FRAMTÍÐARBORÐ

Engin fasteignasala í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

HALD

Ýmsar breytingar
gætu orðið á
borðbúnaði fyrir
árið 2015 ef
eitthvað er að
marka hugmyndir fjögur hundruð
hönnuða
sem tóku þátt
í keppninni
„Dining in 2015“.
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Anna Halldórsdó
ttir stofnaði
samtök í New
York
heita All We Knit sem
is
og prjóna handa Love
börnum á
munaðarleysingjahæl
um.
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HILDUR BJÖRG JÓNASDÓTTIR

Gestirnir vel geymdir
uppi á baðstofulofti
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„Þetta hætti
að vera geymsluloft
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Nútímalegt
eða
klassískt

Ertu að spá í að selja?

Frítt söluverðmat

Kristalsljósakr
ónur geta gert
gæfumuninn
í stofunni.
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ýmsum myndum
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Heimili
Í MIÐJU BLAÐSINS

GRÆJUR

Þótt hún sé
markaðsfulltrúi
arstjóri og
og
þau búi í miðborg hann verslungamaldags
baðstofustemning Reykjavíkur er
Hildi Björgu
á loftinu hjá
Jónasdóttur
þeim
og Heiðreki
mundssyni.
Guð-

heimafólk,“

segja þau Heiðrekur

Dorothea E.
Jóhannsdóttir

Sérblað um híbýli og stofur

Sölufulltrúi

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

dorothea@remax.is

898 3326

og Hildur

FRÉTTABLAÐIÐ/A

NTON

meira að segja
vel við hæfi.“ haldið þorrablót hér
og það þótti
Síðan lýsa
þau
„Þegar við
mjög
keyptum húsið breytingunum lítillega:
var hér nokkurs
fyrir
konar baðstofultveimur árum þá
rekkjum tvei
f

17. mars 2008 — 76. tölublað — 8. árgangur

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Bergsteinn
Gunnarsson
Löggiltur Fasteigna
fyrirtækja og skipasali
FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Sími: 512 5000

MÁNUDAGUR

Magnús Geir Þórðarson:

Hjóla í
páskaeggin

Breytingar í
Borgarleikhúsinu

Gillzenegger og
félagar í Merzedes
Club falla í freistni
um páskana.

FÓLK Magnús Geir Þórðarson boðar

breytingar í Borgarleikhúsinu
þegar hann tekur við stjórnartaumum þar í haust. Hann segist
hins vegar ekki ætla að blása í
neina byltingarlúðra, allt verði
framkvæmt af ró og yfirvegun.
Magnús segir það ekkert launungarmál að hann ætli að styrkja þann
sterka hóp sem fyrir er í leikhúsinu. Magnús hyggst jafnframt
bjóða leikhúsgagnrýnandanum
Jóni Viðari Jónssyni sæti á
frumsýningarlista leikhússins en
hann var strikaður út af þeim lista
eftir skrif sín í DV.
-fgg/sjá síðu 42

FÓLK 34

Syngjandi sveittir
Frábær stemning var
á afmælistónleikum
Sálarinnar í
Höllinni.
FÓLK 32

Friðsamleg sambúð
„Það er helst að blossi hér upp
þjóðerniskennd þegar Danir eru
sérlega andstyggilegir í Börsen og
öðrum blöðum“, skrifar Guðmundur Andri Thorsson.
Í DAG 18
SLÖKKVILIÐIÐ AÐ VERKI Grunur leikur á að kveikt hafi verið í íbúðinni við Hrafnhóla í gær. Íbúar í fjölbýlinu hafa óskað eftir því

2-0
fyrir KR

að fólkið sem býr í íbúðinni verði borið út.

MÁLARINN Jan Jiricek segist hafa

Mögulega kveikt í
fimmtíu íbúða blokk

KR vann
Grindavík öðru
sinni í úrslitakeppni Iceland
Express-deildar
kvenna í gær.
ÍÞRÓTTIR 38

Íbúð í fjölbýlishúsi við Hrafnhóla í Reykjavík skemmdist mikið í eldi í gær. Lögreglu grunar að kveikt hafi verið í. Íbúar hússins hafa óskað eftir því að fólkið í
íbúðinni verði borið út. Margt gengið á, segir formaður húsfélagsins.

VEÐRIÐ Í DAG
5
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4
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FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

5

HÆGLÆTISVEÐUR Í dag verður
víðast hæg suðvestlæg eða
breytileg átt. Bjartviðri austan og
suðaustan til, annars þungbúnara
og þurrt að mestu. Hiti 3-8 stig að
deginum.

