sér
geymsla er í kjallara auk
sameiginlegrar hjólageymslu,
þvottahúss og bílageymslu..
Frábær staðsetning og stutt í alla
þjónustu.
Verð 20,3 millj.

Hítarneskot - Borgarbyggð
• Einstök náttúruperla.
• Mikil náttúrufegurð og fuglalíf.
• Jörðin liggur að Hítará.
• Veiðihlunnindi.
• Landstærð jarðarinnar er um 455 ha.

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími 566 8800 • E-mail vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali
sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is
sölumaður

2ja - 3ja herbergja

Draumaeignir

Vesturgata - 101 Rvk

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is
sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is
skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is
fjármálastjóri

4ra til 7 herbergja
Burknavellir - 221 Hfj

Espigerði - 108 Rvk

Ný
tt

Ný
tt

Ný
tt

Asparfell - 111 Rvk

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is
sölumaður

Ný
tt

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Ný
tt

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

30. APRÍL 2007

25.900.000

25.300.000

AFHENDING Í MAÍ N.K. - 2. herb. 72
fm íbúð á 1. hæð auk geymslu, með
tvennum svölum í suður og vestur.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1809

Einstaklega falleg og vel skipulögð
111,5 fm 4ra herbergja endaíbúð með
sérinngang á 3. hæð í húsi staðsett.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Falleg 92,4 fm 4ra herbergja íbúð
ásamt 7 fm geymslu í sameign samtals
99,4 fm á 3. hæð með frábæru útsýni.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1810

Furugrund - 200 Kóp

Barmahlíð - 105 Rvk

Fífusel - 109 Rvk

Hraunbær - 110 Rvk

Ný
tt

Glæsileg 73,8 fm 3 herbergja íbúð á 3.
hæð. Mikil lofthæð. Íbúðin var uppgerð á árunum 1998-2004. Góð ein.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1805

Básbryggja - 110 Rvk

Kórsalir - 201 Kóp

25.500.000
99,2 fm 4ra herbergja sérhæð í tvíbýli
með sérafnotarétti af hluta garðs og
skjólgóðri verönd. Íbúðin er nýmáluð og gólf yfirfarin. Frábær staðsetning í
Kópavogi, stutt frá skjólum og þjónustu. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Brekkuskógar - 225 Álf

20.500.000

22.200.000

Góð fjögurra herbergja 101,8 fm íbúð,
þ.a. 6,8 fm geymsla á 2. hæð í góðu
fjölbýli við Fífusel.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1808

Björt 102,2 fm 4 herbergja íbúð á 2.
hæð. Góðar vestur svalir. Mikið endurnýjuð eign.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1805

Reyrengi - 112 Rvk

Hvassaleiti - 103 Rvk
Ný
tt

24.200.000

Mjög góð 2ja herbergja, 63fm íbúð auk
um 5 fm geymslu á jarðhæð með góðum sólpalli Kópavogsmegin í Fossv.
BÓKIÐ SKOÐUN s. 530 1800/530 1809

25.400.000

20.900.000

32.900.000

Falleg 99,7 fm 3ja herb. íbúð með sérinngang á 1. hæð í húsi staðsett i enda
á lokuðum botnlanga. Vandaðar innrétt. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Falleg 3ja herbergja 108,8 fm (þ.a. 8,7
fm geymsla) íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

98,8 fm íbúð á 3. og efstu hæð auk 4,4
fm geymslu. Sérinngangur og stæði í
opnu bílskýli.
BÓKIÐ SKOÐUN: 530 1800/1808

Falleg fimm til sex herb. 149 fm íbúð á
4. hæð, þar af 13,6 fm íbúðarherbergi í
kj. auk 20,7 fm bílsk., samt. 169,7 fm.
BÓKIÐ SKOÐUN: 530 1800/1808

Mosarimi - 112 Rvk

Sléttahraun - 220 Hfj

Kríuhólar - 111 Rvk

Lækjargata - 220 Hfj

46.000.000
Einstaklega falleg 5 herbergja 190,2 fm
sérhæð með innbyggðum 50,9 fm bílskúr. Afar vandaðar innréttingar og
gólfefni á eigninni. Loft tekið upp með
innfelldri lýsingu og allir sólbekkir eru
úr granít. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Ný
tt

Holtsgata - 245 San
Ný
tt

Ný
tt

24.900.000

17.900.000

21.900.000

40.900.000

Stórfín 80,6 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi og stórum afgirtum sólpalli
útaf stofu. Hús lítur mjög vel út.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1812

Falleg 99,7 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð. í góðu fjölbýli. Bílskúrsréttur
fylgir eigninni.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Góð 4-5 herb. 116,1 fm endaíbúð í sérlega vel útlítandi og snyrtilegu lyftuhúsi. Örstutt í flesta þjónustu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1812

Falleg og vönduð fjögurra herbergja
151,1 fm íbúð á 4. hæð, þar af 11,2 fm
geymsla í nýlegu lyftuhúsi á fallegum
stað. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1808

Flétturimi - 112 Rvk

Spóahólar - 111 Rvk

Nesvegur - 170 Sel

Suðurhólar - 111 Rvk

Ný
tt

20.500.000

18.400.000

Falleg 84,2 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð
með nýrri timburverönd og góðum
innréttingum og gólfefnum.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1812

Falleg og vel um gengin 84,4 fm íbúð á
3ju hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er talsv.
endurnýjuð, m.a. eldhúsinnr. og gólfefni. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1812

28.900.000
Fallegt fimm herbergja 181,6 fm einbýlishús á einni hæð, þar af 41,5 fm bílskúr
við Holtsgötu í Sandgerði. Mikið endurnýjað. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1808

Kórsalir - 201 Kóp

Ný
tt

20.900.000

Ný
tt

38.800.000

20.900.000

Mjög góð 5. herb. 163,5 fm hæð með
sérinngangi í fjórbýli á Seltjarnarnesi.
Útsýni er til sjávar í suður. Nýlegur bílskúr. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1809

106,1 fm 4 herb. íbúð á 2 hæð í fjölbýli
við Suðurhóla. Skólar og önnur þjónusta er í göngufæri. Góð eign á góðum
stað. BÓKIÐ SKOÐUN 530 1800/1805

Hæðir

4ra til 7 herbergja
Álfaskeið - 220 Hfj

Tunguvegur - 108 Rvk

27.900.000

Bílskýli

Glæsileg 119,1fm, 4ja herb íbúð á
2.hæð í lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Stutt í alla þjónustu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1810

24.500.000
Falleg 125,5 fm 5 herbergja íbúð á 4.
hæð ásamt 23,8 fm bílskúr samtals
149,3 fm.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Öldutún - 220 Hfj
Ný
tt

Andrésbrunnur - 113 Rvk

Ný
tt

Frum

15.500.000

Ný
tt

25.900.000

53,3 fm nýuppgerð íbúð á 7. efstu hæð
með fallegu útsýni. Húsið hefur verið
klætt með viðhaldslítilli klæðningu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Ný
tt

14.900.000

24.400.000
Einstaklega falleg 99,1 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar,
flísar og parket á gólfum. Góðar suðaustursvalir.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

39.900.000

28.900.000

Einstaklega falleg og ný standsett
174,4 fm 6 herb. sérhæð á besta stað.
Glæsilegt útsýni yfir Sundin.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Falleg 124,3 fm 5 herb. sérhæð í Hafnarfirði. Sólpallur með heitum pott við
eignina. Talsvert búið að endurnýja.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

fasteignir L fréttablaðið L 11

30. APRÍL 2007

530 1800
Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is
ritari

Mörkinni 4 / Strandgötu 41

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is
ritari

Óli Antonsson
olia@draumahus.is
sölumaður

Richard H. Sævarsson
richard@draumahus.is
sölumaður

Rað- og parhús

Draumaeign

Asparhvarf - 203 Kóp

Sumarhús

Blómahæð - 210 Gbæ
Djáknavegur - 801 Sel

Ný
tt

Tunguás - 210 Gbæ

75.000.000

59.900.000

Einstaklega fallegt og íburðarmikið
parhús til sölu ofan Elliðavatns. Húsið
er 243 fm og 5 herb. á 2 hæðum.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1809

Einstaklega glæsilegt 182,5 fm 6 herb.
raðhús við verðlaunagötu 2006 á
besta stað. Glæsilegar innrétt.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Einarsnes - 101 Rvk

Grjótás - 210 Gbæ

25.400.000
73.000.000
224,4 fm einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í Garðabæ, þ.a. 30,6 fm
bílskúr. Þetta er fallegt múrsteinsklætt
timburhús með timburverönd og smekklegum garði.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

27.000.000

56.900.000

Parhús í Skerjafirði. 1. hæð: Hol, eldh.,
baðh. og svefnh. Rishæð: Stofa. Kj.:
herb., þv.hús og geymsla. Sérbílast.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

Fallegt parhús á tveimur hæðum með
útsýni í hinu geysi vinsæla Ásahverfi.
Um 200 fm með 2 stofum og 3 svefnh.
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 530 1800/1809

Glæsilegt og vandað 114 fm. heilsárshús í Úthlíð með heitum potti auk 26 fm.
gesta eða gufubaðshúss á verönd.
Stór 150 fm verönd er umhverfis bústaðinn sem stendur á glæilegum útsýnisstað í Úthlíð. Seljendur geta fjármagnað allt að 90% á hagstæðum kjörum.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Einbýli
Vesturhús - 112 Rvk

Jörfalind - 201 Kóp

Þorláksgeisli - 113 Rvk

Dalshraun - 220 Hfj

Selás - 260 Rbæ

Ný
tt

Ný
tt

Háaleitisbraut - 108 Rvk

Atvinnuhúsnæði og byggingarlóðoir

Tilboð óskast

67.000.000

48.900.000

46.800.000

15.500.000

5.900.000

Glæsilegt 289 fm einbýlishús á 2 hæðum. Innifalinn er uþb. 20 fm nýlegur
sólskáli og bílskúr. Nýl. timburverönd.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1812

Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt tvöföldum bílskúr á frábærum útsýnisstað við Vesturhús. BÓKIÐ SKOÐUN: 530 1800/1808

Mjög fallegt 151 fm, 4. herb. raðhús á
einni hæð með bílskúr. Vönduð eign
stutt er í þjónustu. Skipti á stærri eign.
BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 530 1800/1809

190 fm 6 herb. raðhús á 2 hæðum. Innb.
31,7 fm bílsk. Stendur hátt með góðum
suðursv. Rúmg. stofur mikil lofthæð.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Rekstur + Húsnæði: Bónus Bón Hafnarfirði ásamt 103,8 fm atvinnuhúsnæði
með stórri innkeyrsludyr.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1811

765 fm einbýlishúsalóð í Ásahverfi. Lóðin selst með samþ. teikn. Hægt að fá
húsið fokh. eða lengra komnu. HRINGIÐ OG FÁIÐ UPPL. Í S. 530 1800/1809

...meira en þú þarft þegar þú selur fasteign
Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:
Söluverð á eign

0 - 100.000.000

3ja - 5 herbergja *

Söluþóknun óháð verði eignar

249.900
0

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður ofl.)

Fast verð án vsk
Vsk (24,5%)
Samtals

249.900
61.226

311.126

*Kynntu þér lægra
verð
fyrir
minni
eignir
verðskrá
fyrir
aðrar
eignir
Verð miðast við einkasölu

Söluverð á eign
Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)
Ýmis söluþóknunargjöld

15.000.000
2,3%

345.000

22.000.000
1,95%

429.000

30.000.000
1,5%

450.000

10.000

25.000

30.000

355.000

454.000

480.000

86.975

111.230

117.600

441.975

565.230

597.600

130.849

254.104

286.474

(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk
Vsk (24,5%)
Samtals

ÞÚ SPARAR:

%
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari
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Norðurgata - Tjarnabyggð.

Grænuvellir - Selfossi.

Gott steypt einbýlishús í grónu hverfi. 3-4 svefnherbergi,
arinn, stúdíóíbúð er í hluta bílskúrsins, garðurinn gróinn
með verönd. Verð 27,9 millj.

Glæsilegt og vel hannað 200 m2 einbýlishús á 11.100 m2
eignalóð í Tjarnabyggð sem er ný búgarðarbyggð rétt utan við Selfossi.

Glæsilegt einbýlishús sem vekur verðskuldaða athygli. Eignin er samtals 268 m2 og er talsvert endurnýjuð á góðri eignalóð. Tilboð Óskast.

Eyrargata - Eyrabakka.

Dælengi - Selfossi

Jórutún - Selfossi.

Stæðilegt gamalt og mikið endurnýjað hús á þremur hæðum með sjávarsýn. Eign með mikla möguleika, samtals
253 m2. Tilboð Óskast.

Gott steypt talsvert endurnýjað einbýli í grónu hverfi.
Möguleiki á allt að 5 svefnherbergjum. Pottur og verönd.
Verð 29,9 millj.

Mikið endurnýjuð einbýlishús í frábæru umhverfi með glæsilegum garði. 2 stofur, 4-5
svefnherbergi, 2 baðherbergi. 100 fm verönd. Tilboð óskast.

Furuberg - Hafnafirði.

Ólafsvellir 4-6, Stokkseyri.

Austurvegur - Selfossi.

Skógarás - Reykjavík.

Stæðilegt einbýli innst í botnlanga með grónum garði í
Setberginu. 3-4 svefnherbergi, góð stofa og eldhús. Frístandandi bílskúr og hellulögð innkeyrsla. Verð 55 millj.

165 m2 parhús, klætt með duropal. Afhendist fokhelt að
innan, fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð. Góð teikning
3 svefnh. Verð 16,5 millj.

Parhús á tveimur hæðum með bílskúr, samtals 180 m2.
Eignin er talsvert endurnýjuð og selst í núverandi ástandi.
Verð 22,9 millj.

Góð 3ja herbergja íbúð á annarri hæð með bílskúr. Nýtt
eldhús og tvö góð svefnherbergi. Eign á rólegum og barnvænum stað. Verð 22,9 millj.

Frum

Tunguvegur - Selfossi.

Stærri íb.og sérh.

Gunnarsbraut - Norðurmýri

3 herbergja

Andrésbrunnur - Grafarholt
Glæsileg 3ja herbergja 93,2 fm
íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu með sjálfvirkum
hurðaropnara, þvottaaðstaða
og gengið beint inn í stigahús
frá bílageymslu. Falleg eign á
góðum stað í Grafarholti, þar
sem stutt er í alla þjónustu og
með útsýni til Esjunnar.
Verð 24,9 millj.

Falleg 135 fm 5 herbergja efri
sérhæð og ris. Sér inngangur.
Parket á íbúð er nýlegt. Fallegar innréttingar. Hitalögn er í
hellulagðri innkeyrslu. Fyrirhugaðar framkvæmdir eru á húsinu
í sumar og eru þær framkvæmdir á kostnað seljanda.
Verð 35,0 millj.

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen
husid@husid.is

4ra herbergja

Frum

Sími 513 4300
Vilhjálmur Bjarnason

lögg. fast.sali

Helgi H. Jónsson

lögg. fast.sali

Guðný Guðmundsdóttir

sölumaður

Gunnar Magnússon

sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir

sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson

sölumaður

Kristinn Erlendsson

sölumaður

Ólafur H. Haraldsson

sölumaður

Ólafur M. Sævarsson

sölumaður

Vilborg G. Hansen

sölumaður

Heimir H. Eðvarðsson

sölumaður

Vignir Daðason

sölumaður

Yngvi Laxdal

sölumaður

Rannveig Sveinsdóttir

móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir
Ómar Haraldsson

bókari
tölvuumsjón/frágangur

Ingvaldur Mar Ingvaldsson

framkv.stjóri

Eigum á skrá
Einbýlishúsalóðir
verð frá 13.500.000 kr.
Eignarlóðir fyrir heilsárshús
verð frá 1.150.000 kr.

Lækjasmári - Kóp.

Húsið fasteignasala, sími 5134300 kynnir glæsilega 4ja herbergja 100,1 fm íbúð á 2. hæð
ásamt endastæði í bílageymslu.
Fallegt 3ja hæða fjölbýli í Smáranum. Eignin skiptist í forstofu,
þrjú svefnherbergi, stofu með
útgengi út á stórar suðursvalir,
eldhús með glæsilegri innréttingu, baðherbergi, þvottaherbergi innan íbúðar, geymsla í
kjallara. Stutt í skóla og leikskóla Verð 26,5 millj.

3 herbergja

Rauðarárstígur - Rvk

Mikið endurnýjuð snyrtileg
75,1fm 3ja herbergja íbúð. Eldhús með hvítri snyrtilegri innréttingu, flísar á gólfi. Rúmgóð
stofa með plastparketi á gólf,
útgangur í garð. Baðherbergi
með flísum á gólfi, innrétting og
vaskur í borði, sturtuklefi.
Svefnherbergi með dúk á gólfi.
Barnaherbergi með dúk á gólfi.
Geymsla með hillum á vegg. Sameiginlegt þvottahús, en hver með sína
vél. Sameign snyrtileg. Verð 17,9 millj.

3 herbergja

Gullsmári - Kóp.
Falleg og rúmgóð 3ja herbergja
73,7 fm íbúð 1.hæð í litlu og
snyrtilegu fjölbýlishúsi í Smáranum. 2 rúmgóð svefnherbergi
með skápum og baðherbergi
með baðkari með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.
Eldhús með borðkrók. Stofa
með útgengi á hellulagða verönd. Eign í hjarta Smárans.
Stutt í alla verslun og þjónustu.
Verð 19,9 millj.

3 herbergja

Sléttahraun - Hfj.

Góð 3ja herb. 88,5 fm íbúð á
fyrstu hæð. Tvö svefnherbergi
með parket á gólfum og góðir
skápar í hjónaherbergi. Stofa er
með parket á gólfum, og útgengt á suður svalir frá stofu.
Baðherbergi er flísalagt, innrétting, baðkar með sturtu og flísar
eru í kringum baðkar. Eldhús er
með fallegri innréttingu, flísar á
gólfum, lagt fyrir uppþvottavél, nýleg góð eldavélatæki, flísar á milli skápa
og góður borðkrókur. Inn af eldhúsi er þvottaherbergi. Verð 17,9 millj.

2 herbergja

Hamraborg - Kóp.

Falleg tveggja herbergja íbúð á
þriðju hæð í fjölbýli með aðgang
að sameiginlegri bílageymslu,
mjög gott útsýni og sérgeymsla.
Eldhús er parketlagt með nýlegri innréttingu, uppþvottavél
og keramik eldavél. Stofan er
rúmgóð með parketi á gólfi. Útgengt er frá stofu út á vestur
svalir. Svefnherbergi er parketlagt. Baðherbergi er nýlegum
flísum á gólfi, nýlegu salerni og handlaug. Verð 14,8 millj.

2 herbergja

Gautland - Rvk.
Björt og rúmgóð 60,4 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
3ja hæða fjölbýli sem er með
klædda gafla, góður staður í
fossvoginum, flott útsýni.
Mögulegt að opna út í garðinn
þar sem er suður tré sólpallur.
Verð 17,8 millj.
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Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

SÉRVERSLUN Í KRINGLUNNI og LAUGAVEGI
Til sölu sérverslun velstaðsett í Kringlunni og á
Laugavegi. Mjög skemmtileg vara. Frábært tækifæri.

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

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með
fína afkomu. Bullandi traffic. Hér er á ferð frábært
tækifæri. Leitið upplýsinga.

www.byggd.is

INNRÖMMUN

TRAUST FASTEIGNASALA!
SÍMI: 464 9955

Til sölu innrömmunarstofa á frábærum stað í góðu
húsnæði í austurbæ. Tilvalið fyrir tvo samhenta
einstaklinga. Góður tækjakostur. Verð 7,5 millj.

HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU

Tækifæri fyrir verktaka
Frum

UMBROT

Við náum árangri með þína eign

Mjög þekkt og vel staðsett stofa með 2 þvottastöðvar og
6 vinnustöðvar. Hefur starfað á sama stað sl. 10 ár. Gott
verð.

PÚSTÞJÓNUSTA og BÍLAVERKSTÆÐI
Þekkt og gróið fyrirtæki í topp húsnæði 320 fm. Besti
tíminn framundan.

ÍSBÚÐ OG HVERFISVERSLUN
Til sölu glæsileg verslun á góðum stað. Allt nýinnréttað,
og mikil vaxandi velta. Verð aðeins 7,8 millj.

SKILTAGERÐ og MERKINGAR
Einbýlishúsið Sunnuhvoll er til sölu.
Húsið er 124,2 fm. að stærð og
húsið er á 0,3 ha. lóð. Fengist hefur
vilyrði fyrir að lóðinni verði skipt upp í tvær lóðir þannig
að hægt verði að byggja annað íbúðarhús á lóðinni. Hér
er um að ræða gott tækifæri fyrir verktaka.

Vegna flutnings erl. er til sölu mjög gott og ört vaxandi
fyrirtæki í skiltagerð. Er vel staðsett og með góðan
tækjakost. Verð aðeins 9 millj.

SÖLUTURN í HVERFI 108
Nú er gott tækifæri fyrir aðila sem vill starfa sjálfstætt.
Söluturn með opnun frá kl. 8,30 - 18.oo og lokað um
helgar. Vaxandi góð velta. Verð aðeins 2,8 millj.

Allar frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu.

Mikill fjöldi fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga.