VEÐUR 4

Mikið úrval af
upphengdum salernum

BRUNI Betur fór en á horfðist þegar
eldur kom upp í íbúð í fjölbýlishúsi
við Hrafnhóla 6 til 8 í Breiðholtinu
í gærmorgun. Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning
um eldinn um klukkan tíu en þá
lagði reyk út um glugga íbúðar á
annarri hæð. Allt tiltækt lið
slökkviliðsins var sent á vettvang.
Ólafur Ingi Grettisson, aðstoðarvarðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir að greiðlega hafi gengið að slökkva eldinn.
„Viðbúnaðurinn var mikill enda
eru um fimmtíu íbúðir í húsinu.
Íbúðin reyndist mannlaus,“ segir
Ólafur.

eigu Félagsbústaða Reykjavíkur.
„Það hefur verið óbúandi hérna
síðan í janúar,“ segir Helga Kristín
Sigurðardóttir, formaður húsfélagsins. Hún segir íbúana í mikilli
óreglu og það veki ugg hjá fólkinu
í blokkinni, ekki síst hjá börnunum. „Hér hefur margt gengið á og
það hafa verið unnar skemmdir á
húsinu. Við höfum verið í samskiptum við Félagsbústaði og lögfræðingur okkar er að vinna í því
að fá fólkið borið út,“ segir Helga
en síðast á laugardagskvöldið var
kallað á lögreglu vegna slagsmála
í íbúðinni.

Vildi sýna Tíbetum stuðning:

Hellti málningu
á sendiráðsþrep
MÓTMÆLI Rauðri málningu var hellt

yfir tröppur kínverska sendiráðsins í Reykjavík í gær. Sá sem
málningunni hellti, Jan Jiricek,
segist þannig hafa afhjúpað
blóðflauminn sem renni frá
sendiráðinu. Hann vonist til þess
að augu fleiri opnist fyrir aðgerðum kínverskra stjórnvalda í Tíbet.
„Aðalástæðan fyrir þessum
verknaði mínum er að sýna
Tíbetum stuðning í frelsisbaráttu
sinni,“ segir Jiricek í tilkynningu.
„Baráttu sem hefur staðið yfir í
meira en fjörutíu ár og kostað
mörg þúsund saklaus líf.“
Lögreglan hafði ekki séð
tilkynningu Jiriceks þegar
Fréttablaðið hafði samband. Hann
verður boðaður í skýrslutöku.
- sþs / sjá síðu 12

thorgunnur@frettabladid.is

Fyrsti landsleikur karla innanhúss fór fram í Kópavogi í gær:

Færeyingar lagðir í Kórnum
FÓTBOLTI Það var söguleg stund í
knattspyrnuhúsinu Kórnum í gær
þegar fyrsti A-landsleikur karla
innanhúss fór fram.
Ísland lagði Færeyjar með þrem
mörkum gegn engu í leiknum.
Jónas Guðni Sævarsson og Tryggvi
Guðmundsson
skoruðu
fyrir

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15
tengi.is
Smiðjuvegi 76 • Kópavogi
Baldursnesi 6 • A kureyri

Viðvörunarkerfið Boði var notað
til þess að koma upplýsingum í
gegnum síma til allra íbúa hússins
um að halda kyrru fyrir í íbúðum
sínum. Segir Ólafur að það hafi
gefið góða raun. Íbúðin þar sem
eldurinn kviknaði er afar illa farin
og nokkrar reykskemmdir urðu í
sameign á hæðinni.
Að sögn lögreglu kviknaði eldurinn á tveimur stöðum í íbúðinni og
flest virðist benda til þess að
kveikt hafi verið í. Lögregla hefur
oft þurft að hafa afskipti af íbúum
íbúðarinnar
undanfarið
og
nágrannarnir hafa óskað eftir að
þeir verði bornir út. Íbúðin er í

afhjúpað blóðflauminn sem renni frá
sendiráðinu.

FYRSTI
LANDSLEIKURINN Ólafur

Jóhannesson,
landsliðsþjálfi
leggur línurnar
fyrir Guðmund R.
Gunnarsson.

Ísland og eitt markanna var sjálfsmark hjá Færeyingum.
Leikurinn var lítið fyrir augað.
Íslenska liðið var ákaflega slakt í
fyrri hálfleik en sýndi talsvert
betri leik í síðari hálfleik og sigur
liðsins var sanngjarn.

66

- hbg / sjá síðu 36
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Gunnar Björgvinsson, slökkviliðsmaður á Akureyri, bjargaði í gær ketti úr tré:

Kötturinn meig á bjargvættinn
FÓLK „Við reynum nú að forðast

Stefán, verða þessir hundar
versti vinur mannsins?
„Glæpamannsins, já.“
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vinnur
að því að fá til sín svokallaða valdbeitingarhunda, sem eru meðal annars notaðir
í óeirðum. Stefán Eiríksson er lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins.

svona björgunaraðgerðir enda
kennir reynslan okkur það að
yfirleitt fara kettirnir niður af
sjálfsdáðum á endanum,“ segir
Gunnar Björgvinsson, slökkviliðsmaður á Akureyri, sem bjargaði í gær ketti úr tré. Kisi hafði
klifrað upp í hátt lerkitré í garði á
Eyrinni en hætti sér síðan ekki
niður. Hann hafði því setið á efstu
greinum trésins alla nóttina og
vælt.
„Við fengum tilkynningu um
þetta snemma um morguninn og
ókum fram hjá annað slagið. Þegar
við sáum að kötturinn var ekkert á

FRELSINU FEGINN Gunnar heldur hér á
kisa sem var feginn að komast niður.
MYND/SÓLVEIG HELGADÓTTIR

leiðinni niður ákváðum við að
bjarga honum,“ segir Gunnar.
Stór stigi slökkviliðisins var

reistur upp að trénu og Gunnar
fikraði sig upp. „Þegar ég nálgaðist kisa kom þessi fína gusa niður
og hafnaði á öxlinni á mér. Það
var heiður himinn svo þetta gat
aðeins komið frá einum stað,“
segir Gunnar og hlær. Hann segir
að kötturinn hafi verið dauðskelkaður. „Þeir verða oft alveg vitlausir og maður passar að láta
hvergi skína í bert hold svo þeir
nái ekki að klóra mann en þessi
var ljúfur sem lamb. Hann var
frelsinu feginn og litla stúlkan
sem á hann var ákaflega ánægð
með að fá hann niður,“ segir
Gunnar.
- þo

Ævintýraleit rak
Íslending í herinn
NICOLAS SARKOZY Ástamálin hafa sett

svip sinn á stjórnmálalíf hans.

Sarkozy Frakklandsforseti:

Laut í lægra
haldi fyrir
sósíalistum
FRAKKLAND, AP Hægriflokkur

Nicolas Sarkozy Frakklandsforseta
laut í lægra haldi fyrir sósíalistum
í sveitarstjórnarkosningunum í
Frakklandi í gær. Talið er að
ástamál forsetans hafi haft þessi
áhrif og að kjósendur séu að sýna
hug sinn í verki.
Í skoðanakönnun um mitt árið í
fyrra átti forsetinn stuðning um
tveggja af hverjum þremur
kjósendum en nú styður hann
aðeins einn af hverjum fjórum.
Sarkozy brást við niðurstöðunni:
„Fólkið hefur látið í ljós vilja sinn.
Ég mun að sjálfsögðu taka tillit til
þessa.“ Talið er að hann muni nú
breyta um stíl, verða virðulegri og
láta minna fara fyrir sínum
persónulegu málum.
- ghs

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fíkniefnaakstur á Akranesi
Tveir ökumenn voru stöðvaðir á
Akranesi í fyrrinótt gunaðir um að aka
undir áhrifum fíkniefna. Þá stöðvaði
lögreglan í Borgarnesi ökumann í gær
sem grunaður er um að hafa verið
undir áhrifum efna.

Á tvöföldum hámarkshraða
Ökumaður var stöðvaður á 100 kílómetra hraða í Borgarnesi á laugardagskvöld þar sem hámarkshraði er
50 kílómetrar á klukkustund. Hann á
von á hárri sekt en missir ekki prófið.

Ungur íslenskur hermaður varð á vegi íslenskra fjölmiðlamanna í Afganistan í
gær. Hann hefur verið í fjögur ár í norska hernum og tvo mánuði í Mazar-i-Sharif. Hann vill ekki gefa upp fullt nafn en systir hans var að fermast í gær.
AFGANISTAN „Ég fór til Noregs til

þess að fara í herinn,“ segir Sigmundur, ungur íslenskur hermaður sem varð á vegi íslenskra fjölmiðlamanna þegar þeir heimsóttu
bækistöðvar
norska
hersins
skammt frá Mazar-i-Sharif í gær.
Hann vill ekki gefa upp eftirnafn sitt. Segist eiga heima í Kópavogi þar sem litla systir hans var
að fermast í gær.
„Ég ætlaði einmitt að fara að
hringja í hana á eftir.“
Sigmundur segir það fyrst og
fremst hafa verið ævintýraleit, og
hugsanlega líka forvitni, sem varð
til þess að hann hélt til Noregs
aðeins átján ára gamall. Hann
stóðst þó ekki þær kröfur sem
norski herinn gerði til hans í það
skiptið. Hann hélt því heim en
sneri aftur ári síðar og þurfti þá
að bíða í ár til viðbótar eftir svari
um það hvort hann fengi inngöngu.
Sigmundur hefur nú verið hermaður í norska hernum í fjögur ár,
þar af tvo mánuði í norðanverðu
Afganistan þar sem hann tekur
þátt í uppbyggingarstarfi fjölþjóðaliðs NATO.
Samningur hans við norska herinn rennur út í sumar, en hann
reiknar með því að framlengja
hann. Hann stefnir á að verða
sjúkraliði í hernum og er byrjaður
á sjúkraliðanámi.
„Draumurinn væri sá að koma
heim til að þjálfa íslensku friðargæsluna. Þetta eru duglegir menn
og þeir gætu gert svo margt. Til
dæmis þjálfað afganska herinn
eins og Norðmenn, Ítalir og fleiri
gera.“

LOFTHRÆDDUR Fólk fylgdist með þegar

Gunnar fikraði sig upp stigann í átt að
kisa sem gat ekki haldið í sér.
MYND/SÓLVEIG HELGADÓTTIR