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

FANNAGIL NR. 4, 603 AKUREYRI

Glæsileg eign
Bókaðu skoðun

Frum

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 664 6017
kristjan@domus.is

Domus kynnir glæsilegt 187,5 fm parhús með innbyggðum bílskúr við Fannagil nr. 4. Á jarðhæð er
glæsileg séríbúð. Parhúsið skiptist þannig að á efri
hæð er flísalögð forstofa með sprautulökkuðum fataskáp, parketlagður gangur, baðh. er flísalagt í hólf og
gólf með stórum sturtuklefa, m. innbyggðum blöndunartækjum, inn í sturtu eru mosaikflísar. Falleg innrétting og handklæðaofn. Eldhús er flísalagt með fallegri hvítri eldhúsinnréttingu, innbyggður tvöfaldur
amerískur ísskápur m. klakavél í innréttingu. Eyja með
granit borðplötu og gaseldavél. Eldhúsið er opið inn í
bjarta parketlagða stofu. Úr stofu er hurð út á sólpall. Fallegt
útsýni er úr stofunni. Í suðurenda stofunnar er búið að útbúa
gott tölvuhorn, þrjú parketlögð svefnherbergi, úr hjónaherbergi er hurð út á sólpall. Þvottahús er mjög rúmgott, dúklagt
með hvítri innréttingu, geymsluloft er yfir þvottahúsi. Innaf
þvottahúsi er stór geymsla. Búið er að breyta bílskúr að hluta
í hárgreiðslustofu. Búið er að útbúa á jarðhæð glæsilega 55 fm

www.domus.is

séríbúð sem skiptist í flísalagt anddyri, flísalagt baðh. með
sturtu, parketlagða stofu, parketlagt eldhús með fallegri hvítri
innréttingu og parketlagt svefnherbergi með fataskáp. ADSL
tenging er í öllum herbergjum og stofu. Halogenlýsing í öllum
herbergjum nema barnaherbergjum. Lofthæð er 2,60 - 4
metrar. Glæsilegt útsýni yfir bæinn og út Eyjafjörð. Hiti er í öllum gólfum með stýrikerfi fyrir hvert rými (geislahitun). Glæsi-

legt gegnheilt eikarparket er á herbergjum, gangi og stofum.
Dimmerar eru á öllum ljósum. Bílaplan er steypt, Stór og
glæsilegur sólpallur er norðan og vestan við húsið. Sólpallurinn er steyptur með góðri útigeymslu, sorpgeymslu og hjólageymslu m. lýsingu, einnig er lýsing á palli með dimmer og á
pallinum er útiarinn.

Verð 41 millj.
Akureyri Hafnarstræti 91 l Borgarnes Borgarbraut 61 l sími 440 6140 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000
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TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33
33 •• 108
108 REYKJAVÍK.
REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX
FAX 568
568 4790
4790
WWW.LYNGVIK.IS
LYNGVIK@LYNGVIK.IS
WWW.LYNGVIK.IS •• LYNGVIK@LYNGVIK.IS

IÐNAÐARHÚSNÆÐI
ÓSKAST
Erum með ákveðin kaupanda af 900-1200 fm iðnaðarhúsnæði með innkeyrsludyrum í Reykjavík, Kópavogi
eða Garðabæ, afhending
samkomulag

NORÐLINGAHOLT
BYGGINGARLÓÐ
Erum með ákveðin kaupsanda af lóð undir einbýlishús ( jaðarlóð ) í Norðlingaholti, lóð með samþ.teikningum og eða fokhelt hús
kemur einnig til greina.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík
í síma 588 9490.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík
í síma 588 9490.

HÁHOLT
HAFNARFIRÐI

SÆBÓLSBRAUT

Um er að ræða 115 fm 4ra herbergja endaíbúð á
3ju hæð. Íbúðin er mjög vel skipulögð,suður svalir,
mikið útsýni, stutt í skóla og leikskóla. V. 21,9 m.
Frum

OPNUNARTÍMI:
OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00
9:00 -- 18:00
17:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

NEÐRI SÉRHÆÐ
Í VESTURBÆ KÓPAVOGS.

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

SÍMI 588 9490
GRENSÁSVEGUR
LAUS FLJÓTLEGA

VESTURBÆR KÓPAVOGS

Um er að ræða mjög gott og vel staðsett 209,3 fm
endaraðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
24,5 fm bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Arinn í stofu.
Suður garður með heitum potti. Tvennar stórar
svalir og útsýni út á Fossvoginn. Verð 53,9 m.

Um er að ræða
mjög góða og mikið endurnýjaða 3ja
herbergja 85 fm
íbúð á annarri hæð
í lyftuhúsi með
húsverði. Tvö góð
herbergi með parketi og skápum og
annað með austur
svölum. Endurnýjað flísalagt baðherbergi. Nýtt nútímalegt eldhús með
parketi á gólfi, sem er opið yfir í stofu. Björt stofa
með parketi og suðursvölum. Tvennar sér geymslur. Flott íbúð með góðu útsýni. Verð 22,9 m.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 113 fm 4ra herbergja neðri sérhæð við Holtagerði. Íbúðinni fylgir
sérstæður 23 fm bílskúr. Búið er að endurnýja gler
og glugga, dren og skolp og járn á þaki ásamt fl.
Verð 28,9 m.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 95,8 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í virðulegu húsnæði við
Hamrahlíð. Verð 24,9 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR

ÁLFKONUHVARF

URÐARHOLT
MOSFELLSBÆR.

Um er að ræða 40 fm ósamþykkta studió ibúð á
3.hæð í vel staðsettu húsi. áhv. 6,0 m.
Verð 10,0 m. Öll skipti skoðuð.

MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU

ÆGISÍÐA
VESTURBÆR

Um er að ræða 87 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð
með sér inngangi af svölum og stæði í bílgeymslu í
góðu lyftuhús. Suður svalir. Verð 21,9 m.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja herbergja
íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er í leigi til 15.6.07 og er hún sýnd í
samráði við sölumenn á Lyngvík. Verð 24,8 m.

Um er að ræða 58,6 fm 2ja herbergja risíbúð á góðum stað í Vesturbæ. Verð 14,9 m.

ÞORLÁKSHÖFN - PARHÚS
30 MÍN FRÁ REYKJAVÍK.

Um er að ræða 150 fm mjög vel staðsett parhús
með innbyggðum 36 fm jeppaskúr. Húsið sem
stendur við Hafnarberg er laust strax. Skipti á íbúð í
Reykjavík kemur til greina. Verð 23,6 m.

LÓMASALIR 3JA HERB.
Á EFSTU HÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI OG GÓÐU ÚTSÝNI.

Um er að ræða 95 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
með vestur svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm sér
geymsla. Parket og flísar á gólfum. Verð 25,8 m.

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

ATVINNUHÚSNÆÐI

HRÍSMÝRI - SELFOSS
Vorum að fá í sölu 69 fm 2ja herbergja íbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli við Grenásveg. Verð 16,5 m.

SÓLHEIMAR
LYFTUHÚS

HAMRAHLÍÐ

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

HAMRABORG
LYFTUHÚS

Um er að ræða nýlegt 964 fm atvinnuhúsnæði sem
gefur mikla möguleika. Húsnæðið er á tveimur
hæðum að hluta. Húsnæðið stendur á 2400 fm lóð
með góðum bílastæðum á áberandi stað sem er í
mikilli uppbyggingu. Húsnæðið er til afhendingar
strax.

AUÐBREKKA - BYGGINGARÉTTUR
Um er að ræða 1181 fm skrifstofuhúsnæði. Samkvæmt nýju deiliskipulagi er gert ráð fyrir stækkun
á húsnæðinu og því breytt í 19 íbúðir ásamt verslunarhúsnæði á jarðhæð, alls um 2300 fm með með
bílgeymslu.

FUNAHÖFÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI
Um er að ræða 1320 fm atvinnuhúsnæði með góðum leigusamningi. stórt port. Allar nánari uppls.
veitir Kristberg 892-1931

LANGHOLTSVEGUR
HÚSNÆÐI.

-

ATVINNU-

Um er að ræða 471 fm skrifstofuhúsnæði sem
stendur á tveimur lóðum með mögulegum byggingarétti, næg bílastæði. Allar nánari upplýsingar á
Lyngvík.

SMIÐSHÖFÐI - ATVINNUHÚSNÆÐI.
Um er að ræða 76,5 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
í lyftuhúsi. Stæði í bílgeymslu. Verð 18,4 m.

Um er að ræða 1820 fm iðnaðarhúsnæði með
ónýttum byggingarrétti og góðu porti. Allar nánari
uppls. veitir Kristberg 892-1931.
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Bjarni Björgvinsson
Lögg. fasteignasali Hdl.

Jón Eiríksson
Lögg. fasteignasali Hdl.

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali
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Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali

María Magnúsd.
Lögg. fasteignasali Hdl.

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali

FURULUNDUR 10 - ÞINGVELLIR

SUMARHÚS - 801 LAUGARVATN

Bókaðu skoðun
Heilsárshús á eignarlóð á Þingvöllum. Lóðin er um 2500 fm og er ekkert
byggt á lóðinni sem er sunnan við. Húsið sem er 54,6 fm var einangrað og
klætt fyrir u.þ.b. fjórum árum. Húsið skiptist í eldhús, stofu, tvö herbergi,
baðherbergi og gang.

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi
saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

Verð 9,8 millj.

SKÓGARÁS 12 - 801 SELFOSS

Bókaðu skoðun
Glæsilegt heilsárshús á Giljareitum við Laugavatn með heitum potti. Húsið skiptist í stofu, eldhús, 2 svefnherbergi og baðherbergi. Á efrihæð er
gert ráð fyrir svefnlofti og setustofu með útgengi á svalir. Húsið skilast fullbúið að utan og innan í júlí 2007.

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HLÍÐARDALUR - 845 FLÚÐIR

Bókaðu skoðun
Sumarhúsalóð í landi Fells í Bláskógabyggð. Aðeins klukkustundar akstur
frá höfuðborginni. Landið er tæpur hektari að stærð eða 8000 fm. Það er
kjarri vaxið og liggur þannig að útsýni er mjög gott. Lítil tjörn er í lóðinni
og ekki er búið að byggja nein hús innar í landinu. Friðsæll og fallegur
staður. Stutt er í Reykholt en þar er sundlaug.

Halldór Jensson

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi
saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

Verð 3,2 millj.

Heilsárshús og lóðir
Domus kynnir glæsileg heilsárshús á mjög fallegum stað á Flúðum. Um er
að ræða hús frá Stoðverk sem hægt er að fá á ýmsum byggingarstigum.
Einnig til sölu leigulóðir á þessum frábæra stað. Skjólgott og gróið svæði.
Mikil trjárækt er á svæðinu. Heitt og kalt vatn komið að lóðarmörkum.

Halldór Jensson

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Frum

GALTALIND - 201 KÓPAVOGI

Bókaðu skoðun
Halldór Jensson

Glæsileg 4ra herberegja 123,4 fm íbúð á jarðhæð á eftirsóttum stað í
Lindunum í Kópavogi. Sérinngangur og stór verönd. Glæsilegar innréttingar, parket og flísar á gólfum. Stutt í alla þjónustu ,skóla og leikskóla.

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 33,9 millj.

Mikið endurnýjað
Glæsilegt mikið endurnýjað 6 herb. einbýlishús. Húsið er 165,7 fm. á
þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð í kjallara. Húsið hefur verið
mjög mikið endurnýjað að utan og innan t.d. nýjir ofnar og rafmagnslagnir, gler og gluggar að hluta og dren. Allar innréttingar og gólfefni eru nýleg.
Teikningar af 30 fm. bílskúr fylgja. Stór sólpallur er við húsið.

Verð 48,9 millj.

Bókaðu skoðun

Stæði í bílgeymslu
Halldór Jensson

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 44,9 millj.

HRAUNBÆR 110 REYKJAVÍK

Lúxus 115 fm heilsárshús á eignarlóð í landi Ásgarð við Sogsbakka. Húsinu
verður skilað fullbúið að utan með um 100 fm sólpalli. Að innan verður
húsið tilbúið undir tréverk. Húsið eru klædd með húðaðri báruklæðningu
sem er lárétt og með lóðréttri lerkiklæðningu sem er litatónuð að báruklæðningu. Gott skipulag. Húsið verður tilbúið til afhendingar í júní 2007

Halldór Jensson

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 28,9 millj.

VESTURÁS - 110 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun
Góð 115 fm 4ra herbergja íbúð ásamt aukaherbergi í kjallara í Hraunbæ.
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 2 barnaherbergi, hjónaherbergi og bað. Nýleg innrétting í eldhúsi, flísar á baði.tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Herbergi í kjallara með aðgengi að snyrtingu og sturtu. Laus við kaupsamning.

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGSBAKKI 23 - GRÍMSNESI

PERLUKÓR - 203 KÓPAVOGUR

Einstaklega glæsileg 150,4 fm. 5 herbergja íbúð á jarðhæð ásamt stæði í
bílageymslu. Sérinngangur, útgengi úr stofu í garði. Óhindrað útsýni er úr
íbúðinni yfir Elliðavatnið og til fjalla. Allar innréttingar, skápar, hurðir og
parket eru úr eik. Gas eldavél, þvottahús innan íbúðar. Falleg eign á frábærum stað.

Halldór Jensson

Halldór Jensson

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 21,9 millj.

Bókaðu skoðun
Virkilega fallegt og vel viðhaldið 235 fm 7 herbergja raðhús á besta stað í
Seláshverfi. Fallegt eldhús með ljósri innréttingu. Innhurðir og gólfefni
ljós. Arinn í stofu. Í kjallara er 45 fm rými sem skiptist í tvö herbergi og
geymslur sem hentar vel fyrir unglinginn. Stór og góð verönd. Hús sem
vert er að skoða. Skipti koma vel til greina.

Halldór Jensson

Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Verð 46,9 millj.

Akureyri Hafnarstræti 91 l Borgarnes Borgarbraut 61 l sími 440 6140 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

www.domus.is
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FLEIRA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å
HELLULÎGNUM TYRFINGUM OG DRENLÎGN
UM &ÎST VERÈTILBOÈ 5PPL Å S 


"ËKHALD

3KYJACK 
2AFMAGSVINNULYFTA ¹RG 
3EM NÕ LÅTIÈ NOTUÈ .ÕIR RAF
GEYMAR
3ÅMI  

¶VOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
UPPÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARAR 4ÎKUM BIL
AÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å ÖVOTTAVÁL
AR 3  

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

"¹TAR

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

«SKAST KEYPT
«SKA EFTIR ÖVÅ AÈ KAUPA GAMALT HJËLHÕSI
SEM NOTA M¹ SEM KAFFISTOFU MEÈAN
¹ HÒSBYGGINGU STENDUR 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

(LJËMT¾KI

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

LVINNUPALLAR ¹ HJËLUM
 CM BREIÈIR  CM BREIÈIR
'OTT VERÈ
3ÅMI  

-¹LARAR

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

6IÈGERÈIR
6ERSLUN

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR

3UZUKI UTANBORÈSMËTORAR Å MIKLU ÒRVALI
&R¹B¾R VERÈ 3UZUKI 5MBOÈIÈ EHF 3
  WWWSUZUKIIS
'ULLMOLI FYRIR LAGHENTA  FT -AHOGNY
HRAÈB¹TUR TIL SÎLU TILBOÈ ¶ARNAST VIÈ
GERÈAR -AGNÒS  

3JËNVARP

KEYPT
& SELT

3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

4IL SÎLU

4ÎLVUR

"ÅLAÖJËNUSTA

ÞJÓNUSTA

.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  

(REINGERNINGAR

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM UTANHÒS ¶ÎK BLOKKIR OG ÎNNUR
M¹LNINGARVINNA 3   *ËN )
'ARÈARSSON
®LL ALMENN R¾STINGARÖJËNUSTA FYRIR EIN
STAKLINGA FYRIRT¾KI OG STOFNANIR 3ÅMI
     HREINGERNINGAR
IS

Ab`[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

6ANTAR ÖIG M¹LARA

!LHLIÈA M¹LNINGARÖJËNUSTA )NNI OG ÒTI
M¹LUN &¹ÈU TILBOÈ TÅMANLEGA FYRIR SUM
ARIÈ 5PPL Å S   (ALLGRÅMUR

#
@AË;7##
3/ÈD
7A7@7A

>r<BC</

(REINGERNINGAR "ËNUN "ËNLEYSING
&LUTNINGSÖRIF
¶RIF EFTIR IÈNAÈARMENN
THVEGILLINNIS 3TOFNAÈ  4RAUSTIR OG
VANIR MENN

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

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING
4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM %YÈI
GEITUNGABÒUM OG ÒÈA FYRIR
KÎNGULËM ²TVEGA ALLAN BÒNAÈ
GERI VERÈTILBOÈ FYRIR HEIMILI
OG FYRIRT¾KI (EF SÁRH¾FT MIG
Å MEINDÕRAVÎRNUM (!##0
UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

'LERJUNGLUGGAVIÈGERÈIR
-ËÈUHREINSUN GLERJA

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

3P¹DËMAR

4RÁSMÅÈI
-IÈLA TIL ÖÅN ÖVÅ SEM
ÖEIR SEM FARNIR ERU SEGJA
MÁR UM FRAMTÅÈ ÖÅNA
%INKATÅMAR %RLA S  

"ÒSLËÈARFLUTNINGAR

&LÅSALÎGN MÒRVINNA
M¹LUN SMÅÈI

6ILTU NÕTT BAÈHERBERGI ELDHÒS EÈA
BREYTINGAR
INNANHÒSS
KL¹RAÈAR
)ÈNAÈARMANNATEYMI TEKUR AÈ SÁR VERK
EFNI SM¹ OG STËR %RUM RÎSKIR OG ÖRÅFUM
EFTIR OKKUR WWWHUSVERKIS
3 

4EK AÈ MÁR ALLT ALM VIÈHALD HÒSA
SS M¹LUN MÒRUN FLÅSA  PARKETLAGNIR
OG TRÁSMÅÈI NÕSMÅÈI ¹ GLUGGUM OG
ÅSETNINGU &ÎST TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA
3  

4RÁSMÅÈAVINNA

!LHLIÈA VIÈHALD FASTEIGNA INNAN OG UTAN
3     
-ÒRVIÈGERÈIR TRÎPPUR OG M¹LUN 'ERI TIL
BOÈ INNAN VIKU YÈUR AÈ KOSTNAÈARLAUSU
(INRIK S  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM Å INN
RÁTTINGAUPPSETNINGUM PARKETLÎGNUM
FLÅSALÎGNUM OG M¹LUN 3  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

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

0ALLASMÅÈI GIRÈINGAR VIÈHALD
VIÈGERÈIR OG ÎLL ALMENN TRÁ
SMÅÈAVINNA 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA
5PPL Å S  

-ÒRVIÈGERÈIR OG M¹LUN

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

OG ALLIR ALMENNIR FLUTN !UKAMAÈUR
MENN EF ËSKAÈ ER 3TËR S  
MILLIST¾RÈ S  

'ET B¾TT VIÈ MIG VERK
EFNUM
(ÒSASMIÈUR GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM 0ALLASMÅÈI GIRÈING
AR UPPSL¹TTUR OG FL 'ERI FÎST
TILBOÈ
5PPL Å S  

-AGNHÒS EHF

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

3NYRTING

«3 VERK

4ÎKUM AÈ OKKUR ALHLIÈA NÕSMÅÈI SËL
PALLA OG VIÈHALD UM ALLTA LAND RATUGA
REYNSLA 4ILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 3 
 'UNNAR    (ÒNI

6ERKFAG EHF

4ÎKUM AÈ OKKUR ALLT VIÈHALD HÒSA SS
MÒRUN M¹LUN FLOTUN GLERJUN RENNUR
NIÈURFÎLL BLIKK OFL 5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA
3TÅFLUÖJËNUSTA

&LUTNINGAR !KUREYRI 2VK !KUREYRI &LYT
BÒSTËÈIR INNRÁTTINGAR HÒSGÎGN OG FLEST
AN ALMENNAN FLUTNING ,EITIÈ TILBOÈA 3
  3TEF¹N 3TEINGRÅMSSON 
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹K
9RSA"JÎRG Å BEINU SAMB 3ÅMASP¹
DRAUMAR¹ÈN HEILUN 3  
MÅN  6ISA%URO S    MÅN
3ÅMATÅMI   (RINGDU NÒNA

(ÒSAVIÈHALD

+RISTJANA SP¹MIÈILL TEKUR FËLK Å EINKA
TÅMA ¶EIR SEM TIL MÅN VILJA LEITA PANTIÈ
TÅMA Å S     
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

!NDREA

¡G SP¹I Å SPIL BOLLA OG KRISTALSKÒLU
6ERÈ STÎDD Å B¾NUM FR¹  TIL 
3ÅMAPANTANIR Å  

 

HEILSA

3ÅMASP¹

6)3!%52/   KR MÅN EÈA STAÈGR
&AST VERÈ /PIÈ VIRKA DAGA   HELGAR
 

(EILSUVÎRUR

2AFVIRKJUN
4ÎLVUR

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

6ANDAÈAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

®KUKENNSLA

$ULSPEKI HEILUN

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

%INKATÅMAR ,OKSINS
KOMIN AFTUR

TIL STARFA 'UÈRÒN MIÈILL AF ®RLAGALÅNUNNI
'AMLIR OG NÕJIR VIÈSKIPTAVINIR VELKOMNIR
3KYGGNILÕSINGAR 4AROT 4ALNASPEKI
(EILUN (EILUNARNUDD &YRIRB¾NIR
&JARHEILUN RULESTUR OG TEIKNINGAR 5PPL
OG TÅMAPANTANIR   ALDABJ
SIMNETIS
.ÕTT .ÕTT ¶J¹LFUN MIÈLILSH¾FILEIKA
N¹MSKEIÈ Å MAÅ 3  

4), 3®,5

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

HEIMILIÐ
(ÒSGÎGN

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

"ORÈSTOFUBORÈ ÒR TEKKI OG STËLAR X
ST¾KKANLEGT 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


,ÁTTARA LÅF MEÈ (ERBALIFE +AUPAUKI OG
¹RANGURSTENGD VERÈLAUN 3  OG
  WWWLETTARALIFIS

4IL SÎLU MJÎG VEL MEÈ FARIÈ OG LÅTIÈ NOTAÈ
EINBREYTT 2" RÒM MEÈ FJARSTÕRINGU OG
TEMPUR DÕNU 6ERÈ  ÖÒS KOSTAR NÕTT
 ÖÒS 5PPL SÅMA  

6ILTU VERÈA FLOTTUR KROPPUR &RÅAR PRUFUR
OG FRÅTT  VIKNA AÈHALDSN¹MSKEIÈ  ¹RA
REYNSLA $AGNÕ $AVÅÈDËTTIR S  

(EIMILIST¾KI
&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 


.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND Å SÅMA
 
+OMDU Å NUDD 5PPL Å S  
.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

2YKSUGUKERFI 4ILBOÈ
 KR 
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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
    

3UMARBÒSTAÈIR

ATVINNA

'EFINS

!TVINNA Å BOÈI

'EFINS ALLS KONAR DËT ¹ TOMBËLU HELST
FYRIR 2AUÈA KROSSINN 5PPL Å S 

2OSALEGA FALLEGIR LOÈNIR K¾LNIR OG KASSA
VANIR KETTLINGAR F¹ST GEFINS 5PPL Å S 
 «LÎF
3TËRT 4EKK SKRIFBORÈ OG RÒM   &¾ST
GEFINS GEGN ÖVÅ AÈ VERA SËTT 3ÅMI 


$ÕRAHALD

!MERICAN 3TYLE
6ANTAR ÖIG GËÈA VINNU Å FÎSTU
VAKTAVINNUKERFI 2ËTGRËINN VEIT
INGAREKSTUR LEITAR AÈ GËÈU FËLKI
5PPLÕSINGAR VEITIR (ERWIG Å SÅMA
  'ËÈ ÅSLENSKUKUNN
¹TTA NAUÈSYNLEG
5MSËKNIR ¹ AMERICANSTYLEIS

%MPLOYMENT AGENCY
SEEKS

2IMLAHLIÈ

¥ VEGI TV¾R STAÈLAÈAR ST¾RÈIR
 X M BURÈARGETA  TONN VERÈ
KR  ¹N VSK  X M BURÈ
ARGETA  TONN VERÈ KR  ¹N
VSK 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


#ARPENTERS GENERAL WORKERS
ELECTRICIANS IRONBINDERS PLU
MMERS MASONS HEAVY DUTY
DRIVERS PAINTORS AND MORE FOR
THE CONSTRUCTION AREA
0ROVENTUS
#ALL *OAO TLF  

(LUTASTÎRF ¹ 0IZZA (UT
0IZZA (UT LEITAR AÈ DUGLEGU OG
STUNDVÅSU STARFSFËLKI Å HLUTA
STÎRF Å VEITINGASAL OG Å ELDHÒS
,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR SENDIST ¹ WWW
PIZZAHUTIS EÈA HAFIÈ SAMBAND
VIÈ VEITINGASTJËRA 3PRENGISANDI
  3M¹RALIND  
.ORDICA  

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF 
3V¾ÈISSKRIFSTOFA UM M¹LEFNI
FATLAÈRA ¹ 2EYKJANESI LEITAR AÈ
STARFSFËLKI TIL SUMARSTARFA SEM
OG FRAMTÅÈARSTARFA %RUM STARF
R¾KT ¹ STËRHÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STÎRFIN
ERU VEITT Å SÅMA   OG ¹
HEIMASÅÈUNNI WWWSMFRIS

(UNDABÒR

 AFSL¹TTUR $ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP WWWDYRABAERIS

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

(LIÈ

 GÎNGUSTÅGA HEIMREIÈAR VEGI GIRÈING
AR BEITARHËLF OFL -IKIÈ ÒRVAL MARGAR
GERÈIR OG ST¾RÈIR 3MÅÈAÈ ÒR GALVAN
ISERUÈU ST¹LI ®FLUGIR BURÈARSTAURAR
EINNIG STAURAR MEÈ L¾SINGU NOKKRAR
GERÈIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


6EITINGAHÒSIÈ 6EGAMËT
ËSKAR EFTIR ÖJËNUM OG BARÖJËN
UM Å FULLT STARF OG HLUTASTARF
5PPL ¹ STAÈNUM EÈA ¹ VEGA
MOT VEGAMOTIS

3UMARSTARF
/KKUR Å GOLFSK¹LANUM ¹
+ORPÒLFSSTÎÈUM VANTAR MATR¹È
EÈA MANNESKJU VANA Å ELDHÒSI
5PPL Å S   6ILBORG
%FTIR KL

'ISTING
/RLOFSHÒS ¹ !KUREYRI

/RLOFSHÒS ¹  !KUREYRI MEÈ ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI TIL LEIGU UM HELGAR EÈA VIKUR
Å SENN 3  

2AFGIRÈINGAEFNI

HÚSNÆÐI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

!LLT TIL RAFGIRÈINGA STAURAR VÅR SPENNU
GJAFAR 6 6 OG 6 EINNIG SËLAR
RAFHLÎÈUR LEIÈARAR EINANGRAR RANDBEIT
ARGIRÈINGAR OFL !4( 'ËÈAR LEIÈBEIN
INGAR Å 6ÎRULISTA 6ÁLABORGAR 6ÁLABORG
EHF +RËKH¹LSI &  2VK  
.JARÈARNESI   !K  

6EITINGAHÒSIÈ
.INGS (LÅÈARSM¹RA
3UÈURLANDSBRAUT 
3TËRHÎFÈA
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
DAG KVÎLD OG HELGARVINNU
"ÅLSTJËRA OG FËLK Å SAL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
OG EINNIG INN ¹ WWWNINGSIS

%LDHÒSSTÎRF
6ILJUM R¹ÈA HRESSAN OG J¹KV¾È
AN AÈSTOÈARMANN TIL ELDHÒS
STARFA &ULLT STARF Å BOÈI !ÈEINS
ÅSLENSKUM¾LANDI UMS¾KJANDI
KEMUR TIL GREINA ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS EÈA S
 

%LDHÒSSTÎRF
0ÅTAN

¥BÒÈ TIL LEIGU
'ËÈ JA HERB  FM ÅBÒÈ ¹
H¾È GEYMSLA ¹ 'RÎNDUNUM
Å 6ESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR TIL LEIGU
6ERÈ  ÖÒSM¹N
5PPLÕSINGAR Å S  
(ÎSKULDUR ,AUS STRAX

4IL SÎLU SUMARHÒS   FM VIÈ
3OGSBAKKA 5PPL HJ¹ 2EMAX ,ËA 


(RESST FËLK ¹ 0ÅTUNNI ER AÈ LEITA
AÈ LIÈSAUKA Å FULLT STARF 5NNIÈ
ER ¹  VAKTIR ¹ M¹NUÈI ALDREI
LENGUR EN TIL  Å GËÈU FYRIR
T¾KI +ÅKTU ¹ OKKUR
WWWPITANIS

6ILJUM R¹ÈA HRESSAN OG J¹KV¾È
AN AÈSTOÈARMANN TIL ELDHÒS
STARFA &ULLT STARF Å BOÈI !ÈEINS
ÅSLENSKUM¾LANDI UMS¾KJANDI
KEMUR TIL GREINA ,¹GMARKSALDUR
ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS EÈA S
 

!6- 3TARFSMANNALAUSNIR
GETA FUNDIÈ FYRIR YKKUR
FR¹B¾RA STARFSKRAFTA FR¹
%NGLANDI
B¾ÈI KARLA OG KONUR SVO SEM
BYGGINGARIÈNAÈI MATREIÈSLU
FËLK ÖJËNUSTUFËLK FËLK ÒR
TÎLVUGEIRANUM ®LL HAFA MIKLA
REYNSLU ¹ SÅNU SVIÈI !63TARFSMANNALAUSNIR GETA BOÈIÈ
UPP ¹ LAUSR¹ÈNA STARFSMENN
TIL SKAMMS TÅMA ÖEGAR UM
VEIKINDI FRÅ EÈA SKAMMAN FYR
IRVARA ER AÈ R¾ÈA 6IÈ KOMUM
VEL FRAM VIÈ STARFSFËLK OKKAR 
AFKÎSTIN ERU EFTIR ÖVÅ
3J¹IÈ SÅÈUNA OKKAR WWWAVM
IS EÈA HRINGIÈ Å !LAN  
EMAIL AVM AVMIS

.ONNABITI
3TARFSKRAFT VANTAR Å LÁTT ELDHÒS
STARF ¹ NÕJAN STAÈ .ONNABITA Å
(AFNARSTR¾TI  6INNUTÅMI FR¹ KL
 VIRKA DAGA  FR¹ KL  UM
HELGAR 2EYKLAUS %INNIG VANTAR
STARFSMANN Å AFGREIÈSLU
5PPL Å S    ¹ STAÈN
UM Å S  

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKUR
STARFSMANNI Å ÖJËNUSTU
,¹GMARKSALDUR ER  ¹RA
5MSËKNIR ¹ STAÈNUM OG ¹
WWWKRINGLUKRAINIS

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

!46)..!
4), 3®,5
,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  
6INS¾L BLOKK Å VESTURB¾ SKAMMT FR¹
+2 VELLI BJÎRT OG SNOTUR JA HERB ÅBÒÈ
¹SAMT GEYMSLUM 3TËRAR SVALIR ¶VOTTAH
¹ H¾ÈINNI ,EIGA ¹ M¹N  ÖÒS INNIF
HÒSSJ OG HITI ,EGGJA ÖARF FRAM BANKA
¹BTRYGGINGAVÅXIL SEM SVARAR JA M¹N
LEIGU %NGIN G¾LUDÕR !ÈEINS REGLUS OG
SKILVÅSIR LEIGJ 3   EH KL 
2ÒMGOTT HERBERGI ¹  MEÈ AÈSTÎÈU
TIL LEIGU 6ERÈ  ÖÒSM¹N 3  
  

(ERBERGI TIL LEIGU

5M  FM HERB TIL LEIGU MEÈ SÅMA
OG SJËNVARPSTENGLI ¹ SV  !ÈG
AÈ SAMEIGINL SNYRTINGU MEÈ STURTU
!ÈEINS REGLUS EINSTAKL KOMA TIL GREINA
!LMENNA EIGNASALAN EIGNA OG LEIGU
MIÈLUN S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
 ¹RA KVK ËSKAR EFTIR STÒDÅËÅBÒÈ HELST
¹ SV¾ÈI   SEM ALLRA FYRST
%R REGLUSÎM REYKI ÒTI HEIÈARLEG OG
SNYRTILEG (ÒN -¹ KOSTA !LLT AÈ 
ÖÒS %NDILEGA VERIÈ Å SAMBANDI Å SÅMA
 

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
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!TVINNA ËSKAST

3ÎLUTURN VIÈ )NGËLFSTORG

¶JËNUSTUVER $OMINOlS 0IZZA ËSKAR EFTIR
STARFSMÎNNUM Å FULLT STARF OG Å HLUTA
STARF &R¹B¾R STARFSANDI OG SKEMMTILEG
UR VINNUSTAÈUR FYRIR HRESSA OG DUGLEGA
EINSTAKLINGA HUGASAMIR S¾KI UM ¹
WWWDOMINOSIS

-ORGUNVERÈUR

3TARFSKRAFTAR ËSKAST TIL
AFGREIÈSLU Å SÎLUTURNI VIÈ
)NGËLFSTORG -IKIL VINNA FRAM
UNDAN G¾TIS LAUN FYRIR HRESS
AR HEIÈARLEGAR OG ÖJËNUSTU
LUNDAÈAR MANNESKJUR
5PPL Å S   MILLI  OG 
¹ KVÎLDIN

²TVEGUM STARFSFËLK FR¹
0ËLLANDI OG 0ORTÒGAL

.² %2 2¡44) 4¥-).. !¨ & 3¡2
3+%--4),%'! !5+!6)..5

TILKYNNINGAR

Å EFTIRTALIN STÎRF  3MIÈI
-ÒRARA 0ÅPARA 2AFVIRKJA
6ÁLVIRKJA -EIRAPRËFSBÅLSTJËRA
4¾KJASTJËRNENDUR 6ERKAMENN
(JÒKRUNARFËLK OG ÎNNUR STÎRF
SAMKV¾MT ËSKUM ATVINNUREK
ANDA
3!3 3TARFSMANNALEIGAN 5PPL
GEFUR 3VERRIR Å S 

(UGUR OKKAR ER AÈ FYLLA STAÈINN AF SKEMMTILEGU  LÅFSGLÎÈU
STAFÙ SEM HEFUR ¹N¾GJU AÈ GEFA AF SÁR %F ÖÒ TELUR ÖIG TILHEYRA
ÖEIM HËP Ö¹ ER UM AÈ GERA AÈ M¾TA ¹ '!5+  34®.'
MIÈVIKUD EÈA ÙMMTUD MILLI   OG S¾KJA UM
 ¹RA L¹GMARK 6ANTAR Å ALLAR STÎÈUR

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

'!5+52  34®.' /PNUM  MAÅ 6ELKOMINN HEIM

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

%INKAM¹L

$®.3+ &*®,3+9,$! «3+!2 %&4)2
(²3(*,0 ¥ $!.-®2+5

¥SPËLSKA R¹ÈNINGARÖJËNUSTAN BÕÈUR
PËLSKA STARFSMENN 3ÅMAR   
 OG   EÈA ISPOLSKA
ISPOLSKACOM

HËTEL

(ËTEL «ÈINSVÁ ËSKAR EFTIR STARFS
MANNI TIL STARFA VIÈ UMSJËN
MORGUNVERÈAR OG LÁTT ÖRIF
6INNUTÅMI ER FR¹ KL   OG
UNNIÈ ¹ VÎKTUM CA  STARF
5PPL GEFUR ,INDA ¹ (ËTEL
«ÈINSVÁ EÈA Å S  

&!-),)% 0 ,!.$%4 ) $!.-!2+
3°'%2 (*,0 ) (53%4

9FIRMATREIÈSLUMAÈUR

%ITT AF ST¾RRI HËTELUM 2EYKJAVÅKUR ËSKAR
EFTIR YFIRMATREIÈSLUMANNI TIL STARFA
HUGASAMIR SENDI UMSËKNIR OG FYRIR
SPURNIR ¹ VIGDIS ICEHOTELSIS

6I ER EN TRAVL FAMILIE MED MANGE AKTIVITITER SOM SÐGER EN UNG
DANSKTALENDE PIGE TIL AT HJ¾LPE OS MED AT F½ HVERDAGEN TIL AT
H¾NGE SAMMEN

3ËMI SANDWISHES

7ANTS TO HIRE PEOPLE ON DAY SHIFTS FROM
  )NFROMATION GIVEN AT 'ILSBÒÈ 
'ARÈAB¾R OR TEL  

6I BOR P½ EN MODERNISERET BONDEG½RD ET NEDLAGT LANDBRUG OMGI
VET AF DEN SKÐNNESTE NATUR I UDKANTEN AF (ASLEV P½ 3J¾LLAND

2ÒTUBÅLSTJËRI

$INE ARBEJDSOPGAVER VIL HOVEDSAGELIGT BEST½ AF K¾RLIG OG OMS
ORGSFULD PASNING AF VORES TO BÐRN *OSEPHINE OG *AMIE BEGGE  ½R
GAMLE "RINGNING OG AFHENTNING AF BÐRNENE TIL SKOLEN SAMT HJ¾LP
TIL LEKTIELAVNING $ERUDOVER ER DER DAGLIG BEHOV FOR HJ¾LP TIL IND
KÐB LETTERE OPRYDNING SAMT RENGÐRING +AN DU LAVE MAD VIL DETTE
OGS½ V¾RE EN HJ¾LP MEN IKKE EN NÐDVENDIGHED

6ANTAR RÒTUBÅLSTJËRA TIL STARFA SEM FYRST
5PPL Å S     
2IZZO 0IZZERIA «SKUM EFTIR FËLKI TIL STARFA
NÒ ÖEGAR ¥ AFGREIÈSLUSTÎRF TIL ÒTKEYRSLU
OG PIZZABAKSTURS .¹NARI UPPL GEFUR
'ÅSLI Å S  

6EITINGASTAÈURINN #ARPE
$IEM

3MIÈUR EÈA MAÈUR VANUR HEFÈBUNDNUM
MËTAUPPSL¾TTI ËSKAST SEM FYRST Å VINNU Å
+ËPAVOGI 5PPL Å SÅMA  

3TARFSFËLK FR¹ ,ETTLANDI SMIÈIR VERKA
MENN BÅLSTJËRAR SUÈUMENN OFL 3 


6ANTAR UNGA OG ¹HUGASAMA VÎRUBÅL
STJËRA OG T¾KJAMENN 5PPL ¹ ABLTAK
VORTEXIS

6ÎN ¹REIÈANLEG OG SAMVISKUSÎM KONA
ËSKAR EFTIR AÈ ÖRÅFA ¹ HEIMILUM OFL
TILFALLANDI -EÈM¾LI EF ËSKAÈ ER 3 
 E KL 

"AKARI

2AUÈAR¹RSTÅG LEITAR AÈ MATREIÈSLUMANNI
Å FULLT STARF %INNIG STARFSMANNI Å SAL Å FULLT
STARF OG SUMARSTARF %F ÖÒ VILT STARFA ¹
SKEMMTILEGUM VINNUSTAÈ Å PERSËNULEGU
UMHVERFI OG TELUR ÖIG GETA NÕTT REYNSLU
ÖÅNA HÁR OG ERT  ¹RA OG ELDRI ENDI
LEGA HAFÈU SAMBAND 5PPLÕSINGAR VEITIR
¶ORGILS Å SÅMA    

"AKARI ËSKAST SEM FYRST "JÎRNSBAKARÅ
VIÈ 3KÒLAGÎTU 5PPL Å S   FH
EÈA ¹ STAÈNUM ,¹RUS

'ËÈ AUKAVINNA 

«SKA EFTIR FËLKI Å SÅMASÎLU ¹ MJÎG GËÈRI
VÎRU   KVÎLD Å VIKU UNNIÈ FR¹ KL  
5PPL Å S   FR¹ KL  

$U VIL SKULLE BO HOS OS OG F½R DIT EGET DEJLIGE STORE V¾RELSE MED
EGET TV COMPUTER OG MUSIKANL¾G !RBEJSTIDERNE VIL V¾RE VEKS
LENDE OG DER VIL FOREKOMME NOGEN WEEKENDARBEJDE
$U ER MINIMUM  ½R OG IKKE RYGER KÐREKORT ER EN FORDEL $A VI
HAR DYR HUNDE OG KATTE ER DET VIGTIG DU IKKE HAR ALLERGI
,ÐNNEN $++ PR M½NED FRI KOST OG LOGI SAMT DIVERSE GODER

6IÈSKIPTAT¾KIF¾RI

3USANNE 3CHULTZ
E MAIL SSCHULTZ ESTEE LAUDERCOUK
4EL  

!LÖJËÈLEGT N¾RINGAR OG HEILSUFYRIRT¾KI
3J¹LFST¾ÈIR DREIFINGARAÈILAR ËSKAST UM
LAND ALLT 3ENDIÈ UMSËKN ¹ KARLEMILS
SIMNETIS

4),+9..).'!2

Tökum þátt í hátíðarhöldunum 1. maí
Félagsmenn VM
Fjölmennum á útifundinn á Ingólfstorgi 1. maí.

grunnsk
Grunnsk

!UGLÕSING

!UGLÕSING

UM NÕTT DEILISKIPULAG VEGNA SNJËÚËÈAVARNA Å
«LAFSVÅK 3N¾FELLSB¾

UM ËVERULEGA BREYTINGU ¹ AÈALSKIPULAGI
3N¾FELLSB¾JAR  

3AMKV¾MT ¹KV¾ÈUM  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
NR  ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ NÕTT
DEILISKIPULAG VEGNA SNJËÚËÈAVARNA Å «LAFSVÅK 3N¾FELLSB¾

3AMKV¾MT ¹KV¾ÈUM  MGR  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
ER HÁR MEÈ AUGLÕST EFTIR ATHUGASEMDUM VIÈ ËVERULEGA BREYTINGU
¹ AÈALSKIPULAGI 3N¾FELLSB¾JAR

3KIPULAGINU ER BREYTT VEGNA ENDURBËTA SNJËÚËÈAMANNVIRKJA
3V¾ÈIÈ SEM UM R¾ÈIR ER UPP MEÈ GILINU FR¹ «LAFSBRAUT AÈ 4VÅSTEINAHLIÈ
$EILISKIPULAGIÈ SEM SAMANSTENDUR AF UPPDR¾TTI ¹SAMT SKIPULAGS OG
BYGGINGARSKILM¹LUM LIGGUR FRAMMI ¹ B¾JARSKRIFSTOFU 3N¾FELLSB¾JAR
Å 2ÎST ¹ (ELLISSANDI FR¹  APRÅL TIL  MAÅ  ¹ VENJULEGUM
SKRIFSTOFUTÅMA

!ÈALSKIPULAGI 3N¾FELLSB¾JAR ER BREYTT VEGNA ENDURBËTA
SNJËÚËÈAMANNVIRKJA 3V¾ÈIÈ SEM UM R¾ÈIR ER UPP MEÈ GILINU
FR¹ «LAFSBRAUT AÈ 4VÅSTEINAHLIÈ

¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER HÁR MEÈ GEÙNN KOSTUR
¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ DEILISKIPULAGIÈ

   
 
Akógessalnum í Sóltúni 3,
að hátíðardagskrá lokinni.