Mikil ölvun í miðborginni:

Fimmtán gistu
fangageymslur
LÖGREGLUMÁL Mikill erill var

hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt, einkum
vegna ölvunar. Voru allar fangageymslur í Reykjavík orðnar
fullar undir morgun svo nýta
þurfti fangageymslur í Hafnarfirði sem er óvanalegt.
Fjórar minni háttar líkamsárásir komu til kasta lögreglu
en engin þeirra hafði verið
kærð í gær.
Þá voru tveir ökumenn stöðvaðir grunaðir um ölvunarakstur og tveir til viðbótar grunaðir
um að aka undir áhrifum fíkniefna.
- þo

Kosningar í Íran:

Íhaldssöm
stjórnmálaöfl
unnu sigur

SIGMUNDUR HERMAÐUR Sigmundur stefnir á að gerast sjúkraliði í hernum og hefur

þegar hafið sjúkraliðanám. Draumurinn er að þjálfa íslensku friðargæsluna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUÐSTEINN

Sigmundur segir drauminn um
hermennsku hljóta að hafa blundað lengi í sér, því aðeins sjö ára
gamall fékk hann fyrstu hermannaklossanna sína og geymir
þá ennþá.
Sigmundur varð fyrstur í fjölskyldunni til þess að fara út í hermennsku, en fjölskyldan hefur
alltaf stutt hann heils hugar í því
sem hann er að gera.
Bróðir hans er nú að feta sömu
braut og er kominn í norska her-

skólann á sömu herstöð og Sigmundur var í.
„En hann er eldri bróðir minn
og ég var kominn á undan honum,“
segir Sigmundur og getur ekki
stillt sig um að brosa.

ÍRAN Fulltrúar íhaldssamra
stjórnmálaafla í Íran unnu sigur
í þingkosningunum sem voru þar
í landi um helgina og héldu
meirihluta í þinginu, eins og
búist var við. Þetta kom fram á
fréttavef BBC í gær.
Frambjóðendurnir náðu
sérstaklega góðum árangri í
höfuðborginni Teheran sem
þykir mikilvægt varðandi
áframhaldandi völd í þinginu.
Margir frambjóðendanna eru
gagnrýnendur harðlínumannsins
Mahmouds Ahmadinejad, forseta
Írans.
- ghs

SLYS
Skullu saman í skíðabrekku
GUÐSTEINN BJARNASON
SKRIFAR FRÁ AFGANISTAN
gudsteinn@frettabladid.is

Tvö börn skullu saman í skíðabrekkunni í Breiðholti í gær og hlaut annað
þeirra ljótan skurð á höfði. Barnið var
flutt með sjúkrabíl á slysadeild.

Bókin sem Hannes var dæmdur fyrir var ekki metin sem vísindaframlag:

Ódýrt og gott

Halldór fékk enga styrki
MENNTUN Ritun Halldórs, fyrstu

Steinbítur
með aspas og blaðlauk

998

kr.
kg.

Þú sparar 400 kr.

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

bókar Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar um Halldór Laxness,
var ekki styrkt af Rannsóknasjóði
Háskóla Íslands, að sögn Kristínar
Ingólfsdóttur, rektors Háskólans.
„Hann er auðvitað starfsmaður
skólans og ég get ekki sagt hvort
hann vann þetta í vinnutíma eða
frítíma, en skólinn sem slíkur
styrkti ekki skrifin,“ segir hún.
Bókin hafi ekki verið metin sem
vísindaframlag prófessorsins.
Hannes var sem kunnugt er
dæmdur í síðustu viku til að greiða
einar þrjár milljónir í bætur og
málskostnað til Auðar, ekkju Halldórs Laxness. Hann er sekur um
að hafa notað sér verk Halldórs í
leyfisleysi.
Rektor fer nú yfir stöðuna, en
háskólayfirvöld hafa verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki brugðist
við málinu í þau fimm ár sem það

HANNES HÓLMSTEINN GISSURARSON

KRISTÍN INGÓLFSDÓTTIR

hefur verið til umræðu.
Hannes hafi einnig tekið verk
fræðimanna og gert að sínum.
Skólinn eigi að taka á því.
Í siðareglum skólans segir að
kennarar setji ekki hugverk annarra fram sem sín eigin.