"REYTINGARTILLAGAN VERÈUR TIL SÕNIS ¹ B¾JARSKRIFSTOFU 3N¾FELLSB¾JAR
3N¾FELLS¹SI  FR¹ OG MEÈ  APRÅL NK TIL  MAÅ 

!THUGASEMDUM SKAL SKILA FYRIR  JÒNÅ 
!THUGASEMDIR EF EINHVERJAR ERU SKULU VERA SKRIÚEGAR OG BERAST
B¾JARSKRIFSTOFU 3N¾FELLSB¾JAR 3N¾FELLS¹SI   3N¾FELLSB¾

¶EIM SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER HÁR MEÈ GEÙNN KOSTUR
¹ AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA &RESTUR TIL ÖESS AÈ SKILA INN
ATHUGASEMDUM ER TIL  MAÅ  !THUGASEMDIR EF EINHVERJAR ERU
SKULU VERA SKRIÚEGAR OG BERAST B¾JARSKRIFSTOFU 3N¾FELLSB¾JAR
3N¾FELLS¹SI   3N¾FELLSB¾

¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMD INNAN TILGREINDS FRESTS TELJAST
SAMÖYKKIR TILLÎGUNNI

(VER S¹ SEM EKKI GERIR ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA
FYRIR TILSKILINN FREST TELST SAMÖYKKUR HENNI

3KIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI 3N¾FELLSB¾JAR

3KIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒI 3N¾FELLSB¾JAR

F í t o n / S Í A

grunnsk
Grunnsk

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Jafnrétti ekki aðeins í orði
Í sex manna ráðherraliði Framismálum þau ár sem Framsóknríkisstjórnin aðgerðasóknarflokksins eru þrjár konur
arflokkurinn hefur farið með foráætlun
félagsmálaog þrír karlar. Enginn annar
ræðið í félagsmálaráðuneytinu.
ráðuneytisins
gegn
stjórnmálaflokkur getur státað af
kynbundnu ofbeldi og
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
slíku í lýðveldissögunni. Í efstu
heimilisofbeldi gegn
ann 19. júní árið 1915
Margt
hefur
áunnist
í
jafnréttsætum á framboðslistum flokkskonum og börnum.
fengu íslenskar konur
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
ismálum þau ár sem Framins eru þrjár konur og þrír karlar,
Þar var stigið mikil40 ára og eldri langþráðOKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
sem sagt fullt jafnræði.
vægt skref til að berjan kosningarétt og kjörsóknarflokkurinn hefur farið
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
Ég skora á fólk að kynna sér
ast gegn ósóma í okkar
gengi til Alþingis. Fimm
með forræðið í félagsmálaORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
okkar verk í jafnréttismálum
samfélagi.
árum síðar var kosnSEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
og
veita
okkur
stuðning
til
þess
Félagsmálaráðuingaaldur kvenna færðráðuneytinu.
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
að halda áfram að vinna að þeim
ur niður í 25 ár til jafns -!'.²3 34%&.33/. neytið hafði forgöngu
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
málum ásamt öðrum þjóðþrifaSá árangur er út af fyrir sig mjög
um að sett væru lög um
við karla. Það eru innan
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
málum. Við látum verkin tala. Varforeldra- og fæðingarorlof sem
uppörvandi og hvetur til frekvið 90 ár síðan konur urðu jafnréttÅ B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
ist eftirlíkingar.
ari dáða við að rétta hlut kvenna.
hafa vakið mikla athygli víða erháar körlum að þessu leyti.
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
Með hliðsjón af því kemur á óvart
lendis. Útfærsla okkar á fæðingarMisrétti af þessu tagi þykir sem
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI
Höfundur er félagsmálaráðherra
að greiningar á fylgiskönnunum
orlofi feðra er einstök og það er
betur fer algerlega fráleitt í dag.
og oddviti Framsóknarflokksins í
fyrir alþingiskosningarnar nú sýni
henni að þakka að níu af hverjum
Þó búum við enn við kynbundinn
Norðvesturkjördæmi.
takmarkaðan stuðning kvenna við
tíu feðrum nýta sér það.
launamun sem nemur tæplega 16
Framsóknarflokkinn.
Margt hefur áunnist í jafnréttprósentum samkvæmt könnun
sem Capacent Gallup vann fyrir
félagsmálaráðuneytið. Slík mismunun er algerlega óviðunandi.
Hún er þar að auki brot á jafnréttislögum. Þess vegna tel ég nauðsynlegt að efla úrræði til að framfylgja lögunum.
Ég hef beitt mér fyrir því að íslenskt frumkvöðlaverkefni um
vottun jafnra launa hjá fyrirtækjum og stofnunum komist sem
fyrst í framkvæmd. Það hefur
mælst vel fyrir og nú þegar sækjast ýmis stórfyrirtæki eftir slíkri
vottun. Eitt af markmiðum þess er
að draga úr kynbundnum launamun.
Þverpólitísk nefnd undir forystu
Guðrúnar Erlendsdóttur, fyrrverandi hæstaréttardómara, endurskoðaði jafnréttislögin og gerði
framsæknar tillögur til úrbóta,
þ. á m. um heimild launamanns
til að greina þriðja aðila frá launum sínum og öðrum starfskjörum. Samningsbundin launaleynd
má ekki viðhalda launamisrétti á
Þú borgar sem svarar pizzamáltíð á mánuði og nærð þér í þína eigin gómsætu villibráð
atvinnumarkaði. Tillögurnar eru
í umsagnarferli hjá félagsmálaráðuneytinu og ég vænti þess að
lagt verði fram frumvarp til nýrra
jafnréttislaga þegar á næsta
þingi.
Stoeger P350 Synthetic pakki.
Ég hef rætt við aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin um
Stoeger P350 pumpa. Synthetic skefti. 26” hlaup. Tekur 2 3/4”, 3” og 3 1/2” skot.
að taka höndum saman í baráttSnúningsbolti frá Benelli. 3 þrengingar fylgja. Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
unni gegn kynbundnum launamun
Aðeins 35.900 fyrir allt þetta eða aðeins 3.231 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.
og bæta stöðu fjölskyldunnar. Það
er ánægjulegt hve vel þeirri málaleitan var tekið. Þetta eru hinir
sömu og semja um kaup og kjör á
vinnumarkaði og er mikilvægt að
Stoeger P350 Camo pakki.
þeir vinni markvisst að sameiginStoeger P350 pumpa. MAX4 camo skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾”, 3” og 3 ½” skot.
legu markmiði.
Snúningsbolti frá Benelli. 3 þrengingar fylgja. Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
Síðastliðið haust samþykkti
Aðeins 39.900 fyrir allt þetta eða aðeins 3.575 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

5-2¨!.
*AFNRÁTTISM¹L
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Vaxtalausar greiðslur!
Nú getur þú eignast nýja byssu á frábæru tilboðsverði.

Stoeger 2000 Synthetic pakki.
Stoeger 2000 hálfsjálfvirk. Synthetic skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾” og 3” skot.
Bakslagsskift með sama skiftibúnaði og Franchi og snúningsbolta frá Benelli. 5 þrengingar og ólarfestingar fylgja.
Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
Aðeins 54.900 fyrir allt þetta eða aðeins 4.862 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

FYRSTUR
MEÐ
FRÉTTIRNAR
www.visir.is

Stoeger 2000 Standard pakki.
Stoeger 2000 hálfsjálfvirk. Hnotu skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾” og 3” skot.
Bakslagsskift með sama skiftibúnaði og Franchi og snúningsbolta frá Benelli. 5 þrengingar og ólarfestingar fylgja.
Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.
Aðeins 56.900 fyrir allt þetta eða aðeins 5.025 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

Stoeger 2000 Camo pakki.
Stoeger 2000 hálfsjálfvirk. MAX4 camo skefti. 26” hlaup. Tekur 2 ¾” og 3” skot.
Bakslagsskift með sama skiftibúnaði og Franchi og snúningsbolta frá Benelli. 5 þrengingar og ólarfestingar fylgja.
Hörð plasttaska og 5 pakkar af 36 gr. Hull Ultramax skotum #4 fylgir.

Aðeins 62.900 fyrir allt þetta eða aðeins 5.540 á mánuði í 12 mánuði og engir vextir.

Stoeger haglabyssur eru framleiddar í verksmiðju Beretta í Tyrklandi.
Stoeger haglabyssurnar hafa verið einhverjar mest keyptu haglabyssur á Íslandi undanfarin ár.
Það kemur okkur ekki á óvart því kaupin gerast vart betri á eyrinni.

Nú er rétti tíminn til þess að fjárfesta í góðu skotvopni fyrir haustið
því þú hefur allt sumarið til að æfa þig.

Þú færð leirdúfurnar og skeetskotin í Sportbúðinni og Veiðihorninu

Munið vinsælu gjafabréﬁn okkar
Byssutilboðin eru einnig á vefsíðum verslananna
Skotvopn eingöngu seld í Veiðihorninu og Sportbúðinni

Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 Krókháls 5 – Sími 517 8050

Síðumúli 8 – Sími 568 8410

Veidimadurinn.is - Sportbudin.is - Veidihornid.is
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„Læknirinn minn er alltaf að segja mér að fara að
taka hlutunum rólega. En
það eru fleiri gamlar fyllibyttur til heldur en gamlir
læknar svo ég held að
við ættum öll að fá okkur
annan drykk.“
3VEITATËNLISTARMAÈURINN F¾DD
IST ¹ ÖESSUM DEGI ¹RIÈ 

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  !02¥, 
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Fyrsti Bandaríkjaforseti settur í embætti

 +VIKMYNDIN 4ËNAFLËÈ ER

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  VAR
'EORGE 7ASHINGTON SETTUR INN Å
EMB¾TTI FORSETA "ANDARÅKJANNA
(ANN VAR KJÎRINN MEÈ ÎLLUM
GREIDDUM ATKV¾ÈUM KJÎRMANNA
R¹ÈSINS SEM KEMUR SAMAN TIL
AÈ KJËSA FORSETA "ANDARÅKJANNA
(ANN ER FYRSTI OG EINI FORSETINN
SEM HEFUR VERIÈ KOSINN EINRËMA
TIL AÈ GEGNA EMB¾TTINU
7ASHINGTON VAR HERSHÎFÈINGI Å
FRELSISSTRÅÈI "ANDARÅKJANNA OG
LEIDDI HERDEILDIR Å BAR¹TTU ¹ AUST
URSTRÎND "ANDARÅKJANNA %FTIR
AÈ STRÅÈINU LAUK ¹RIÈ  SNERI
7ASHINGTON AFTUR TIL SÅNS HEIMA
Å 6IRGINÅURÅKI ÖAR SEM HANN VAR
PLANTEKRUEIGANDI ¶AÈAN VAR
HANN FENGINN TIL AÈ TAKA VIÈ FOR
SETAEMB¾TTINU

&9234) &/23%4) "!.$!2¥+*
!..! 'EORGE 7ASHINGTON

VAR SETTUR Å EMB¾TTI FORSETA
"ANDARÅKJANNA ¹ ÖESSUM DEGI
¹RIÈ 

3EM FYRSTI FORSETI "ANDARÅKANNA
TËK HANN VIRKAN Ö¹TT Å AÈ MËTA
EMB¾TTIÈ %NGIN FORD¾MI VORU
FYRIR ÖVÅ HVERNIG FORSETI ¹TTI AÈ
HAGA SÁR EN HANN LAGÈI ¹HERSLU ¹
AÈ VERA SAMEININGART¹KN OG FOR
SETI LANDSINS ALLS 7ASHINGTON SAT
TVÎ TÅMABIL Å FORSETASTËLI "ANDA
RÅKJANNA EN NEITAÈI AÈ VERÈA VIÈ
ËSKUM UM AÈ SITJA ÖRIÈJA TÅMA
BILIÈ (ANN SKAPAÈI ÖANNIG REGL
UNA UM AÈ FORSETI "ANDARÅKJANNA
SITJI ALDREI FLEIRI EN TVÎ KJÎRTÅMABIL
%FTIR FORSETATÅÈINA SNERI HANN AFTUR
¹ PLANTEKRU SÅNA Å 6IRGINÅURÅKI ¶AR
HËF HANN VISKÅFRAMLEIÈSLU OG ER
TALINN HAFA VERIÈ UMSVIFAMESTI
VISKÅFRAMLEIÈANDI ¹ SÅNUM TÅMA
(ANN LÁST ¹ HEIMILI SÅNU Å DESEM
BER 

FRUMSÕND Å (¹SKËLABÅËI
TVEIMUR ¹RUM EFTIR AÈ HÒN
HLAUT «SKARSVERÈLAUNIN
 9FIRVÎLD Å 3AIGON Å 6ÅET
NAM TILKYNNA UPPGJÎF FYRIR
6ÅETKONG
 3JËNVARPSMYND (RAFNS
'UNNLAUGSSONAR "LËÈ
RAUTT SËLARLAG ER FRUMSÕND
OG VEKUR DEILUR
 6ÁLB¹TURINN (RÎNN FR¹ %SKI
FIRÈI FERST Å MYNNI 2EYÈAR
FJARÈAR OG MEÈ HONUM
SEX MENN
 ¶ÕSK HJËN ERU HANDTEK
IN GRUNUÈ UM F¹LKAEGGJA
ÖJËFNAÈ Å 'ILSFIRÈI
 2ÅKISSTJËRN 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS
OG !LÖÕÈUFLOKKS UNDIR FOR
S¾TI $AVÅÈS /DDSSONAR
TEKUR VIÈ VÎLDUM

FÆDDUST ÞENNAN DAG

"JARNI "ENEDIKTS
SON FYRRVERANDI FOR
S¾TISR¹ÈHERRA 

+ARL 'ÒSTAF 3VÅAKON
UNGUR 

*ANE #AMPION KVIK
MYNDALEIKSTJËRI 

+IRSTEN $UNST LEIK
KONA 

,ARS VON 4RIER KVIK
MYNDALEIKSTJËRI 

*OHN /k3HEA KNATT
SPYRNUMAÈUR 
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Halda Morgan
Kane skákmót
Hrókurinn og Skákfélag
Vinjar standa fyrir skákmóti í dag. Skákmótið fer
fram undir merkjum erkitöffarans Morgan Kane, en
Skákklúbbur Vinjar hefur
áður staðið fyrir móti til að
hylla
spennubókahöfundinn Alistair MacLean. Morgan Kane er hins vegar afsprengi norska rithöfundarins Kjell Hallbing, sem
skrifaði undir dulnefninu
Louis Masterson.
Vin er eitt athvarfa Rauða
kross Íslands fyrir fólk með
geðraskanir. Skákklúbbur
Vinjar og Skákfélagið Hrók-

urinn hafa starfað saman
síðastliðin þrjú ár, og hafa
Hróksliðar haldið úti æfingum og kennslu fyrir gesti
Vinjar.
Morgan Kane mótið fer
fram í húsnæði Vinjar að
Hverfisgötu 47 kl 13. Tefldar verða fimm umferðir. Þar
sem feðgarnir Bragi og Ari
Gísli í Bókinni, bókaverslun við Klapparstíg, gáfu Vin
lagerinn af Morgan Kane
bókum sínum verða einmitt Morgan Kane bækur í
verðlaun. Þeir fimm efstu fá
aukaverðlaun með. Þátttaka
er ókeypis og öllum opin.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærs eiginmanns míns, föður, tengdaföður, afa og langafa,

Ásgríms G. Egilssonar
Krummahólum 6, Reykjavík.

Jónheiður Björg Guðjónsdóttir
Ari Gunnar Ásgrímsson
Steinar Ásgrímsson
Patricia Otman
Egill Ásgrímsson
Svava Svavarsdóttir
Jón Þór Ásgrímsson
Arnleif Alfreðsdóttir
Guðjóna Ásgrímsdóttir
Magni Sigurðsson
Ólafur Ásgrímsson
Hanna Erlingsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
Bestu þakkir til heimahjúkrunar. Guð blessi ykkur.
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6ILL HERT GÎTUEFTIRLIT Å MIÈBORGINNI
„Ég er að senda vinaleg boð til borgaryfirvalda um betra götueftirlit til handa
komandi æsku,“ segir götuspilarinn
Jójó sem stendur fyrir baráttutónleikum á Kaffi Hressó á morgun.
Jójó hefur vakið mikla athygli vegfarenda í höfuðborginni fyrir söng sinn
og gítarleik. Hann þekkir því borgina
inn og út og vill sjá breytingar. „Það
hefur lengi verið að þróast leiðinda viðhorf til höfuðborgarinnar sem þó býr í
hjarta hvers manns.“ Hann segir að það
sé mikið til komið vegna þeirra tilhæfulausu líkamsárása sem hafa átt sér stað
upp á síðkastið og því sé mikilvægt að
auka götueftirlit.
Jójó segir einnig að það sé ekki að

ástæðulausu að það séu verðir í verslanamiðstöðvum svo sem Kringlunni
og Smáralind sem hendi fólki út. „Það
er óheilbrigt fyrir æskuna að sjá fólk
í annarlegu ástandi sitjandi á bekkjum
eða liggjandi í ælu sinni í miðborginni.
„Við þurfum að halda þessu frá æskunni.“
Hann vill þó ekki meina að það eigi
að halda rónunum frá miðborginni með
valdi heldur segir hann að óformlegt
spjall við ógæfumenn borgarinnar hafi
sannfært hann um mikilvægi þess að
fjölga plássum í afvötnun og í áfangahúsum sem hafa reynst vel í Bandaríkjunum.
Margir þekktir listamenn koma fram

á tónleikunum. Meðal þeirra eru Egill
Ólafsson, Gummi Jóns úr Sálinni hans
Jóns míns, Pálmi Sigurhjartar og Sigurður Sigurðsson úr hljómsveitinni
Kentár auk leynigesta.
„Við erum með leynigest sem er fyrirliðinn í Jungle Böm tónlistarstefnunni,
nýrri línu í tónlist. Þetta er samt svona
gömul stefna í nýjum nærbuxum,“ segir
Jójó dulur í bragði og vill ekkert segja
um það meir.
Hrafn Jökulsson er kynnir tónleikanna og Egill Helgason heldur ræðu í
hálfleik.
Tónleikarnir verða að sjálfsögðu utandyra, í garðinum á Kaffi Hressó á milli
kl. 15 og 17 á morgun.
JARA FRETTABLADIDIS

Sérverslun MAC opnar í Kringlunni
Ný verslun með Mac-snyrtivörum opnaði í Kringlunni um
helgina. Hún er sú eina sinnar tegundar á Norðurlöndunum. „Þessi verslun er fyrsta sérverslunin á Norðurlöndunum. Annars staðar eru búðirnar inni í deildarverslunum,“
sagði Sirrý Björnsdóttir, markaðsstjóri Mac á Íslandi, og
á þar við verslanir á borð við þá sem Mac opnaði í Debenhams fyrir fjórum árum. „Í sérversluninni verður meira
vöruúrval en hefur verið í boði hérna áður,“ sagði hún.
Sirrý segir aðdragandann að opnuninni hafa verið nokkuð langan. „Vinnslutíminn á þessu er svo langur. Það er
verið að opna Mac-búðir úti um allan heim í hverri viku, og
Mac hannar útlitið á þeim alveg. Það hefur til dæmis verið
arkitekt frá Mac með okkur hérna á Íslandi til að fylgjast
með því að allt sé eins og það á að vera,“ sagði Sirrý.
Verslunin er á 2. hæð Kringlunnar, við hliðina á verslun
Hagkaupa.
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Það er ekki svo langt
síðan birtar voru niðurstöður
breskrar
könnunar sem sýndu
að meirihluti karlmanna þar í landi
taldi að konur sem
klæddu sig djarflega
eða döðruðu gætu sjálfum sér um
kennt væri þeim nauðgað. Ég man
hvað ég varð yfir mig hneyksluð þegar ég las þessar fréttir. Ég
hafði í sakleysi haldið að Bretar
væru ekki alveg svona gamaldags
og huggaði mig við þá tilhugsun að
hér á norðurslóðum þar sem jafnrétti kynjanna er hvað mest yrðu
niðurstöður slíkrar könnunar líkast til allt aðrar.
Í dag er ég farin að efast. Í vik-

unni fengum við fréttir af því að
karlmenn í Noregi eru sömu skoðunar og breskir kynbræður þeirra.
48 prósent norskra karlmanna
telja að ef kona hefur daðrað opinskátt geti hún sjálfri sér um kennt
sé henni nauðgað í kjölfarið. Þá
sögðu 28 prósent karlanna að
konur bæru ábyrgð á nauðgun ef
þær klæddu sig djarflega.
Ég fór næstum því að skæla
þegar ég las þetta. Eiga þessir
menn ekki konur, dætur, systur,
frænkur, ömmur og vinkonur?
Nauðgun er fyrst og fremst ofbeldi og nauðgun er einn ljótasti
ofbeldisglæpur sem hægt er að
fremja. Ég minnist þess ekki nokkurn tímann að hafa heyrt minnst
á klæðnað fórnarlamba annarra

ofbeldisglæpa. Menn hafa verið
barðir í klessu og stungnir á hol,
jafnvel af bláókunnugum mönnum, og aldrei hef ég orðið vör við
að klæðnaði þessara fórnarlamba
sé kennt um.
Aldrei hef ég heyrt sagt við
strák sem lendir í slagsmálum og
er barinn til óbóta að hann hefði
kannski átt að klæða sig öðruvísi.
Kona á rétt á að klæða sig
hvernig sem hún vill. Jafnvel
þótt hún gangi nakin niður Laugaveginn og sveifli sér djarflega í
kringum ljósastaurana sem verða
á vegi hennar réttlætir það ekki
nauðgun.
Það er aldrei hægt að afsaka ofbeldi með klæðaburði eða líkamstjáningu fórnarlambsins.
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Veldur vonbrigðum

#526%2 (LJËMURINN ¹ PLÎT
UNNI ER OFT FLOTTUR EN PLATAN VELDUR ENGU
AÈ SÅÈUR VONBRIGÈUM

+)-/./

Lampard
Rooney
Gerrard
Einar*
Ronaldo

4«.,)34
#URVER
#URVER

+IMONO
+IMONO

((
¶R¹TT FYRIR FLOTTAN HLJËM VELDUR ÖESSI
SAMSTARFSPLATA #URVERS OG +IMONO
MIKLUM VONBRIGÈUM -IXIN ERU
FYRIRSJ¹ANLEG OG N¹ EKKI AÈ HALDA
ATHYGLINNI

*fyrir okkur hin
Þetta er að sjálfsögðu ekki alvont. Hljómurinn er oft flottur og
þessi lög virka eflaust ágætlega eitt
í einu, t.d. í bakgrunni eða sem kvikmyndatónlist. En það er bara ekki
nóg. Til þess að svona plata geri sig
þarf hún að koma á óvart og ýta við
manni og það vantar töluvert upp á
að þessi plata geri það. Manni finnst
maður hafa heyrt þetta allt áður og
það vantar sárlega eitthvað til þess
að brjóta þetta upp. Mér finnst
reyndar eitt mixið flott. Lagið ü.
Þar er búið að taka burt ásláttinn
og setja inn draugalegar raddir og
fiðluspil. Kannski ekki byltingarkennt, en fínt samt. Lokamixið af
Japanese Policeman sker sig líka
úr, en það hljómar samt ómarkvisst
og ekki áhugavert.
Á heildina litið er þessi plata ekki
nema sæmilegur aukabiti á meðan
beðið er eftir næstu verkum þessara frábæru listamanna.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

ÍSLENSKA SIA.IS NAT 37405 04.2007

Platan Curver + Kimono inniheldur að sögn aðstandenda einhvers konar furðumix af lögunum á fyrstu plötu Kimono, Mineur
Agressif, sem kom út fyrir fjórum
árum, en Curver stjórnaði upptökum á henni.
Útgáfunni var fylgt eftir með
skemmtilegum
uppákomum.
Curver og Kimono héldu þriggja
tíma reykmettaða spunatónleika
í Kling og bang og haldin var sýning á ljósmyndum frá litríku teboði, en þær myndir prýða umslag
plötunnar.
Ég gerði mér miklar væntingar
um þessa plötu. Curver er að mínu
mati afburðapródúser. Hann fær
oft frábærar hugmyndir og hann er
líka nettur krádplíser − náungi sem
kann að búa til stemningu. Kimono er yfirburðaband eins og síðasta plata þeirra Arctic Death Ship
og frammistaða þeirra á tónleikum undanfarin ár sannar. Summan
af þessu tvennu ætti þess vegna að
verða eitthvað æðislegt. Eða hvað?
En ég verð að viðurkenna að ég
varð fyrir miklum vonbrigðum.
Í staðinn fyrir eitthvað klikkað
og skemmtilegt þá er mixið frekar bragðdaufar og fyrirsjáanlegar
dub-útgáfur sem ná ekki að halda
athygli manns.
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OPERA OPERAIS

3ÓMI  

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

 MAÅ SUN KL 
 MAÅ SUN KL 

MENNING FRETTABLADIDIS

 MAÅ LAU  SÕNING KL 
 MAÅ FÎS  SÕNING KL 

„ÞAÐ ELSKA ALLAR KONUR HEIMSFRÆGA MENN“
GRETTIR

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

Kl. 20.00
Upplestrarhátíðin Bókin og birtan í félagsmiðstöðinni Garðabergi í
Garðabæ. Katrín Jakobsdóttir bókmenntafræðingur flytur erindi um tilurð og þróun íslenskra glæpasagna
og Garðakórinn, kór eldri borgara
í Garðabæ, syngur. Allir velkomnir, ókeypis aðgangur og kaffiveitingar í boði Bókasafns Garðabæjar og
menningar- og safnanefndar.

(EIURSGESTIR 3IEGLINDE +AHMANN OG 3IGURUR "JÚRNSSON

WWWOPERAIS

Leiklistarveisla í Borgó

+L  &ORDRYKKUR
+L  4ØNLEIKAR
+L  $ANSINN HEFST

,EIKLISTARVEISLA VERÈUR HALDIN Å
"ORGARLEIKHÒSINU Å KVÎLD KL  Å
TILEFNI AF MENNINGARH¹TÅÈINNI ,IST
¹N LANDAM¾RA
&RAM KOMA LEIKHËPARN
IR 0ERLAN SEM SÕNIR LEIKGERÈ EFTIR
GÎMLU ÖEKKTU ¾VINTÕRI UM SËL
INA OG VINDINN EN YFIRSKRIFT ÖESS
ER b+¾RLEIKURINNm SÎNGHËPURINN
"LIKANDI STJÎRNUR FLYTUR SÎNGDAG
SKR¹ ¹SAMT TËNLISTARMANNINUM
²2 ¶*«¨!23,)..) ,EIKENDUR
++ 4JARNARLEIKHËPURINN SÕNIR
VÅÈA AÈ TAKA Ö¹TT Å LEIKLISTARVEISLU
BROT ÒR LEIKRITINU b6ONT EN ÖAÈ
Å "ORGARLEIKHÒSINU
VERSNARm OG (ALALEIKHËPURINN
SÕNIR BROT ÒR NÕJU ÅSLENSKU LEIK
RITI EFTIR RMANN 'UÈMUNDSSON b"ATNANDI MAÈURm $ANSKLÒBBUR
(INS HÒSSINS MUN EINNIG TAKA Ö¹TT Å DAGSKR¹NNI SEM OG AÈSTAND
ENDUR SÕNINGARINNAR ¶JËÈARS¹LIN SEM SETT VAR UPP SÅÈASTA HAUST Å
LEIKSTJËRN 3IGRÒNAR 3ËLAR «LAFSDËTTUR +YNNAR KVÎLDSINS ERU "JÎRG
VIN &RANZ 'ÅSLASON OG SA "JÎRK 'ÅSLADËTTIR
&RÅTT ER ¹ ALLA VIÈBURÈI H¹TÅÈARINNAR OG ALLIR VELKOMNIR

3NJËBOLTA¹HRIF 3YKURMOLA
Hollendingurinn Marcel
Edwin Deelen hefur mikla
ástríðu fyrir íslenskri
menningu og vinnur nú að
því að boða fagnaðarerindi
hennar á erlendri grund.
Marcel er forsprakki Reykjavík
to Foundation, félags sem skipuleggur nú íslensku menningarhátíðina „Reykjavík to Rotterdam“
í annað sinn. Í nóvember verður
íslensk innrás í borginni þar sem
fjöldi tónlistarfólks, myndlistarmanna, kvikmyndagerðarmanna
og danslistafólk mun taka borgina með trompi en Marcel og félagar hans vinna nú hörðum höndum að því að undirbúa jarðveginn. Reykjavík to Foundation er
þó ekki gróðabatterí heldur er þar
unnið í sjálfboðaliðavinnu enn sem
komið er. „Við erum með fólk hér
á Íslandi og í Hollandi sem reynir að verja sem mestu af frítíma
sínum í þetta,“ segir Marcel.
„Þetta er nokkuð nýtt fyrirkomulag,“ segir hann og útskýrir
að markmið aðstandenda Reykjavik to Foundation sé að reka hliðstæðar hátíðir og Rotterdamuppákomuna í fleiri löndum.
Þannig eru fleiri hátíðir í bígerð
í Berlín, Hamborg, Stokkhólmi
og Kaupmannahöfn. „Við viljum
ekki takmarka okkur við eitt land
heldur horfa lengra og vonum að
þessar hátíðir geti vaxið og dafnað með árunum og að þær verði
haldnar reglulega í mismunandi
borgum.“
Með því að kynna og markaðssetja íslenskar menningarhátíðir vonast félagið til þess að veita
íslenskum listamönnum tækifæri
á að kynna list sína fyrir breiðum hópi áhorfenda. Auk þess vill
Reykjavik to Foundation stuðla að
því að mynda tengsl meðal þeirra
fjölmörgu Íslendinga sem eru búsettir erlendis.
Marcel segir að baki ástríðu
sinni á íslenskri menningu búi sí-

6IÈBURÈIR
,ANDN¹MSSETURS
Å APRÅL OG MAÅ
LAU  APRÅL KL  AUKASÕNING
-R 3KALLAGRÅMSSON ÎRF¹ S¾TI LAUS
LAU  APRÅL KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON ÎRF¹ S¾TI LAUS
SU  APRÅL KL  AUKASÕNING
-R 3KALLAGRÅMSSON ÎRF¹ S¾TI LAUS
FÎ  MAÅ KL 
3VONA ERU MENN ++ OG %INAR
LAU  MAÅKL  3VONA ERU MENN
OG %INAR ÎRF¹ S¾TI LAUS
SU  MAÅ KL 
-R 3KALLAGRÅMSSON UPPSELT
FÎ  MAÅ KL 
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gild saga af snjóboltaáhrifum Sykurmolanna. „Ég sá myndband með
þeim fyrir mörgum árum síðan og
vissi þá ekki að þau voru Íslendingar heldur hafði ég bara áhuga
á tónlistinni. Síðan kom ég hingað í frí og svo fór að ég ákvað að
flytja til Íslands,“ segir hann. Á
meðan Marcel beið eftir því að
geta flutt nýtti hann tímann vel
og varði kröftum sínum í að koma
„Reykjavík to Rotterdam“ hátíðinni á fót. „Það var árið 2005 en
sú hátíð gekk virkilega vel. Bæði
aðstandendurnir og listamennirnir voru ánægðir með framtakið og
þau tengsl sem mynduðust. Við
sáum okkur leik á borði og ákváðum að stofna félag eða sjóð til þess
að gera meira.“
Þegar Marcel er spurður hvort
það sé ekki strembið að standa í
svona skipulagningu af hugsjónamennsku segir hann að starfið sé
skemmtilegt en útskýrir að aðstandendurnir vonist til þess að í framtíðinni sé hægt að launa erfiðið. „En
svo er ég líka skilvirkur, ég er Hollendingur,“ segir hann hlæjandi.

&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Hátíðin í Rotterdam fer fram í
nóvember en meðal þátttakenda
þar verða hljómsveitinar dáðu
Ham og múm og Íslenski dansflokkurinn. Af þeim rúmlega tuttugu íslensku hljómsveitum sem
eru á efnisskránni hafa einungis
níu spilað áður á meginlandi Evrópu. Þar að auki verða sýndar fjölmargar kvikmyndir og stuttmyndir á hátíðinni.
„Við erum með fjölbreyttan
hóp af listafólki og í Rotterdam
getum við byggt á þeim tengslum
sem við sköpuðum síðast. Markmiðið okkar er þó ekki að róa alltaf á sömu miðin heldur viljum við
bjóða upp á eitthvað nýtt og spennandi. Það væri auðvelt til dæmis
að bóka bara þekkt bönd en okkur
finnst fjölbreytnin mikilvægari.“
Nánari upplýsingar um Reykjavík to Foundation má finna á
heimasíðunni www.reykjavik.to
en þess má geta að félagið leitar
nú að liðtæku samstarfsfólki sem
þekkir vel til í Hamborg og Kaupmannahöfn.
KHH

Rætt um loftslag
Skógræktarfélag Íslands efnir til
opins húss og fræðsludagskrár í
samstarfi við Kaupþing. Í kvöld
flytur Haraldur Ólafsson veðurfræðingur erindi um loftslagsbreytingar, þróun veðurfars á Íslandi og áhrif þess á gróður, í máli
og myndum. Erindið flytur Haraldur í sal N-132 Öskju og hefst
dagskráin kl. 19.30.
Aðgangur er ókeypis og allir
velkomnir.
(!2!,$52 «,!&33/.
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Saga bústaðanna
Nokkuð er liðið síðan menn
tóku að hafa áhyggjur af því að
heimildir væru fáar til um lífið
í verkamannabústöðunum við
Hringbraut.
Það var fyrsta stóra átakið
sem verkafólk í Reykjavík sýndi
til að koma húsnæðismálum
sínum í lag með samtakamættinum: forkólfur fyrir byggingu
þeirra var Héðinn Valdimarsson
en hann lagði fram frumvarp á
þingi 1924 um að þeir risu. Minnisstæð er frásögn Guðmundar J.
Guðmundssonar
verkalýðsforinga, en hann var í hópi þeirra
sem fluttu þangað fyrstir inn,
í heimildarþætti um hann sem
Ólafur Friðriksson blaðamaður
og Guðbergur Davíðsson gerðu
fyrir mörgum árum; þar lýsti
hann hversu ríkar kröfur bláfátækt fólk gerði um vandaðan

frágang og hagkvæman í hinum
nýju húsum.
Nú vill Húsfélag alþýðu sem
rekur bústaðina ná saman heimildum frá fyrstu áratugunum í Verkó:
munnlegum frásögnum þeirra
sem bjuggu þar, ljósmyndum ef til
eru af hvaða tagi sem er, bæði úti
og inni. Þeir sem þar bjuggu eða
þekkja til einhvers sem ólst þar
upp eru beðnir að hafa samband.
Allar myndir eru velkomnar,
hversu fátæklegar sem þær eru.
Röðum myndinni saman af fyrsta
myndarlega átaki alþýðufólks til
að koma yfir sig þaki með samtakamætti og komast úr kofunum.
Upplýsingar má senda í pósti á
verko@vortex.is eða til Húsfélags
alþýðu, pósthólf 700, 121 Reykjavík eða koma munnlega til Kristínar Robertsdóttur í síma 5515760.
PBB
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Ekta síðkjólaball
Nú er mál að taka fram dansskóna
og æfa valsinn og polkann því í
kvöld verður haldið ball í Íslensku
óperunni. Hið svokallaða söngvaraball er nú haldið í annað sinn
en framtak þetta sló í gegn í fyrra.
Ballið er haldið að erlendri fyrirmynd en á meginlandinu er rík
hefð fyrir samkomum sem þessum.
Söngvaraballið er ekta síðkjólaball þar sem íslenskir söngvarar
koma saman og skemmta sér og
öðrum. Allir þeir sem hafa áhuga
á söng, starfa við söng, syngja í
kórum,
hljómsveitarfólk, vinir, vandamenn
og velunnarar sönglistar á Íslandi eru hjartanlega
velkomnir.
Húsið
verður
opnað kl. 20
og
klukkustund
síðar
hefjast tónleikar á sviði
óperunnar þar
sem margir af
ástsælustu
söngvurum landsins
koma fram.

Heiðursgestir á ballinu eru hjónin Sieglinde Kahmann og Sigurður Björnsson en þau hafa komið
víða við í íslensku tónlistarlífi síðastliðin þrjátíu ár. Veislustjóri er
Davíð Ólafsson óperusöngvari og
mun hann halda uppi stemningunni af sínum alkunna hressleika
og hugmyndaauðgi.
Að loknum tónleikunum leikur strengjasveitin Sardas fyrir
dansi en sveit sú er skipuð félögum úr Sinfóníuhljómsveit Íslands
og síðar um kvöldið mun Léttsveit
Suðurnesja leika nokkur lög.
Allt húsið verður opið, frá
kjallara og upp í rjáfur og
má búast við því að tónlist og
söngur ómi í hverjum krók
og kima.
Miða
á
uppákomuna
má nálgast á
vef
Íslensku
óperunnar.

$!6¥¨ «,!&33/.
"!33!3®.'6!2)

6EISLUSTJËRINN
PRÒÈBÒNI HELDUR
UPPI FJÎRINU Å
)NGËLFSSTR¾TINU
&2¡44!",!¨)¨34%&.



 APRÅL  -.5$!'52

&LOTT KVÎLD Å (AFNARHÒSINU
Tónleikar frönsku hljómsveitarinnar Nouvelle
Vague í Hafnarhúsinu á
föstudagskvöld voru afar
vel sóttir. Gestir nutu fallegra tóna sveitarinnar, en
hún er þekkt fyrir að leika
þekkt lög annarra listamanna í eigin útsetningum.
Tónleikarnir voru hluti af
frönsku menningarhátíðinni
Pourquoi Pas?

3J¹ UMFJÎLLUN ¹ SÅÈU 
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SKEMMTU SÁR VEL ¹ TËNLEIKUM .OUVELLE
6AGUE

30%..4 'UÈRÒN )NGËLFSDËTTIR (ALLA
2ANNVEIG (ALLDËRSDËTTIR OG 0¹LMI
(ARALDSSON BIÈU SPENNT EFTIR ÖVÅ AÈ
TËNLEIKARNIR H¾FUST
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Hafdís Huld í
vodkaauglýsingu
Söngkonan Hafdís Huld Þrastardóttir er í aðalhlutverki í nýjum
auglýsingum fyrir Reyka vodka
sem sýndar verða í Bandaríkjunum. Hafdís, íklædd lopapeysu,
húfu og vettlingum, leikur þar
aðallega á móti teiknuðum lundum og fer með ýmsa speki um Ísland og fólkið sem landið byggir –
á ensku með sterkum íslenskum
hreim.
„Ég vissi ekkert hvernig útkoman yrði. Þetta var bara
„bluescreen", og svo var allt teiknað eftir á,“ sagði Hafdís. Hún hefur
leikið töluvert áður, meðal annars
í Íslenska draumnum og Villuljósi.
„Ég ákvað að mennta mig í tónlistinni, en leiklistin togar alltaf svolítið í mig,“ sagði Hafdís.
Það var ensk módelskrifstofa
sem hafði samband við Hafdísi
að fyrra bragði og spurði hvort
hún hefði áhuga á að leika í auglýsingu. „Þeim fannst að ég hefði
rétta lúkkið í þetta. Þegar ég
mætti kom svo í ljós að þeir höfðu
verið að prufa á Íslandi áður. Þau
vantaði einhvern með íslenskan
hreim og voru að leita að ákveðinni stemningu. Ég sagði nokkur
orð og mátaði lopapeysu og svo
varð þetta ofan á,“ sagði Hafdís.
Karakterinn sem hún leikur
hlýtur að teljast nokkuð barnslegur í framkomu. Aðspurð hvort
framleiðendum hafi þótt karakt-

,%)+,)34). 4/'!2 (AFDÅS (ULD HEFUR
LEIKIÈ TÎLUVERT ¹ÈUR EN VARLA ¹ MËTI
TEIKNUÈUM LUNDUM
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

erinn týpískur Íslendingur hló
Hafdís. „Ég spurði einmitt að því
sjálf,“ sagði hún. Eitthvað á hún
þó sameiginlegt með honum, því
þegar Fréttablaðið náði tali af
henni var hún stödd á tónleikaferðalagi í Suður-Frakklandi. „Ég
er með ullarvettlinga og trefil
með mér,“ sagði hún og hló. „Ekta
Íslendingur – ég ætlaði sko ekki að
láta mér verða kalt.“
SUN

Hvaladráp 14. maí
Fjórða plata rokksveitarinnar
Mínus, The Great Northern Whalekill kemur út hinn 14. maí næstkomandi. Hið sérstaka umslag
plötunnar var hannað af Gunnari
Vilhjálmssyni og tók Börkur Sigþórsson myndina.
Platan átti upphaflega að koma
út 16. apríl en einhverjar tafir
urðu á vinnslunni. Til stendur að
halda útgáfutónleika sama dag
og platan kemur út. Verða þeir
haldnir um hábjartan dag og verður enginn aðgangseyrir. Að sögn
Kára Sturlusonar, umboðsmanns
Mínus, er óvíst hvenær sveitin fer
í tónleikaferð út fyrir landsteinana til að fylgja plötunni eftir. Það
yrði þá ekki fyrr en í haust, þegar
platan kemur út erlendis.
Nokkrum dögum áður en platan
kemur út hér heima geta aðdáendur Mínus sent tölvupóst á netfangið minusminusminus@gmail.com

4(% '2%!4 ./24(%2. 7(!,%+),,

0LATAN MEÈ ÖESSARI ËVENJULEG MYND ¹
FRAMHLIÈINNI KEMUR ÒT  MAÅ

og skráð sig þar í Mínusklúbb.
Eiga þeir þar með möguleika á að
kaupa plötuna, sem beðið hefur
verið eftir með mikilli eftirvæntingu, á undan öllum öðrum.
FB

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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SP
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SPIDERMAN
RA
DVD MYNDIR OG MARGT FLEI

ALLS EKKI FYRIR
VIÐKVÆMA! STRANGLEGA
BÖNNUÐ INNAN 18 ÁRA

SÍMI 564 0000
NEXT
NEXT SÝND Í LÚXUS
PATHFINDER
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
SUNSHINE
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10.10 B.I. 18 ÁRA
kl. 8 og 10.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 5.50 B.I. 16 ÁRA
kl. 3.45
kl. 4 og 6 B.I. 7 ÁRA

&2¡44)2 !& &«,+)
&RANK "LACK FORSPRAKKI
ROKKSVEITARINNAR 0IXIES ¾TLAR
AÈ GEFA ÒT SAFNPLÎTU
MEÈ  LÎGUM FR¹
SËLËFERLI SÅNUM ¹TJ
¹NDA JÒNÅ N¾ST
KOMANDI 0LATAN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
PATHFINDER
INLAND EMPIRE
HILLS HAVE EYES 2
PERFECT STRANGER
THE SCIENCE OF SLEEP
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL
TMNT

450 kr. í bíó!

kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 16 ÁRA
kl. 8 og 10 B.I. 18 ÁRA
kl. 8 og 10. 30 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 7 ÁRA
kl. 6
kl. 6 B.I. 7 ÁRA

NEXT
SHOOTER
PERFECT STRANGER
ÚTI ER ÆVINTÝRI ÍSLENSKT TAL

kl. 8 og 10 B.I. 14 ÁRA
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 16 ÁRA
kl. 6

MIÐASALA Á

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

NEFNIST &RANK "LACK   OG
HEFUR AÈ GEYMA LÎG ¹ BORÈ
VIÈ (EADACHE ,OS
!NGELES OG 3PEEDY
-ARIE

Vorblót væntanlegt
Miðasala á tónlistarhátíðina Vorblót, sem fer fram í annað sinn
í Reykjavík 17.-19. maí, hefst á
þriðjudag. Þeir sem koma fram á
hátíðinni eru Salsa Celtica, Oumou
Sangaré, Stórsveit Samúels J.
Samúelssonar og Goran Bregovic.
Hátíðinni er ætlað að vera
skemmtileg viðbót við tónleikahald í höfuðborginni og vettvangur fyrir spennandi og skemmti-

lega tónlist frá öllum heimshornum. Miðasala á stærsta viðburð
Vorblótsins, tónleika Bregovic í
Laugardalshöll, er þegar hafin. Á
þriðjudag hefst síðan miðasala á
aðra viðburði hátíðarinnar.