Skólinn stefnir í hóp hundrað
bestu skóla heims, en Kristín
hefur ekki viljað svara því hvort
dómurinn kunni að hafa áhrif á
trúverðugleika stofnunarinnar.
Ekki náðist í Hannes Hólmstein
í gærkvöldi.
- kóþ
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

69,78

70,12

Sterlingspund

141,51

142,19

Evra

108,56

109,16

Dönsk króna

14,554

14,64

Norsk króna

13,637

13,717

Sænsk króna

11,477

11,545

Japanskt jen

0,6933

0,6973

114,1

114,78

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
140,8457
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Erill á Suðurnesjunum:

Sextán ára piltur undir stýri
LÖGREGLUMÁL Sextán ára piltur

var stöðvaður við akstur í miðbæ
Reykjanesbæjar í fyrrinótt en sá
hafði að sjálfsögðu ekki ökuréttindi sökum ungs aldurs. Haft var
samband við foreldra drengsins.
Nokkur ölvun var í miðbæ
Reykjanesbæjar og þurfti einn að
gista fangageymslur sökun ölvunar. Þá var einn ökumaður stöðvaður grunaður um að aka undir
áhrifum fíkniefna.
Á laugardagsmorgun stöðaði lögreglan ölvaðan ökumann
á Suðurnesjum. Sá reyndist ekki
hafa ökuréttindi þar sem hann
hafði verið sviptur þeim vegna
ölvunaraksturs fyrir skömmu. - þo

Þyrlan sótti stúlku:

Slasaðist við
leik í snjónum
SLYS Átta ára gömul stúlka slasaðist í Bitrufirði í gær og var flutt
með þyrlu Landhelgisgæslunnar á
Landspítalann í Fossvogi.
Stúlkan var að renna sér ásamt
fleirum á plastpoka í snjónum
fyrir ofan bæinn Einfætingsgil
þegar hún skall á karlmann með
þeim afleiðingum að hún hlaut
áverka á hálsi, höfði og brjóstkassa.
Lögreglan flutti stúlkuna til
móts við sjúkraflutningamenn
frá Hólmavík á börum og þar tók
læknir ákvörðun um að senda hana
suður. Hún gekkst undir rannsóknir á Landspítalanum en meiðsli
hennar reyndust ekki alvarleg. - þo

SLYS
Datt á skíðum í Bláfjöllum
Níu ára gömul stúlka datt á skíðum
í Bláfjöllum í gær og meiddist á
hálsi. Hún var flutt með sjúkrabíl á
Landspítalann í Fossvogi en meiðsli
hennar reyndust ekki alvarleg.
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Óvenjuerilsamt var hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu í gær:

Forstjóri REI um Enex:

Eldsvoði og sex bráðaútköll

Hlutur REI
gæti farið inn

BRUNI Allt tiltækt lið slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var
kallað að fjölbýlishúsi við Eiðistorg 13 til 15 á Seltjarnarnesi í
gær.
Verktakar voru að vinna við að
setja tjörupappa á þak og hafði
neisti hlaupið frá þeim með þeim
afleiðingum að eldur læsti sig í
þakið.
Rífa þurfti upp 20 fermetra af
klæðningu til að komast fyrir eldinn og mátti litlu muna að illa
færi. Nokkrar skemmdir urðu á
íbúð á fimmtu hæð, einkum vegna
vatns.
Þetta var annar bruninn í fjölbýlishúsi sem slökkviliðið sinnti í

gær því fyrr um morguninn
kviknaði í íbúð í blokk í Breiðholtinu.
Mikill erill var hjá slökkviliðinu um miðjan daginn í gær og á
þeim rúma klukkutíma sem tók
að slökkva eldinn á Eiðistorgi
sinntu sjúkrabílar sex bráðatilfellum, þar af fjórum þar sem
óskað var eftir fleiri en einum
sjúkrabíl. Mun það vera óvenjulegur fjöldi útkalla á ekki lengri
tíma.
- þo

ORKA „Geysir Green er nú með
yfir sjötíu prósenta eignarhlut í
Enex, svo REI getur kannski ekki
ráðið því hvað verður um það
[Enex],“ segir Guðmundur Þóroddsson, forstjóri REI.
Hann var spurður út í orð
Ásgeirs Margeirssonar, forstjóra
Geysis Green Energy, um að
undirbúningur fyrir sameiningu
Enex og Geysis sé langt kominn.
REI á um fjórðungshlut í Enex.
Guðmundur var inntur eftir
afstöðu REI til þessa og kvað
hann enga slíka afstöðu hafa
verið tekna. REI hafi ekki svarað
Geysi um málaleitanina.
- kóþ

ELDUR Á EIÐISTORGI Eldsins
varð vart snemma og því tókst
að forða því að verr færi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ákvörðunin líklega
kærð af Landvernd
Framkvæmdastjóri Landverndar gerir ráð fyrir því að kæra ákvörðun sveitarfélaga um að gefa út byggingarleyfi, enda byggi leyfið á gölluðu áliti. Bæjarstjóri
Reykjanesbæjar bíður þessarar „árásar“ frá Landvernd. Segist ýmsu vanur.
UMHVERFISMÁL „Ég geri fastlega
ráð fyrir því að við kærum þetta,“
segir Bergur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Landverndar.
Hann fagnar orðum Aðalheiðar
Jóhannsdóttur í Fréttablaðinu í
gær, en hún heldur því fram að
byggingarleyfi
sem sveitarfélögin Reykjanesbær og Garður
hafa veitt Norðuráli
vegna
álvers í Helguvík, sé byggt á
BERGUR
gölluðu
áliti
SIGURÐSSON
Skipulagsstofnunar. Álitið geti því ekki verið
grundvöllur leyfisins.
Segist Aðalheiður telja að
umhverfisverndarsamtök
geti
kært ákvörðun sveitarfélaganna
til úrskurðarnefndar skipulags- og
byggingarmála. Krefjast megi að
framkvæmdir við álversbyggingu
verði stöðvaðar á meðan.
Aðalheiður er dósent við lagadeild Háskóla Íslands og Bergur
segir hana eitt
helsta kennivald
landsins
í
umhverfislöggjöf.
„En í allri
góðri stjórnsýslu
myndu sveitarfélögin þó draga
leyfið sjálfviljug
til baka, falli
ÁRNI SIGFÚSSON
úrskurður ráðherra okkur í vil,“ segir hann og
vísar til eldri kæru Landverndar
til umhverfisráðherra.