'/2!. "2%'/6)# "REGOVIC HELDUR

TËNLEIKA Å ,AUGARDALSHÎLL  MAÅ

SLEMIKUSR

600 kall

27. apríl - 3. maí!

YNDINA! !
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S
IKINN
SPIL AÐU LE

SENDU SMS JA FSP NIÐ!
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIÁRSPUIDENRMAN,

MasterCard korthafar fá miðann á 600 kr. dagana 27. apríl - 3. maí,
í Smárabíói, Háskólabíói, Sambíóunum Kringlunni og Borgarbíói
Akureyri greiði þeir með kortinu.

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR
NLIST ÚR SPIDERMAN,
SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓ
IRA
DVD MYNDIR OG MARGT FLE

Meira á www.kreditkort.is/klubbar

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Áhyggjur af
þyngdartapi
Hjartaknúsarinn George Clooney hefur lést um tíu kíló á skömmum tíma og óttast margir að hann
eigi við vandamál að stríða. Talsmaður Clooneys vísar þessu á
bug og segir að leikarinn sé við
góða heilsu. Að sögn hans tengist
þyngdartapið nýjustu kvikmynd
hans Leatherheads, sem hann
bæði leikstýrir og fer með aðalhlutverkið í. Clooney hafði áður
þurft að bæta á sig um tuttugu
kílóum fyrir myndina Syriana.
Clooney, sem er 46 ára, viðurkenndi fyrir tveimur árum að hafa
íhugað sjálfsvíg eftir að hafa orðið
fyrir röð áfalla í einkalífinu.

'%/2'% #,//.%9 (JARTAKNÒSARINN
HEFUR LÁST UM TÅU KÅLË ¹ SKÎMMUM TÅMA
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SENDU SMS JA SP3 NIÐ!
Á 1900 OG ÞÚ GÆTIR UIDNERMAN,

SLEMIKUSR

SP
VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR Á
NLIST ÚR SPIDERMAN,
SPIDERMAN TÖLVULEIKIR, TÓ
A
DVD MYNDIR OG MARGT FLEIR
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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SJALDAN EÐA ALDREI HAFA

TVEIR KARLMENN
DANSAÐ JAFN VEL
SAMAN!

((((
SV MBL

MMJ KVIKMYNDIR.COM

HVER ÞARF UPPHÆÐIN AÐ VERA
SVO ÞÚ SVÍKIR ÞJÓÐ ÞÍNA...

SANNSÖGULEG MYND UM STÆRSTA
HNEYKSLISMÁL Í SÖGU FBI

SPRENGHLÆGILEG MYND FRÁ BEN STILLER !
ANNAR ÞESSARA TVEGGJA

HEFUR
HEILA....
...Á STÆRÐ VIÐ HNETU !
Úrvalslið leikara í
magnaðri kvikmynd

DIANE KEATON MANDY MOORE

Háskólabíó

HÁSKÓLABÍÓ ER LOKAÐ Í DAG
/ ÁLFABAKKA
BLADES OF GLORY

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

BLADES... VIP

kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

SHOOTER

kl. 5:30 - 8 - 10:30

BREACH

kl. 5:50 - 8:10 - 10:30

THE GOOD SHEPERD kl.10:10

/ KEFLAVÍK

/ KRINGLUNNI

/ AKUREYRI

THE MESSENGERS

kl.10:10

B.i.16

NEXT

kl. 6 - 8 - 10

B.i.12

BLADES OF GLORY

kl. 8 - 10

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl 6 - 8 - 10

B.i.12

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl. 4 - 6 - 8

Leyfð

BLADES OF GLORY

kl. 6 - 8:10 - 10:20

B.i.12

SHOOTER

kl. 8 - 10:20

B.i. 16

MR. BEAN´S HOLIDAY

kl 6

Leyfð

B.i.16

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 4

Leyfð

BREACH

kl. 8

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 8

Leyfð

B.i.12

WILD HOGS

kl. 8

b.i 7

ROBINSON... M/- ÍSL TAL

kl. 6

Leyfð

THE MESSENGERS

kl. 10

B.i.16

B.i.12

BECAUSE I SAID SO

kl. 6

Leyfð

300.

kl. 10:20

B.i.16

B.i.12

DIGITAL-3D
DIGITAL

(¹LF ËSPENNANDI KYNÖOKKI
Franska hljómsveitin Nouvelle vague lék á tónleikum
í Hafnarhúsinu á föstudagskvöld. Steinþór Helgi Arnsteinsson setti sig í franska
gírinn.
Andrúmsloftið var nokkuð þægilegt í Hafnarhúsinu þetta ágæta
föstudagskvöld, reyndar var rauðvín ekki selt á staðnum sem vissulega hefði gert áhorfendaskarann
örlítið franskari. Salurinn var samt
nokkuð þéttur án þess að nokkurs
troðnings gætti. Gríðarleg aukning
stærri tónlistaratburða hérlendis
hefur gert okkur örlítið siðmenntari
sem áhorfendur, sem er hið besta
mál. Æsingurinn á og fyrir tónleikana hefur reyndar minnkað en í lok
tónleikanna á föstudagskvöldið var
varla hægt að kvarta yfir því að
stuðið hafi vantað.
En að tónleikunum. Nouvelle
vague taldi sex manneskjur á
sviðinu á Listasafninu en hafði
reyndar boðað í nýlegu viðtali
að þau yrðu átta til tíu. Lítið fór
fyrir karlmönnunum í sveitinni
sem voru hinir rólegustu á sviðinu en settu í staðinn upp vel kynþokkafullan svip sem var í raun
nóg. Söngkonurnar tvær voru hins
vegar aðalstjörnur kvöldsins. Vinkonurnar tvær voru afar líflegar,
á sífelldu iði og æstu upp skarann
á margvíslegan máta. Þrátt fyrir
ágæta tilburði þá fannst mér oft á
tímum eins og þetta væri einum of

færibandskennt, ekki nógu náttúrulegt og hálf ópersónulegt. Líkt
og þær hefðu verið með þessa
sviðsframkomu á þúsund öðrum
tónleikum. Sérstaklega náði ég að
láta hávaxnari söngkonuna fara
í taugarnar á mér auk þess sem
mér fannst söngur hennar full
maskúlín. Sú minni var áberandi
betri söngkona og framkoma hennar töluvert meira sjarmerandi.
Flutningur hennar á In a Manner
of Speaking var þannig nærri því
stórbrotinn, átakanlegur og fullur
dýrðarljóma.
Annars kom mér á óvart hversu
lítið var fiktað við lögin af plötunum tveimur. Flest lögin voru af
fyrri plötu sveitarinnar, sem er
töluvert betri en sú seinni, Bande
a part, og lögin flutt í nokkuð
keimlíkum útgáfum og þeim sem
birtust á plötunum. Þó var reynt
að hrófla við nokkrum lögum, til
dæmis Too Drunk to Fuck og Love
Will Tear Us Apart, við misjafnan árangur. Flutningurinn á Love

Treður upp
á Eurovison
Finnska tríóið Apocalyptica spilar
á úrslitakvöldi Eurovision-keppninnar í Helsinki 12. maí. Sveitin vakti fyrst athygli fyrir sellóútgáfur sínar á lögum rokksveitarinnar Metallica. Síðan þá hefur
hún spilað sífellt meira af eigin
efni.
Tríóið er um þessar mundir að
vinna að nýrri plötu auk þess sem
DVD-tónleikadiskurinn The Life
Burns Tour er væntanlegur um
miðjan maí.

(((
+ANNSKI EINUM OF Ö¾GILEGIR TËN
LEIKAR OG ¹ STUNDUM ËPERSËNULEGIR
!FÖREYINGIN SEM SLÅK VAR ÖË UPP ¹
BESTA M¹TA

Will Tear Us Apart var reyndar
glæsilegur. Friday Night Saturday Morning, A Forest og Heart
of Glass voru einnig lög sem komu
vel út í Hafnarhúsinu.
Annars náðu fá lög að vekja
mikla hrifningu hjá mér. Tónleikarnir voru vissulega þægilegir
en náðu ekki að vera mikið meira
en það. Ef maður hefur hlustað á
plötur sveitarinnar nokkrum sinnum bættu tónleikarnir ekki miklu
við, en afþreyingargildi tónleikanna var ágætt samt sem áður.

KLUKKAN 17.00

ARN
ARB
ÍÓI

RÍL

FILMFE
ST.IS

Year Zero hefur
fengið mjög góða
dóma, meðal annars í tímaritinu Kerrang! sem gefur henni
fullt hús stiga. Til að
hita upp fyrir plötuna
komu fyrr á þessu
ári út á DVD-mynddiski nýlegir tónleikar
undir nafninu Beside
You In Time.

HÁSKÓLABÍÓ
ER LOKAÐ Í DAG
Viðskiptavinir athugið

að Háskólabíó er
lokað í dag vegna
rekstrarbreytinga.

3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON

Vikuverð aðeins 27.000 kr.
Upplýsingar og bókanir hjá espis@espis.net
Símar: 0034-697-586-424 og 0034-687-797-778.

MÁ
3 0NUDAG
TJ . A P UR

Sjötta plata rokksveitarinnar Nine Inch
Nails, Year Zero, er
komin út. Hljómsveitin á sér nokkra sögu,
átján ár eru liðin síðan
fyrsta platan, Pretty
Hate Machine, kom út.
Síðasta plata sveitarinnar, With Teeth, kom
út fyrir fjórum árum 42%.4 2%:./2 &ORSPRAKKI
og fékk hún mjög .INE )NCH .AILS HEITIR 4RENT
góðar viðtökur.
2EZNOR

.OUVELLE VAGUE
(AFNARHÒSIÈ  APRÅL 

Íbúðir á Benidorm til leigu á ótrúlegu verði.
Í apríl og maí bjóðum við glæsilegar íbúðir til leigu
á einum besta stað á Benidorm.
Hver íbúð hefur svefnpláss fyrir fjóra.
%UROVISION  MAÅ

Sjötta plata NIN

4«.,%)+!2

SPRENGJUTILBOÐ
!0/#!,904)#! &INNSKA TRÅËIÈ SPILAR ¹

www.SAMbio.is

BRÓÐIR MINN
LJÓNSHJARTA
(SWE), Olle Hellbom, 1977.

KLUKKAN 19.00
HVAÐ ER NÝTT Í GARET?
& SVIPMYND ÚR SVEITINNI:
(FRA), Raymond Depardon, 2004 &
2005.

KLUKKAN 21.00

FRANSKAR STUTTMYNDIR II

1: Sale Boulot
2: Luluboy
3: DirtyHandz

Við opnum aftur
á morgun 1. maí.
Við biðjumst velvirðingar
á öllum óþægindum
sem þetta mun valda.
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 3IGURÈUR ÖJ¹LFAR +EFLAVÅK ¹FRAM
3IGURÈUR )NGIMUNDARSON HEFUR ENDURNÕJAÈ SAMNING
SINN VIÈ STJËRN KÎRFUKNATTLEIKSDEILDAR +EFLAVÅKUR UM
AÈ HALDA ¹FRAM AÈ ÖJ¹LFA LIÈIÈ (ANN HEFUR STÕRT LIÈINU
UNDANFARINN ¹RATUG EF FR¹ ER TEKIÈ EITT ¹R ÖEGAR HANN
TËK SÁR FRÅ FR¹ ÖJ¹LFUN ¶¹ HEFUR *ËN .ORDAL
(AFSTEINSSON EINNIG FRAMLENGT SAMNING
SINN VIÈ +EFLAVÅK EN HANN HEFUR LEIKIÈ
MEÈ +EFLVÅKINGUM ALLAN SINN FERIL

SPORT FRETTABLADIDIS

'2¡4!2 2!&. 34%).33/. 500,)&¨) (2%).! -!242®¨ %2 !: -)334) !& (/,,%.3+! 4)4,).5-

Svona getur fótboltinn stundum verið
¶AÈ VAR EKKI H¹TT RISIÈ ¹ 'RÁTARI 2AFNI 3TEINS
SYNI ÖEGAR &RÁTTABLAÈIÈ HEYRÈI Å HONUM Å
G¾RKVÎLDI &YRR UM DAGINN NEYDDIST HANN
TIL AÈ HORFA UPP ¹ FÁLAGA SÅNA Å !: !LKMAAR
GLOPRA HOLLENSKA MEISTARATITLINUM ÒT ÒR
HÎNDUNUM ¹ SÁR ¹ LOKADEGI TÅMABILSINS Å
DEILDINNI
3TAÈAN Å DEILDINNI VAR ¾SISPENNANDI FYRIR
LOKADAGINN EN ÖRJÒ LIÈ !: 036 %INDHOVEN
OG !JAX VORU JÎFN AÈ STIGUM ÖEGAR LOKAUM
FERÈIN HËFST -ARKAHLUTFALL !: VAR HINS VEGAR
LANGBEST AF ÖEIM ÖREMUR OG MYNDI LIÈINU
ÖVÅ DUGA SIGUR GEGN %XCELSIOR Å 2OTTERDAM
SEM VAR ÖEGAR FALLIÈ ÒR DEILDINNI
'RÁTAR 2AFN VAR EINS OG VANALEGA Å BYRJ
UNARLIÈI !: EN ¹  MÅNÒTU DRË TIL TÅÈINDA
-ARKVÎRÈUR !: "OY 7ATERMAN FELLDI SËKN
ARMANN %XCELSIOR OG UPPSKAR RAUTT
SPJALD FYRIR VIKIÈ AUK ÖESS SEM VÅTA
SPYRNA VAR D¾MD 4IL AÈ B¾TA GR¹U ¹

Alþingiskosni ngar 2007
Hverju svara stjórnmálaflokkarnir
þegar spurt er um íþróttir ?

Svörin eru á

www.i si.is

Réttu tækin í vorverkin
Háþrýstingur á bílinn, stéttina og húsið
Vortilboð
2007
Bjarnþór Þorláksson
bílstjóri RV

Nilfisk-ALTO
háþrýstidælur

kr.

RV6234A

51.888

Nilfisk-ALTO P160
1-15 B X-tra
Dæluþrýstingur: 160 bör
Vatnsmagn: 650 l/klst.

SVART FYRIR OKKAR MANN VAR HANN TEKINN ÒT AF
FYRIR VARAMARKVÎRÈINN
b¶AÈ ÖURFTI EINFALDLEGA AÈ TAKA EINN VARN
ARMANN ÒT AF OG SVONA GETUR ALLTAF GERST
¶ETTA VAR ¹KVÎRÈUN ÖJ¹LFARANS m SAGÈI 'RÁT
AR 2AFN AÈSPURÈUR HVERNIG TILFINNINGIN HEFÈI
VERIÈ AÈ LABBA AF VELLI Å ÖESSARI STÎÈU
%XCELSIOR SKORAÈI EN !: JAFNAÈI ÖREMUR
MÅNÒTUM SÅÈAR %XCELSIOR KOMST AFTUR
YFIR Å SÅÈARI H¹LFLEIK EN AFTUR JAFNAÈI
!: METIN 3PENNAN VAR MIKIL
ÖVÅ !: DUGÈI BARA EITT MARK
TIL AÈ TRYGGJA TITILINN
b6IÈ VORUM OFT N¹L¾GT
ÖVÅ AÈ SKORA Å STÎÈUNNI
  6IÈ VORUM MEÈ ALLT LIÈIÈ
OKKAR Å SËKNINNI EN ÖEIR ERU
,/5)3 6!. '!!,

¶J¹LFARI !: ¹ HLIÈARLÅNUNNI Å G¾R
./2$)# 0(/4/3!&0

MEÈ FLJËTA SËKNARMENN OG F¾RÈU SÁR ÖAÈ
Å NYT m SAGÈI 'RÁTAR EN %XCELSIOR TRYGGÈI SÁR
SIGURINN MEÈ MARKI Å UPPBËTARTÅMA
 SAMA TÅMA BITUST 036 OG !JAX
UM FORYSTUNA EN LIÈIN VORU MEÈ
LÅKT MARKAHLUTFALL 036 VANN 6IT
ESSE !RNHEM   SEM DUGÈI TIL AÈ
HRIFSA BIKARINN ÖVÅ !JAX VANN SINN
LEIK    ENDANUM VAR 036 MEÈ 
MÎRK Å PLÒS EN !JAX 
b6IÈ M¾TTUM VEL STEMMD
IR Å LEIKINN EINS OG ALLA AÈRA %N
ÖEGAR VIÈ MISSUM MANN ÒT AF
OG F¹UM VÅTI ¹ OKKUR LÅTUR ÖETTA
ÎÈRUVÅSI ÒT 6IÈ GETUM ENGUM
UM KENNT NEMA SJ¹LFUM
OKKUR m SAGÈI 'RÁTAR b.Ò ERU
BIKARÒRSLITIN N¾ST OG ¾TLUM
VIÈ OKKUR AÈ VINNA ÖANN
TITIL m B¾TTI HANN VIÈ

(+ Å ÒRSLIT DEILDARBIKARSINS
EFTIR KARAKTERSIGUR ¹ &RAM
HK sýndi hvað í liðinu býr með sigri á Fram í oddaleik undanúrslita deildarbikarkeppninnar. Fram vann síðasta leik með tólf mörkum en HK vann örugglega í
(!.$"/,4) Bikarmeistarar Stjörnunnar mæta HK í úrslitarimmu
deildarbikarkeppninnar eftir að
síðarnefnda liðið vann öruggan
sigur á Fram í gær, 31-26. Um var
að ræða oddaleik liðanna í undanúrslitum eftir að hvort liðið hafði
unnið sinn leikinn á heimavelli.
Á föstudagskvöldið völtuðu
Framarar yfir HK og unnu tólf
marka sigur. Í gær náðu leikmenn
HK snemma yfirhöndinni í leiknum og létu hana aldrei af hendi.
Munurinn í hálfleik var sjö mörk,
20-13, og mestur varð hann átta
mörk í síðari hálfleik.
„Við náðum að rífa okkur upp
af rassgatinu eftir að hafa ekki
mætt til leiks á föstudaginn,“
sagði Gunnar Magnússon. „Ég get
ekki skýrt þessa mikla sveiflu í
leik okkar. Kannski að Sammi hafi
svo mikil ítök í Kópavoginum að
hann hafi pantað oddaleikinn sem
hann var búinn að auglýsa,“ sagði
Gunnar og hló.
Átti hann þar við Samúel Örn
Erlingsson, yfirmann íþróttadeildar RÚV sem var búið að auglýsa
oddaleik í beinni útsendingu um
helgina áður en ljóst varð hvort
oddaleik þurfti til í undanúrslitunum.
„En í fullri alvöru þá ætluðum
við að vinna annan leikinn og komast í langþráð helgarfrí. Það hefur
verið mikið álag á okkur undanfarið,“ sagði Gunnar.
Hann sagði þó að sínir menn
hefðu sýnt hvað í þeim býr í gær.

(,34!+ "RJ¹NN "JARNASON BEITIR HÁR ÎLLUM BRÎGÈUM TIL AÈ HALDA AFTUR AF !UGUSTAS

3TRAZDAS LEIKMANNI (+ Å G¾R

„Þetta virðist alltaf gerast eftir að
við töpum leikjum eða stigum. Þá
komum við til baka og sýnum hvað
við getum. Enn og aftur sýndum
við hvers konar karakter býr í liðinu,“ sagði Gunnar.
Egidijus Petkevicius, markvörður HK, var maður leiksins í gær
með 20 varða bolta. Sókn og vörn
HK var annars mjög stöðug og fín
ef frá er talinn leikkafli í upphafi
síðari hálfleiks er Framarar sýndu
einhver tilþrif í sinni vörn. En það
reyndist skammvinnt og því sigur
HK öruggur.
HK mætir Stjörnunni sem fyrr
segir og aðspurður segir Gunnar að HK-inga langi í titil. „Ég
sagði við mína menn að Valsmenn
geti leyft sér að detta úr þessari

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

keppni enda komnir með titil. Við
erum ekki komnir með neinn titil
ennþá og það er enn einn í boði.
Við ætlum að berjast fyrir honum
og þessir leikmenn eiga það skilið
að vinna einn slíkan í vetur.“
Hann býst við hörkurimmum
gegn Stjörnunni. „Garðbæingar
hafa slakað á síðastliðinn mánuð
og verða örugglega klárir í slaginn. Ég býst því við hörkuleikjum
en við munum mæta afar grimmir
til leiks. Við munum reyna að
klára þetta í tveimur leikjum en
við sjáum til hvernig fer.“
Leikurinn var sá síðasti sem
Guðmundur Guðmundsson stjórnaði sem þjálfari Fram.
EIRIKUR FRETTABLADIDIS

Tilboðið gildir út maí 2007
eða meðan birgðir endast.