HARÐUR ÁREKSTUR Ökumaður bifhjólsins handleggsbrotnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Óhapp á Miklubrautinni:

Bíll og bifhjól
skullu saman
SLYS Tveir voru fluttir á slysa-

deild eftir að bifreið ók á bifhjól
á Miklubraut á móts við Réttarholtsveg í gær. Loka þurfti hluta
Miklubrautarinnar um tíma
meðan lögregla og sjúkralið
unnu á staðnum auk þess sem
hreinsa þurfti upp olíu.
Meiðsli mannanna reyndust
ekki alvarleg.
- þo

Ökumaður undir áhrifum:

Ók í veg fyrir
mótorhjól

ÚR HELGUVÍK Framkvæmdastjóri Landverndar geri fastlega ráð fyrir að félagið muni

kæra byggingaleyfið enda byggi það á gölluðu áliti.

Í kæru þeirri er þess krafist að
álit Skipulagsstofnunar verði gert
ógilt og að fram fari lögformlegt
umhverfismat á framkvæmdunum í heild sinni. Kæran bíður
úrskurðar ráðherra.
En Árni Sigfússon, bæjarstjóri í
Reykjanesbæ, segir bæjarfélagið
halda áfram með starf sitt. Aðalheiður gagnrýni helst tvennt; línulagnir og losunarkvóta.
Árni kveður útfærslu línulagna
á lokastigi. Losunarkvótana hafi
Norðuráli áður verið tilkynnt um
að fyrirtækið ætti að sækja um

SLYS Alvarlegt umferðarslys

seinna, þar sem verkefni þess
væri ekki komið nógu langt.
„Og þá er eðlilegt að þegar verkefnið er komið lengra að hægt sé
að sækja um losunarkvóta,“ segir
Árni.
Árni segir að álit Aðalheiðar hafi
því engin sérstök áhrif á framkvæmdirnar. „Við höfum séð önnur
álit frá öðrum lögmönnum og þeir
hafa verið annarrar skoðunar. En
ef Landvernd ætlar að halda þessum árásum sínum á okkur áfram,
þá bara velur hún það. Við erum
ýmsu vön.“
klemens@frettabladid.is

varð á gatnamótum í Þorlákshöfn um miðjan dag í gær þegar
fólksbifreið var ekið í veg fyrir
bifhjól.
Ökumaður bifhjólsins var
fluttur fótbrotinn með sjúkrabíl
á Landspítalann í Fossvogi þar
sem gert var að sárum hans.
Ökumaður fólksbílsins slasaðist ekki en hann er grunaður
um að hafa ekið undir áhrifum
fíkniefna.
Bíllinn og bifhjólið voru óökufær eftir slysið og flutt á brott
með kranabíl.
- þo

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson

2
5

Veðurfræðingur

4

5

3

3

LYKTIN AF VORINU
Fólk nefnir mikið
við mig þessa
dagana að það ﬁnni
lyktina af vorinu.
Það má til sanns
vegar færa enda
vorjafndægur á
ﬁmmtudaginn og
sumir byrjaðir á vorverkunum í garðinum. Til viðbótar er
hitinn á uppleið og
hægviðrasamt. Rétt
5
er þó að minna á
að alltaf má búast
við vorhretum.
Á MORGUN
Vestlæg eða hæg
breytileg átt.

1

5
1

5

1

3

3

5°

Ósló

3°

Stokkhólmur

3°

Gautaborg

4°

London

9°

París
Friedrichshafen

5
1

Berlín
Alicante

3

5
1

6
3
4

2

4
5

2
2

6°

Billund

Frankfurt

5

5

Kaupmannahöfn

MIÐVIKUDAGUR
8-15 m/s hvassast með
ströndum s- og sv-til

6

5

9°
10°
5°
5°
21°

Mallorca

16°

Basel

10°

Eindhoven

8°

Las Palmas

22°

New York

8°

Orlando

26°

San Francisco

17°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

RISI MEÐ AUGA
FYRIR SMÁATRIÐUM

60”
Hitachi P60XR01 – Verð kr. 899.995
60" risinn í X-línunni frá Hitachi býr yfir eiginleikum sem ekkert annað

Með PAUSE LIVE TV tækninni getur þú seinkað dagskránni ef þú þarft

plasmatæki getur státað af. Myndgæðin eru framúrskarandi með nýjum

að bregða þér aðeins frá; þú stillir bara á upptöku og byrjar svo aftur

tæknimöguleikum eins og Movie FRC, sem eykur hraðann með því að fjölga

að horfa á þáttinn á þeim stað sem frá var horfið. 250 GB innbyggður

römmum, og Picture Master FHD, sem gefur betri og náttúrulegri mynd.

upptökudiskur er í tækinu, hátalarar sem hægt er að festa á hlið

Komdu og upplifðu það með eigin augum!

tækisins, USB, SD minniskortarauf, 3 x HDMI og fleira og fleira.

PI PAR • SÍA • 80386

50”

37”

Hitachi P50XR01
Verð kr. 449.995

Hitachi L37X01
Verð kr. 279.995

50" plasmatæki sem býr yfir öllum eiginleikum stóra

37" LCD tæki frá Hitachi fyrir þá sem vilja

bróður en hefur rafdrifinn snúningsfót og innbyggða

nettara tæki en sömu myndgæði.

hátalara
að
hát
l
ð auki.
ki

Ármúli 26 • Sími 522 3000 • www.hataekni.is • Opnunartími: virka daga 9-18 | laugardaga 12-17
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Hagfræðingar telja hugmyndina um norræna krónu athyglisverða:

Viðbrögð Norðurlandanna forvitnileg
Líst þér vel á að lögreglan noti
valdbeitingarhunda?
Já

54,5 %
45,5 %

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ætti Landvernd að kæra byggingarleyfi Norðuráls?
Segðu þína skoðun á www.visir.is

GJALDEYRISMÁL Ingunn S. Þorsteinsdóttir, hagfræðingur hjá
Alþýðusambandi Íslands, segir að
hugmyndin um norræna krónu sé
athyglisverð og þess virði að skoða
til lengri tíma litið en fljótt á litið
virðist hún ekki leysa vandann í
þjóðarbúskapnum. „Við þurfum
að ná tökum á þjóðarbúskapnum
áður en við tökum ákvarðanir um
krónuna af eða á,“ segir Ingunn.
Hún bendir á að efnahagskerfin
á Norðurlöndunum séu ólík, Finnar séu þegar komnir í myntsamstarf með ESB og Danir með sína
krónu fasttengda við evruna. Svíar
séu komnir í ESB þótt þeir séu
með eigin mynt. „Eftir stöndum

STIGAR OG HANDRIÐ ÚR GLERI OG STÁLI

ÞURFUM AÐ NÁ TÖKUM „Við þurfum
að ná tökum á þjóðarbúskapnum
áður en við tökum ákvarðanir um
krónuna af eða á,“ segir Ingunn S.
Þorsteinsdóttir, hagfræðingur hjá ASÍ.
FORVITNILEGT „Það væri forvitni-

legt að vita hvernig aðrar þjóðir
taka í það,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins.

við og Norðmenn og hugsanlega
Svíar. Ég tel ólíklegt að Finnar
vilji fara út úr myntsamstarfinu,
þeirra hagur hefur vænkast það
mikið þannig að ég held að okkar
hagur myndi ekki batna við slíkt
samstarf. Norðmenn hafa löngum

glímt við of sterka krónu vegna
olíunnar en þeir hafa ekki verið
með jafnmiklar sveiflur á myntinni og við,“ segir hún.
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, telur í lagi að ræða þá hug-

mynd að taka sameiginlega upp
norræna krónu. „Það væri forvitnilegt að vita hvernig aðrar
þjóðir taka í það,“ segir hann.
Kristina Cunningham, upplýsingafulltrúi hjá Kristinu HusmarkPersson, samstarfsráðherra Norðurlandanna í Svíþjóð, segir að
ráðherrann sé ekki tilbúinn að
ræða hugmyndina þar sem hún
hafi ekki enn komið fram í norrænu samstarfi. Ef hún komi fram
í norrænu samstarfi verði hún
hugsanlega tilbúin að ræða málið.
Ekki náðist í Kristinu Halvorsen, fjármálaráðherra Noregs.- ghs

Húsnæðismarkaður
á enn eftir að versna
Alþjóðlega lánsfjárkreppan eykur á vandræði húsnæðiseigenda. Ástandið á eftir að versna áður en það batnar. Verði eignir verðminni en lán, getur fólk setið í
átthagafjötrum. Erfitt að meta hversu margir lenda í vandræðum.
EFNAHAGSMÁL „Þetta á væntanlega