!RSENAL STIGI ¹ EFTIR ,IVERPOOL EFTIR   SIGUR ¹ &ULHAM ¹ %MIRATES 3TADIUM

25áraRekstrarvörur

Útlitið dökknar enn hjá Fulham

1982–2007

&«4"/,4) Þegar tvær umferðir

eru eftir af ensku úrvalsdeildinni
er útlitið orðið ansi dökkt hjá Fulham. Liðið tapaði í gær fyrir Arsenal á útivelli, 3-1. Fulham hefur
nú ekki unnið leik í tæpa þrjá
mánuði og fengið aðeins fjögur
stig úr síðustu tíu leikjum sínum.
Julio Baptista kom Arsenal yfir
strax á 4. mínútu og þannig stóðu
leikar lengi vel. Heiðar Helguson kom inn á sem varamaður á

59. mínútu og var í baráttu við
Jens Lehmann á 78. mínútu sem
varð til þess að Lehmann missti
boltann og Simon Davies skoraði
jöfnunarmark Fulham.
Það dugði þó ekki til því Arsenal-menn bættu tveimur mörkum
við á lokamínútunum og hirtu öll
þrjú stigin.
„Ég held að við höfum verið
svolítið barnalegir í dag,“ sagði
Lawrie Sanchez, stjóri Fulham,

eftir leik. „Það hefði verið frábært að fá eitt stig í dag en í stað
þess létum við jöfnunarmarkið
stíga okkur til höfuðs og okkur
var refsað fyrir það. Við eigum
nú tvo leiki eftir, þar af einn á
heimavelli, og verðum við að
sýna stuðningsmönnum okkar
hvað býr í okkur. Ég veit að við
getum leikið vel í níutíu mínútur.“

ER ÉG AÐ TAKA ÁHÆTTU
EF ÉG TEK HELMINGASKIPT
HÚSNÆÐISLÁN?

ES¹
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INGHAM .JARÈVÅK OG (ELENA 3VERRISDËTT
IR (AUKUM
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+JÎRIÈ ¹ LOKAHËFI ++¥

Kosið fyrir úrslitakeppnina
+®2&5"/,4) Enginn liðsmaður Íslandsmeistara KR var kjörinn í
lið ársins á lokahófi KKÍ á laugardagskvöldið og aðeins einn leikmaður Íslandsmeistara Hauka í
kvennaflokki. Mörgum finnst það
koma einkennilega fyrir sjónir
en þetta mætti að hluta til skýra
út með því að kjör leikmanna og
þjálfara fer fram áður en úrslitakeppnin hefst.
„Þannig hefur þetta verið frá
upphafi og er þetta sama fyrirkomulag og er í NBA-deildinni
og alls staðar í heiminum,“ sagði
Friðrik Ingi Rúnarsson, framkvæmdastjóri KKÍ.
Njarðvík varð deildarmeistari í vetur og hirti til sín langflest
verðlaun í karlaflokki. Liðið tapaði hins vegar fyrir KR í úrslitarimmunni um Íslandsmeistaratitilinn.
ES¹
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-ÎRK (+ SKOT  4OMAS %ITUTIS   !UGUSTAS
3TRAZDAS   6ALDIMAR ¶ËRSSON   3ERGEI
0ETRAYTIS   2AGNAR (JALTESTED   3IGUR
GEIR RNI GISSON   "ALDUR (ALLDËRSSON  
«LAFUR 2AGNARSSON  "RYNJAR 6ALSTEINSSON  
6ARIN SKOT %GIDIJUS 0ETKEVICIUS 
(RAÈAUPPHLAUP  !UGUSTAS  2AGNAR  6ALDI
MAR  4OMAS  3ERGEI  3IGURGEIR RNI  
&ISKUÈ VÅTI  3ERGEI 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR
-ÎRK &RAM SKOT  3ERGEY 3ERENKO   *ËHANN
' %INARSSON   (JÎRTUR (ENRIKSSON  
!NDRI (ARALDSSON   'UÈJËN & $RENGSSON 
 %INAR )NGI (RAFNSSON   "RJ¹NN "RJ¹NSSON
  :OLT¹N "ELANYI   ¶ORRI " 'UNNARSSON 
 $ANÅEL 'RÁTARSSON   3IGFÒS 3IGFÒSSON  
6ARIN SKOT "JÎRGVIN 'USTAVSSON 
(RAÈAUPPHLAUP  (JÎRTUR  "RJ¹NN  'UÈJËN
&  :OLT¹N  
&ISKUÈ VÅTI  ¶ORRI :OLT¹N 3IGFÒS *ËHANN 
5TAN VALLAR  MÅNÒTUR

Enska úrvalsdeildin
!23%.!, &5,(!-
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AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Allri lántöku fylgir einhver áhætta. Breytingar á gengi, vöxtum og verðbólgu hafa áhrif á öll lán.
Helmingaskipt húsnæðislán eru með afar lágum vöxtum vegna þess að helmingur lánsins er í erlendum
lágvaxtamyntum. Ef krónan lækkar, þá hækkar lánið um leið. Þess vegna er hinn helmingur lánsins
í íslenskum krónum til að draga úr gengisáhættu. Þannig reynum við að bjóða lága vexti með minni áhættu
út af gengissveiﬂum heldur en ef lánið væri að fullu í erlendri mynt.
Fáðu nánari upplýsingar og ráðgjöf í næsta útibúi, í þjónustuveri í síma 440 4000 eða www.glitnir.is
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(ANNES ¶ 3IGURÈSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR 6IK
ING "IRKIR "JARNASON SÅÈUSTU  MÅNÒTURNAR EN
(ÎSKULDUR %IRÅKSSON VAR EKKI MEÈ VEGNA MEIÈSLA
'ARÈAR *ËHANNSSON VAR EKKI Å LEIKMANNAHËPI &RE
DRIKSTAD
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(ARALDUR &REYR 'UÈMUNDSSON LÁK ALLAN LEIKINN
FYRIR LASUND
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6EIGAR 0¹LL 'UNNARSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR
3TAB¾K OG LAGÈI UPP MARK LIÈSINS *ËHANNES
(ARÈARSON VAR EKKI Å LEIKMANNAHËPI 3TART
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«LAFUR ®RN "JARNASON OG +RISTJ¹N ®RN 3IGURÈS
SON LÁKU ALLAN LEIKINN FYRIR "RANN RMANN 3M¹RI
"JÎRNSSON VAR ¹ BEKKNUM

Norska 1. deildin
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-AREL "ALDVINSSON SKORAÈI MARK -OLDE OG LÁK
FYRSTU  MÅNÒTUR LEIKSINS

Danska úrvalsdeildin
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"JARNI «LAFUR %IRÅKSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR
3ILKEBORG (ËLMAR ®RN 2ÒNARSSON FYRSTU 
MÅNÒTURNAR EN (ÎRÈUR 3VEINSSON VAR EKKI Å LEIK
MANNAHËPI LIÈSINS 3ILKEBORG ER Å N¾STNEÈSTA S¾TI
DEILDARINNAR NÅU STIGUM ¹ EFTIR N¾STA LIÈI FYRIR OFAN
ÖEGAR SEX UMFERÈIR ERU EFTIR

Danska 1. deildin
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+¹RI RNASON KOM EKKI VIÈ SÎGU HJ¹ !'&

Sænska úrvalsdeildin
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'UNNAR ¶ËR 'UNNARSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR
(AMMARBY OG (EIÈAR 'EIR *ÒLÅUSSON SÅÈUSTU SJÎ
MÅNÒTURNAR
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3ÎLVI /TTESEN SAT ¹ BEKKNUM HJ¹ $JURG½RDEN

Sænska 1. deildin
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(ELGI 6ALUR $ANÅELSSON LÁK ALLAN LEIKINN FYRIR
®STER

&ULLKOMIN HELGI ¶JËÈVERJA
Síðari úrslitaleikir Meistaradeildar Evrópu, EHF-bikarkeppninnar og Evrópukeppni bikarhafa fóru fram um helgina. Sigfús Sigurðsson missti af sínum titli.
(!.$"/,4) „Viltu tala við mig
síðar. Takk.“ Þannig hljómaði símtal blaðamanns við Sigfús Sigurðsson, leikmann Ademar Leon
á Spáni, skömmu eftir leik liðsins
gegn Hamburg í síðari úrslitaleik
liðanna í Evrópukeppni bikarhafa.
Hann var greinilega ekki sáttur við úrslitin í leiknum og eðlilega svo þar sem Hamburg fagnaði dramatískum sigri.
Kiel vann Flensburg í úrslitum
Meistaradeildar Evrópu og Magdeburg fagnaði sigri í EHF-bikarkeppninni eftir sigur á spænska
liðinu Aragon. Þetta var því fullkomin helgi hjá þýsku liðunum
sem hrifsuðu alla Evróputitlana
sem í boði voru.
Hamburg vann Ademar Leon á
heimavelli sínum í fyrri úrslitaleik liðanna með fjögurra marka
mun. Leikurinn byrjaði vel fyrir
Sigfús og félaga sem leiddu í hálfleik, 16-13. En þá tóku þeir þýsku
við sér og komust í forystu þegar
ellefu mínútur voru til leiksloka.
En skömmu áður hafði Bertrand
Gille, leikmaður Hamborg, fengið
að líta rauða spjaldið og það nýttu
Spánverjarnir sér.
Þeir komust í fimm marka forystu á lokamínútunni en Kóreumaðurinn skæði Kuyng-Shin Yoon
minnkaði muninn í fjögur mörk
þegar tíu sekúndur voru til leiksloka. Fjögurra marka tap dugði
þeim þýsku þar sem þeir skoruðu
fleiri mörk á útivelli. Munurinn
gat því ekki verið minni.
Allt útlit er fyrir að Kiel verði
þrefaldur meistari í ár. Félagið
varð bikarmeistari fyrr í mánuðinum og vann svo Flensburg í gær,
29-27, í síðari úrslitaleik liðanna í
Meistaradeild Evrópu. Fyrri leik

«42²,%'52 2!.'52 2OY +EANE

KOM 3UNDERLAND UPP Å ÒRVALSDEILDINA ¹
METTÅMA
./2$)# 0(/4/3'%449

«TRÒLEGUR ¹RANGUR 2OYS +EANE

Birmingham og
Sunderland upp
&«4"/,4) Birmingham og Sund-

erland tryggðu sér í gær sæti í
ensku úrvalsdeildinni á nýjan leik
þrátt fyrir að hafa ekki spilað í
gær. Derby tapaði fyrir Crystal
Palace og þar með er öruggt að
tvö fyrstnefndu liðin fara upp.
Ein umferð er eftir af deildinni
en hvort sem Sunderland verður
meistari eða ekki er ljóst að stjóri
liðsins, Roy Keane, hefur unnið
gríðarmikið þrekvirki. Hann tók
við liðinu í haust þegar liðið sat
á botni deildarinnar með ekkert
stig eftir fjóra tapleiki í röð.
Þetta var í fyrsta sinn sem
Keane stýrir knattspyrnuliði. ES¹

3AM !LLARDYCE H¾TTUR

-%)34!2!2 3TEFAN ,ÎVGREN FYRIRLIÈI +IEL LYFTIR %VRËPUMEISTARABIKARNUM Å LEIKSLOK Å
G¾R ,ÎVGREN GAT EKKI LEIKIÈ MEÈ SÅNUM MÎNNUM Å G¾R VEGNA MEIÈSLA (ANN VAR ÖË
¹ LEIKSKÕRSLU
./2$)# 0(/4/3"/.'!243

lokamínútunni. En leikmenn Kiel
gerðu engin mistök í lokasókn
sinni og unnu leikinn með tveggja
marka mun sem fyrr segir.
Að síðustu varð Magdeburg Evrópumeistari félagsliða eftir sigur
á Aragon, 31-28. Fyrri leik liðanna
á Spáni lauk með jafntefli.

liðanna lauk með jafntefli.
Kiel hefur einnig tveggja stiga
forystu á næsta lið í þýsku úrvalsdeildinni en liðið á þó enn eftir að
spila átta leiki þar.
Kiel var með fimm marka forystu í hálfleik í gær, 15-10, en leikmenn Flensburg gáfust ekki upp
og minnkuðu muninn í eitt mark á

EIRIKUR FRETTABLADIDIS

Allardyce á leið
til Man. City?
&«4"/,4) Sam Allardyce hætti í

gær störfum sem knattspyrnustjóri Bolton eftir átta ára starf
þar. „Þetta hefur verið ein erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið
en það er kominn tími fyrir nýtt
spennandi tímabil hjá Bolton undir
leiðsögn nýrra aðila,“ sagði hann.
Sterklega er búist við því að
hann taki við knattspyrnustjórn
Manchester City.
ES¹

www.toyota.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 36777 04/07

Hreinar framrúður í sumar

Toyota - Varahlutir
Núna er 15% afsláttur af rúðuþurrkum hjá umboðsmönnum Toyota um allt land. Gildir til 30. júní 2007.
Njóttu sumarsins og fegurðar landsins í gegnum hreina framrúðu.
Komdu og skiptu um þurrkur – fyrir ánægjulegri akstur.

Viðurkenndir Toyota varahlutir í alla bíla, alls staðar.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Bifrreiðaverkstæði Reykjavíkur ehf
Bæjarflöt 13
Reykjavík
Sími: 577-7080

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Bílatangi ehf
Suðurgötu 9
Ísafirði
Sími: 456-4580

Kaupfélag Skagfirðinga
Ártorgi 1
Sauðárkróki
Sími: 455-4500

Bílaleiga Húsavíkur ehf
Garðarsbraut 66
Húsavík
Sími: 464-2500

«TRÒLEG ÒRSLIT Å FYRSTU UMFERÈ ÒRSLITAKEPPNINNAR Å ."! DEILDINNI

Miami niðurlægt á heimavelli
."! Meistaralið Miami mun ekki
verja titilinn sinn í ár. Liðið vann
ekki leik í úrslitakeppninni og var
slegið út af Chicago Bulls, samtals
4-0. Var þetta fyrsti sigur Bulls í
úrslitakeppninni síðan að Michael
Jordan lék með liðinu. Þá vann
liðið Utah Jazz í frægri úrslitarimmu árið 1998.
Var þetta í fyrsta skiptið sem
ríkjandi NBA-meistarar voru
slegnir út í fyrstu umferðinni
síðan Phoenix vann San Antonio árið 2000. Scott Skiles, þjálfari Chicago, var einmitt þjálfari
Phoenix þá.
Stórstjörnur Miami, Dwayne
Wade, Shaquille O‘Neal, Alonzo
Mourning og fleiri, náðu sér aldrei
á strik í úrslitakeppninni undir
handleiðslu hins reynda Pats Riley.
Það skal þó tekið fram að leikmenn
liðsins hafa átt við mikil meiðsli að
stríða allt tímabilið.
Kirk Hinrich, leikmaður Chicago,
segir að sínir menn hafi haft góða
tilfinningu fyrir rimmunni. „Við
vorum með gott sjálfstraust í upphafi rimmunnar. Okkur fannst við
vel geta unnið hana,“ sagði Hinrich
og hafði sitt hvað til síns máls þar
sem Chicago vann sjö af átta leikjum liðsins í deildinni í vetur.

Menningarferð
til Spánar
6.–13. júní
.¨) 3¡2 %++)  342)+ 0AT 2ILEY ÖJ¹LFARI -IAMI HUGGAR HÁR $WAYNE 7ADE SEM VAR
HELSTA STJARNA LIÈSINS ER ÖAÈ VARÈ MEISTARI Å FYRRA
./2$)# 0(/4/3'%449

Leikurinn í gær var jafn og
spennandi lengst af þar til vörn
Chicago skellti í lás um miðjan
fjórða leikhluta en síðustu fimm
mínúturnar vann liðið 14-2.
„Við mættum meira en sterk-

um andstæðingi í þessari rimmu,“
sagði Pat Riley, þjálfari Miami,
eftir leik. „Þetta er frábært lið og
áttu skilið að vinna. Það er enginn
efi í mínum huga, þetta lið á eftir
að ná langt.“
ES¹

%IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN KOM EKKI VIÈ SÎGU Å SIGRI "ARCELONA Å G¾R

Barcelona enn á toppnum á Spáni
&«4"/,4) Barcelona hélt toppsæti

sínu í spænsku úrvalsdeildinni
í gær með 1-0 sigri á Levante.
Samuel Eto‘o skoraði eina mark
leiksins á 27. mínútu en Eiður
Smári Guðjohnsen sat allan tímann á varamannabekk Barcelona.
Frank Rijkaard, stjóri liðsins,
gerði aðeins eina skiptingu allan
leikinn.
Ruud van Nistelrooy var heit-

SÉRFERÐIR

ur og skoraði tvö mörk fyrir Real
Madrid sem vann góðan 4-1 sigur
á Athletic Bilbao á útivelli í gær.
Sergio Ramos og Guti skoruðu
hin mörk Real en Llorente klóraði í bakkann fyrir heimamenn.
Real er í þriðja sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir
Börsungum og einu stigi á eftir
Sevilla sem vann Espanyol í gær,
3-1.
ES¹
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99.900 kr.

Nánar á www.expressferdir.is eða í síma 5 900 100
2/.!,$).(/ 3¹TTUR VIÈ SÅNA MENN Å

G¾R
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Express Fer›ir, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 900 100

Fer›askrifstofa í eigu Iceland Express
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"RANDARAR #HRIS FJALLA
YFIRLEITT UM KYNÖ¾TTI STJËRN
M¹L TËNLIST ¹ST OG STÁTTA
SKIPTINGU Å "ANDARÅKJUNUM
¶EIR EIGA OFTAR EN EKKI R¾TUR AÈ
REKJA Å UNGLINGS¹R #HRIS EN HANN
¹TTI MJÎG STRANGA FORELDRA SEM
KOMU HONUM INN Å MENNTASKËLA
MEÈ HVÅTUM KRÎKKUM (ANN KVEÈST
HAFA VERIÈ HANDTEKINN FJËRUM SINNUM
¹ ÖEIM TÅMA MEÈAL ANNARS FYRIR AÈ
KEYRA OF H¾GT #HRIS LEIKUR Å (EAD OF
3TATE KL 

Kvöldið sem RÚV tók afstöðu
¥ VETUR SEM LEIÈ VAR SÕND Å 2ÅKISSJËNVARPINU HEIMILDARMYND ¹ ENSKU
UM F¹T¾KT OG HJ¹LPARSTARF Å +AMBËDÅU 3¾NSK LEIKKONA FËR TIL LANDS
INS OG R¾DDI VIÈ HEIMAMENN OG SÁRFR¾ÈINGA
¥ MYNDINNI VAR ÖESS GETIÈ AÈ EINN VANDI ÖRËUNARRÅKJA V¾RI S¹ AÈ
HJ¹LPARSTARF GENGI Å TÅSKUBYLGJUM b'JAFMILDI 6ESTURLANDABÒA SNÕST
UM AÈ GEFA EN EKKI Ö¹ SEM ÖIGGJA ¶AÈ ER SJALDNAST HLUSTAÈ ¹ INN
F¾DDA HVAÈ Ö¹ VITAÈ UM RAUNVERULEGAR ÖARFIR ÖEIRRA n ÒTSKÕRÈI ÖRË
UNARFR¾ÈINGUR FYRIR ÖEIRRI S¾NSKU
¶ÕÈINGARDEILD 2²6 BEITIR SÁR SJALDAN JAFN ÎTULLEGA PËLITÅSKT SÁÈ
OG HÒN GERÈI ÖETTA KVÎLD 4IL AÈ SANNA M¹L ÖRËUNARFR¾ÈINGS
INS UM YFIRBORÈSMENNSKU OKKAR Å VESTRINU VAR GJÎRVÎLL TJ¹NING
+AMBËDÅUMANNA L¹TIN STANDA ËÖÕDD 4ÒLKUR ÖEIRRAR S¾NSKU
R¾DDI VIÈ HEIMAMENN EN ¹HORFENDUR FENGU EKKI AÈ VITA UM
HVAÈ "IL KOMU Å ÖÕÈINGARNAR Å NOKKRAR MÅNÒTAR Å SENN 2²6
GERÈI EKKI HLÁ "ILUN Å TEXTAVÁL HEFUR ÖË OFT ÖËTT FULLGËÈ ¹ST¾ÈA
TIL ÖESS %N ÖETTA VAR ENGIN BILUN ¶ÕÈINGARDEILDIN VILDI ÅTREKA
GAGNRÕNINA UM GRUNNF¾RNI HVÅTA MANNSINS
4IL AÈ GANGA ÒR SKUGGA UM ÖAÈ HRINGDI UNDIRRITAÈUR UPP Å

%++) -)33! !&

D¾MIN 

!L 'ORE

 %NSKU MÎRKIN
 ,EIÈARLJËS
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -YNDASAFNIÈ
 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR 
 ,ÅTIL PRINSESSA 
 (ALLI OG RISAEÈLUFATAN 
 6INKONUR 
 &RÁTTIR
 6EÈUR
 +ASTLJËS ¥ Ö¾TTINUM VERÈUR MEÈAL

 ¥ FÅNU FORMI 
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 &ORBOÈIN FEGURÈ
 -OST (AUNTED 
 &RESH 0RINCE OF "EL !IR 
 3TRONG -EDICINE 
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .¹GRANNAR
 3ISTERS
 .EYÈARFËSTRURNAR 
 4HE 2OBINSONS
 0UNKD 
 'ALDRASTELPURNAR 
 (JËLAGENGIÈ
 4VÅBURASYSTURNAR 
 &ROSKAFJÎR
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 .¹GRANNAR
 ¥SLAND Å DAG OG VEÈUR
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +OSNINGAR  N¾RMYND

ANNARS R¾TT VIÈ FORMANN EINS FRAMBOÈANNA
FYRIR !LÖINGISKOSNINGARNAR



(EAD OF 3TATE 34®¨

 "¥«

 -IÈBAUGUR  %QUATOR (OL
LENSK HEIMILDAMYND Å TVEIMUR HLUTUM UM
N¹TTÒRU OG DÕRALÅF VIÈ MIÈBAUG 3EINNI HLUT
INN VERÈUR SÕNDUR AÈ VIKU LIÈINNI

T

 ,ÅFSH¹SKI "ANDARÅSKUR MYNDA
FLOKKUR UM HËP FËLKS SEM KOMST LÅFS AF ÒR
FLUGSLYSI OG NEYDDIST TIL AÈ HEFJA NÕTT LÅF ¹ AF
SKEKKTRI EYJU !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ
H¾FI BARNA

+OSNINGAR 

N¾R

MYND 34®¨ 







4ÅUFRÁTTIR
%NSKU MÎRKIN E

T



3PAUGSTOFAN

.¾RMYNDIR AF LEIÈTOGUM STJËRNM¹LAFLOKK
ANNA

+ASTLJËS

!LÖINGISKOSNINGAR  +JÎR
D¾MIN 

 $AGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«

,ÅFSH¹SKI 3*«.6!20)¨

 4HE 0ILOTlS 7IFE
 4HE 4ERMINAL
 &ULL #OURT -IRACLE
 (EAD OF 3TATE
 4HE 4ERMINAL
 &ULL #OURT -IRACLE
 (EAD OF 3TATE
 4HE 0ILOTlS 7IFE $RAMATÅSK KVIK

T



MYND +ATHRYN ,YONS ER NÕBÒIN AÈ F¹ Ö¾R
FRÁTTIR AÈ EIGINMAÈUR HENNAR SEM ER FLUG
MAÈUR HAFI L¹TIST



%VERYBODY ,OVES 2A

YMOND 3+*2%)..

 'RALLARARNIR
 4ASMANÅA
 /PRAH 'LOBAL 7ARMING  7ITH






,! #OUNTY 
4HE 6ECTOR &ILE
(OUSE OF  #ORPSES
,! #OUNTY 

 'REYS !NATOMY  3ÁRSTAKUR YFIR
LITSÖ¹TTUR ÖAR SEM FARIÈ ER YFIR ÎLL MIKILV¾G
USTU ATRIÈIN ÒR ÖRIÈJU Ö¹TTARÎÈ
 !MERICAN )DOL  .Ò ERU AÈ
EINS SEX KEPPENDUR EFTIR
 !MERICAN )DOL 
 3HARK  .ÕIR BANDARÅSK
IR SPENNUÖ¾TTIR SEM FJALLA UM STJÎRNULÎG
FR¾ÈINGINN HARÈSVÅRAÈA 3EBASTIAN 3TARK SEM
SÎÈLAÈ HEFUR UM OG GERST OPINBER SAKSËKN
ARI EFTIR AÈ HAFA GETIÈ SÁR GOTT ORÈ SEM VERJ
ANDI FR¾GA FËLKSINS

 2OME 3PENNANDI Ö¹TTARÎÈ SEM
SEGIR SÎGU 2ËMARVELDIS ¹ ¹TAKANLEGAN OG
SPENNUÖRUNGINN H¹TT ¥ LOK SÅÈUSTU Ö¹TTARAÈ
AR VAR *ÒLÅUS 3ESAR VEGINN EN HVAÈ VERÈUR NÒ
UM "RÒTUS 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

 ,AS 6EGAS .µ44 
 ! -IGHTY 7IND
 "LIND *USTICE 
 )NTO THE 7EST 
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 )NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA
STJËRNENDURNIR MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING
STJARNANNA ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKA
VIÈTÎL NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIK
ANN ¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD
¶ESSIR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM
 &RÁTTIR
 ¥SLAND Å DAG
 4WINS "LASTS &ROM 4HE 0AST
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥ GEGN
UM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT FJALL
AÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å SKEMMT
ANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL VIÈ FR¾G
AR STJÎRNUR

 $IRTY $ANCING
 4RADING 3POUSES .OKKRAR FJÎLSKYLD
UR TAKA SIG TIL OG PRËFA NÕTT LÅF 6IÈ FYLGJUMST
MEÈ NOKKRUM FJÎLSKYLDUM ÖAR SEM M¾ÈUR
OG FEÈUR SKIPTA UM FJÎLSKYLDUR ¥ HVERRI VIKU
MUN EINN HÒSR¹ÈANDI SKIPTA UM HLUTVERK
VIÈ ANNAN HÒSR¹ÈANDA ¶AU MUNU ALA UPP
BÎRN ÖEIRRA HUGSA UM HEIMILIÈ ÖEIRRA OG F¹
ÖANNIG AÈ UPPLIFA ANNAÈ LÅF

 4WENTY &OUR  3JÎTTA Ö¹TTA
RÎÈ VINS¾LASTA SPENNUÖ¹TTAR 3TÎÈVAR  SÅÈ
USTU ¹RIN ¶¹TTURINN HEFUR MARGSINNIS HLOTIÈ
'OLDEN 'LOBE OG %MMY VERÈLAUNIN ¥ SJÎTTU
Ö¹TTARÎÈINNI HEFST ENN EINN ÎRLAGARÅKUR SËLAR
HRINGURINN Å LÅFI MIKILV¾GASTA LEYNIÖJËNUSTU
MANNS OG HRYÈJUVERKASÁRFR¾ÈINGS HEIMSINS
 #OLD #ASE  &JËRÈA Ö¹TTARÎÈ
ÖESSARA VINS¾LU SPENNUÖ¹TTA ,ILY 2USH ER
RANNSËKNARKONA HJ¹ LÎGREGLUNNI Å &ÅLADELFÅU
SEM HEFUR ÖARFT VERK AÈ VINNA (ÒN RANN
SAKAR GÎMUL M¹L SEM HAFA ALDREI VERIÈ LEYST
OG ÖARF AÈ BEITA K¾NSKU OG KLËKINDUM TIL
ÖESS "ÎNNUÈ BÎRNUM
 *OAN OF !RCADIA 
 4WINS E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
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 !CCORDING TO *IM E "ANDARÅSK
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 #3)  'RISSOM F¾R SEND
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ING UM MORÈ SEM HEFUR EKKI VERIÈ FRAMIÈ
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EN ÖAÈ ER OF SEINT
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SEM ERU ¹ ENSKU OG MEÈ ÅSLENSKUM TEXTA
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 . &RÁTTIR OG AÈ ÖEIM LOKNUM VEÈ
URFRÁTTIR OG MAGASÅNÖ¹TTUR $AGSKR¹IN ER END
URSÕND ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL  N¾STA
DAG

 OG  TAK MEÈ 'UÈRÒNU
'ÅSLA %NDURSÕNING ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI FR¹
 TIL  N¾STA DAG
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 3HEFF 5TD 7ATFORDFR¹ APRÅL
 7IGAN 7EST (AM FR¹  APRÅL
 ¶RUMUSKOT
 2EADING .EWCASTLE BEINT
 !È LEIKSLOKUM
 ¥TÎLSKU MÎRKIN
 !È LEIKSLOKUM E
 -AN #ITY !STON 6ILLA FR¹ 
ARÅL

 $AGSKR¹RLOK



-.5$!'52  APRÅL 

T

6IÈ M¾LUM MEÈ 4WENTY
&OUR 3IRKUS KL 

¥ +6®,$

.Ò ER VERIÈ AÈ SÕNA SJÎTTU Ö¹TTARÎÈ
VINS¾LASTA SPENNUÖ¹TTAR 3TÎÈVAR  SÅÈ
USTU ¹RIN ¶¹TTURINN HEFUR MARGSINN
IS HLOTIÈ 'OLDEN 'LOBE OG %MMY VERÈ
LAUNIN .Ò ER HAFINN ENN EINN ÎRLAGA
RÅKUR SËLARHRINGURINN Å LÅFI MIKILV¾GASTA
LEYNIÖJËNUSTUMANNS OG HRYÈJUVERKA
SÁRFR¾ÈINGS HEIMSINS ¥ Ö¾TTI KVÎLDS
INS NÕTUR VARAFORSETINN EKKI MIKILLAR
HYLLI EN ¹KVÎRÈUN HANS UM AUKIÈ ÎR
YGGI VELDUR MIKLUM DEILUM
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IRNIR ERU ¹ DAGSKR¹ KLUKKAN
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Sauðkindin er alltaf á móti

„Ég byrja á því að hlusta á Bylgjuna til klukkan 9 og skipti þá yfir
á Sigurð G. Tómasson á Útvarpi
Sögu. Eftir mat skipti ég yfir á Valtý
Björn á X-inu og síðan hlusta ég oft
á útvarpssöguna á gufunni. Eftir
fjögur klára ég daginn síðan með
Bylgjunni til sex.“
3ÎLVI +ARLSSON KRANAMAÈUR
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 HRËSS  GRÅSKUR BËKSTAFUR 
KLETTASPRUNGA  ËHREINKA  M¹LM
UR  BOR  SLOTA  SJÒKDËM
UR  ÖREKVIRKI  KÒGUN  SKËLI
 FLOKKA
,«¨2¡44
 GAN  EINNIG  LÎGTAK  ANDI 
TUNGUM¹L  ¹I  ¹ MËTI  YFIR
STÁTT  S¾GUR  STÎÈUG HREYFING
,!53.
,2¡44  LOFS  PÅ  GJ¹  ATA
 ¹L  NAFAR  LINNA  MS 
D¹È  OKI  MA  RAÈA
,«¨2¡44  SPAN  OG  FJ¹RN¹M
 S¹L  ÅTALSKA  AFI  AND 
AÈAL  MOR  IÈ
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 "RENTON "IRMINGHAM

„Við erum bara sveitó og það er
einfaldlega flott að vera þannig,“
segir Fanný Guðbjörg Jónsdóttir, kosningastjóri Sambands ungra framsóknarmanna, en þeir notast við
íslensku kindina í kosningaherferð sinni. Hafa skreytt
skrifstofu, bíl og annan
varning tengdan kosningabaráttunni með þessu
ágæta og bragðmikla
spendýri.
„Við byrjuðum á
þessu í kosningabaráttunni 2003 en
vildum núna fara
alla leið,“ bætir
Fanný Guðbjörg
við en ungir fram-

«3«-! 'ULLI OG ¶ËRDÅS VILJA

BJËÈA 'UÈNA TIL SÅN OG GEFA
HONUM ALVÎRU KINDAR BOL

pólitísk, hún er bara á móti,“ segir
Gunnlaugur Ingivaldur Grétarsson í Ósóma og samstarfskona
hans, Þordís Claessen, tekur undir
þau orð. „Okkur finnst þetta
hins vegar fyndin tilviljun en getum auðvitað
ekkert gert, við erum
ekki með einkaleyfi
á íslensku kindinni,“
segir Þordís sem vill þó
gjarnan bjóða landbúnaðarráðherranum og
framsóknarmanninum Guðna Ágústs&!..µ '5¨"*®2'

3EGIR UNGA FRAM
SËKNARMENN SVEITË
OG STOLTA AF ÖVÅ

(!5+52 (!5+33/. -!¨52)..  "!+ 6)¨ 4*®,$). ¥ %52/63)/.

&EGINN AÈ FYLGJA RËLYNDIS
ROKKARANUM %IRÅKI (AUKS
„Einfalt og heiðarlegt verður
meginþemað okkar í Helsinki,“
segir Haukur Hauksson en hann
hefur tekið við keflinu af Jónatani Garðarssyni sem innsti koppur í búri Eurovision-hópsins en
senn líður að því að hópurinn
haldi til Finnlands og keppi fyrir
hönd Íslands í þessari sívinsælu
söngkeppni.
Haukur var staddur í Barcelona þegar Fréttablaðið hafði
uppi á honum en þar var hann að
ljúka við lokaverkefni sitt í MBAnámi við Háskólann í Reykjavík.
„Þannig að ég hef eiginlega bara
verið í símanum og tölvupóstinum á kvöldin,“ segir Haukur
sem verður augljóslega feginn
að koma náminu frá, nú þegar
Eurovision-æðið heltekur þjóðina. Er reyndar svekktur yfir því
að geta ekki komist á leik með
Eiði Smára á Nou Camp en viðurkennir að honum hefði nú varla
gefist tími til þess, Eurovision og
aftur Eurovision bíði hans.
Haukur er engin nýgræðingur í þessum fræðum, hefur verið
aðstoðarmaður Jónatans í fjögur ár og vissi því vel að hverju
hann gekk þegar hann tók starfið að sér. En á Hauki verður ekki
annað heyrt en að hann prísi sig

OG (ELENA 3VERRISDËTTIR
 TTA
 4ALLINN

Tjáðu þig!

sóknarmenn hafa jafnframt opnað
heimasíðuna kind.is.
Framsóknarkindin hefur
hins vegar þótt æði lík annarri kind sem hefur lifað
góðu lífi í bolabúðinni
Ósóma og þar á bæ könnuðust menn við að aðilar úr
Framsóknarflokknum hefðu
haft samband og óskað eftir
einhvers konar samstarfi.
„Við ýttum því bara á
undan okkur og svöruðum
því aldrei beint nema helst
að við vildum vera ópólitísk enda er sauðkindin ekki

%)2¥+52 %KKI VERÈUR ANNAÈ SAGT EN AÈ

ÅSLENSKA ÖJËÈIN SÁ BJARTSÕN ¹ GOTT GENGI
RAUÈH¾RÈA RËLYNDISROKKARANS

(!5+52 (!5+33/. (EFUR TRÎLLATRÒ ¹ N¾RVERU %IRÅKS (AUKSSONAR ENDA ROKKARINN

VELÖEKKTUR ¹ .ORÈURLÎNDUNUM

sælan að fylgja rólyndisrokkaranum Eiríki Haukssyni en ekki
sjónvarpsdívunni Silvíu Nótt
sem gerði Grikki alveg snarbrjálaða og tókst að afreka það
að láta áhorfendur púa á sig. „Það
er mjög gott að vinna með Eika.
Fyrir utan hversu gott föðurnafn
hann ber þá er Eiríkur mikið
ljúfmenni og það er kannski jákvætt fyrir okkur að fara þessa
leið núna, við erum „ögn“ hógværari heldur en síðast,“ segir
Haukur sem óttast þó ekki að
aðrir Evrópubúar kunni að líta
á Íslendinga sem einhverja geðklofa í ljósi þessa mikla muns.
„Nei, Finnar létu hafa eftir sér
þegar þeir unnu að þeir hefðu
prófað allan skalann,“ segir hann

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

og telur að Íslendingar eigi eftir
að græða mikið á nærveru Eiríks. „Hann er vel þekktur innan
þessa geira á Norðurlöndum og
hefur þéttan rokkbagkrunn.“
Haukur hefur stóran titil,
Head of Delegation, og það verður því í hans verkahring að sjá
um að allt gangi eins og smurt
fyrir sig, að hópurinn mæti á
æfingar og skapa allar aðstæður þannig að allt gangi sem best.
„Þetta er fyrst og fremst mikil
vinna og ekki síst mikil pólitík enda er þetta snertiflötur við
alla Evrópu. Eurovision er hins
vegar einstök upplifun og það
gefur manni þennan aukakraft
til að sinna þessu stóra verkefni,“ segir Haukur.

syni í búðina til þeirra þar sem
ráðherrann myndi þiggja einn bol
með kindinni. „Enda myndum við
afhenda honum hann með glöðu
geði,“ segir Þórdís. „Landbúnaðarráðherrann hefur enda
sýknt og heilagt verið að
reyna vernda íslensku
kindina með misjöfnum hætti þó,“ bætir
Gunnlaugur við.
Fanný Guðbjörg
kannaðist vel við
Ósóma-kindina
og
sagðist vera stolt af
því að búðin
hefði tekið eftir
þessu tákni árið
2003 og nýtt sér
það.
FGG
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¥ MÎRGU ER AÈ SNÒAST HJ¹ KONUNGI
D¾GURLAGATËNLISTARINNAR ¹ ¥SLANDI p
AÈ VONUM &RÁTTABLAÈIÈ GREINDI FR¹
ÖVÅ AÈ SÁRSTAKUR ÒTVARPSÖ¹TTUR ER ¹
DAGSKR¹ Å ¶ÕSKALANDI ÖAR SEM FJALLAÈ
ER SÁRSTAKLEGA UM "JÎRGVIN (ALL
DËRSSON N¾STKOMANDI FIMMTU
DAG -IKIÈ STENDUR TIL ¹ 3AUÈ¹RKRËKI
EN MIKIL D¾GURLAGAKEPPNI STEND
UR ÖAR FYRIR DYRUM OG VERÈUR HALD
IN ¹ FÎSTUDAG ¶AR KOMA FRAM FJÎL
MARGIR SYNIR FJËRÈUNGSINS SVO SEM
'EIRMUNDUR 6ALTÕSSON (EIÈA
ÒR )DOL INU OG &RIÈRIK
«MAR
2EGÅNA «SK VERÈ
UR EINNIG MEÈAL
FLYTJANDA Å KEPPN
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Rauðhærðar konur stofna samtök
„Við erum einfaldlega miklu
betri en annað fólk,“ segir Þuríður Helga Jónsdóttir innanhúsarkitekt og einn af stofnendum
Samtaka rauðhærðra kvenna en
stofnfundur þeirra verður haldinn 11. maí næstkomandi að Ásvallagötu 59. „Aðalsprautan fyrir
þessu er sýning Nínu Gautadóttur Óður til rauðhærðra kvenna í
myndlist,“ bætir Þuríður við og
segir að þær hafi fyrst haft veður
af svona samtökum í Frakklandi
en þar ku vera svipuð samtök
kvenna sem skarta þessum hárlit.
Þuríður tekur skýrt fram að það
ríki léttur andi í þessum hópi og
hið merkilega er að rauðhærðar
konur virðast oftar en ekki dragast saman.
Rauðhærðir virðist vera farnir
að færa sig upp á skaftið því nýlega var heimasíðan raudhausar.com stofnuð en þar má finna
vefverslun rauðhærðra og aðrar

upplýsingar fyrir rauðhært fólk.
Þuríður segir enda að margir séu
þeirrar skoðunar að rauðhærðir séu öðruvísi en annað fólk.
„Við höfum verið að skoða aðeins hvernig rauðhærðar konur
hafa birst í poppmenningunni og
hér áður fyrr virtist það loða við
rauðhærðar konur í bíómyndum
að þær væru vonda konan, þessi
femme fatale,“ útskýrir Þuríður
en bætir við að það hafi að einhverju leyti breyst, staða rauðhærðu konunnar sé nánast orðin
jöfn stöðu kvenna með annan
háralit. „Síðan hvenær hefur til
dæmis Julia Roberts verið vonda
konan,“ segir hún.
Þuríður kannast einnig við
aðrar mýtur á borð við þá að rauðhærðar konur séu vergjarnar og
útsmognar. „Rauðhærðir strákar
eru hins vegar í mun verri málum
því í kvikmyndum eru þeir oftast
sýndir sem hrekkjusvínin,“ segir
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KVENNA

Þuríður. „Annars eru þetta fyrst
og fremst baráttusamtök því
rauða genið er víkjandi og því er
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þetta hópur sem er á undanhaldi
en við viljum vernda hann,“ útskýrir Þuríður.
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Hátækniguðshús
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ohf. og Þjóðkirkjan eiga það sameiginlegt að
vera sameign þjóðarinnar þótt
hvorug þeirra virðist vera fær um
að gera svo öllum líki – sem bendir
til að eigendur séu of margir. Augljóslega er skilvirkara að fáir eigi
allt og hafi marga í vinnu í stað
þess að margir eigi allt og hafi
fáa í vinnu. Nú þegar hefur náðst
ótrúlegur árangur í rekstri hins
opinbera með því að finna fórnfúsa einkavini til að taka að sér
stofnanir sem voru svo blásnauðar að þær höfðu varla efni á laxveiðileyfum.
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sinni efni á laxveiðileyfum. Því
var næstbesti kosturinn tekinn og
RUV breytt í ohf . OHF stendur
fyrir „opinbert hlutafélag“. Slík
hlutafélög eru fjármögnuð úr ríkissjóði og þurfa því ekki að harka
á frjálsum markaði með verðsamráði, leynimakki og innherjaviðskiptum eins og venjuleg hlutafélög.

«(%.45'4 er að reka ótal útibú
víðsvegar um landið og mætti því
selja fjöldann allan af kirkjum
sem ýmist standa á verðmætum
byggingarlóðum eða gætu nýst
sem kaffihús, næturklúbbar eða
matsölustaðir. Eitt afkastamikið
og glæsilegt „hátækniguðshús“
mundi svo rísa í hverjum landsfjórðungi með nægilegu frystirými til að hægt væri að sameina
til dæmis fimmtíu jarðarfarir og
gera þessar athafnir í senn líflegri
fyrir syrgjendur og hagkvæmari
fyrir atvinnurekendur.
¶6¥ má reyndar bæta við að hin
fjölmörgu hjónabönd í landinu eru
löngu úrelt rekstrarform og bæði
ódýrara og hagkvæmara fyrir
forfallna elskendur að láta fyrirtækjaskrá leggja blessun sína
á sambandið og stofna um það
einkahlutafélag.
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.34! framfaraskref er að oháeffa Þjóðkirkjuna. Fjölmiðlavanur
forstjóri/biskup eins og Bubbi
Morthens mundi hefja biskupsembættið til almennra vinsælda.
Nauðsynlegt væri að nútímavæða
starfsemina þannig að almenningur gæti keypt smærri athafnir eins
og altarisgöngur og fyrirbænir úr
sjálfsölum en bjóða út jarðarfarir,
kirkjubrúðkaup og skírnir (nema
í heimahúsum). Daglegan rekstur mætti síðan fjármagna með því
að selja aðgöngumiða í messur og
myndu mörg stórfyrirtæki vera
fús til að kaupa heila kirkjubekki
eða stúkur fyrir allt kirkjuárið.
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