ÚTI SEM INNI
Upplýsingar á www.atlantskaup.is
Atlantskaup ehf. Bæjarflöt 6,112 Reykjavík S: 533 3700

flugfelag.is

Netið
Þú færð alltaf
hagstæðasta verðið
á www.flugfelag.is

eftir að versna áður en það batnar,“ segir Þórólfur Matthíasson,
prófessor við Háskóla Íslands.
Fram kom í Fréttablaðinu á
föstudag að húsnæðislán séu í
einhverjum tilvikum orðin jafnhá markaðsverði íbúða. Þá sýna
tölur Fasteignamats ríkisins að
fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu lækkaði í febrúar, eftir
stöðuga hækkun síðustu ár. Þá
hafi verðbólgan haft mikil áhrif á
höfuðstól verðtryggðra lána,
hann hafi hækkað um ríflega 200
milljarða króna á lánum almennings undanfarin ár. Þá hefur
gengi krónunnar einnig lækkað
mikið frá áramótum. Það getur
valdið þeim sem hafa tekið lán í
erlendri mynt vandræðum.
Gylfi Magnússon, dósent við
Háskóla Íslands, segir þetta ekki
koma á óvart. Vandræði á fjármálamörkuðum hafi gert það
mun erfiðara en áður fyrir fólk
að fjármagna húsnæðiskaup og
kjörin snarversnað. Þetta ætti að
ýta undir lækkun eða að minnsta
kosti vinna gegn hækkun. Við
bætist að fasteignaverð hafi
hækkað mikið og mikið verið
byggt, „hugsanlega meira en
hægt er að selja með góðu móti“.
Gylfi segir að erfitt sé að meta
hversu margir lendi í vandræðum. Um það verði þó örugglega
einhver
dæmi.
„Sérstaklega
meðal þeirra sem keyptu þegar
fasteignaverðið var sem hæst og
spenntu bogann hátt með mikilli
lántöku en áttu lítið eigið fé.“
Þórólfur Matthíasson bendir á
að menn hafi ekki séð alþjóðlegu

SKRIFAÐ UNDIR KAUPSAMNINGINN Fólk gæti lent í átthagafjötrum verði íbúð þess

verðminni en lánin sem á henni hvíla.

lánsfjárkreppuna fyrir þegar
húsnæðisskriðan fór af stað
haustið 2004. Hann sagði í grein í
Morgunblaðinu þá um haustið að
verðið myndi væntanlega hækka
nokkuð, en síðan lækka aftur að
nokkrum árum liðnum. Ungt par
sem keypti íbúð með 100 prósenta láni kynni að sitja uppi eftir

þrjú til fimm ár með eign sem
væri verulega verðminni en
skuldin sem á henni hvíldi. Þetta
unga fólk væri þar með hneppt í
átthagafjötra í orðsins fyllstu
merkingu. „Mér finnst þessi spádómur minn vera óþægilega
nálægt því að rætast.“
ingimarkarl@frettabladid.is

Frystitogarinn Venus kom til hafnar með 250 milljóna verðmæti úr Barentshafi:

Vanþakklæti að brosa ekki
SJÁVARÚTVEGUR Frystitogarinn Venus kom til hafnar
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í Reykjavík gær með 400 tonn af unnum afurðum
sem fengust úr 900 tonnum af þorski úr Barentshafi.
Heildarverðmæti aflans er um 250 milljónir króna
miðað við gengi á fimmtudag. Hásetahluturinn er
samkvæmt því um 2,3 milljónir króna. „Við erum
heppnir út af genginu, markaðir háir og góður fiskur,“ segir Guðmundur Jónsson, skipstjóri á Venusi.
„Við vorum að fiska í norsku lögsögunni í Barentshafi,“ segir hann. „Þar eru Norðmennirnir búnir að
vera að rækta upp þorskstofninn. Þetta er fimmta
árið sem þeir hafa bannað loðnuveiðar og því er
svona ljómandi gott ástand á þorskstofninum og vel
haldinn fiskurinn. Þrjátíu prósent aflans er sennilega fiskur sem er níu kíló eða þyngri,“ segir Guðmundur og telur hugsanlegt að ástandið á þorskstofninum við Ísland sé lélegt „því við erum alltaf
að veiða frá honum fóðrið. Ég veit ekki um neina lífveru sem lifir ekki á því að borða.“
Venus hefur farið í tvo túra það sem af er árinu og
fiskað fyrir rúmar 300 milljónir króna í allt. „Til að
gera þetta þurftum við að hafa 2.000 tonna togara,
30 manna áhöfn, en mér skilst að þetta sé svipað og
einn bankastjóraræfill fær fyrir að mæta í vinn-

GOTT AFLAVERÐMÆTI Frystitogarinn Venus kom til hafnar í gær

með aflaverðmæti upp á um 250 milljónir króna. „Vanþakklæti
ef þeir brosa ekki núna,“ segir Guðmundur Jónsson skipstjóri
um áhöfnina.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

una,“ segir Guðmundur.
Venus var fjörutíu daga í Barentshafi. „Það er
svolítið langur tími,“ segir Guðmundur og telur að
mannskapurinn sé ánægður. „Það væri vanþakklæti
ef þeir brosa ekki núna.“
- ghs
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Sænski herinn kannar hvernig norrænu varnarsamstarfi verði best hagað:

Kvennasveit þykir líklegust
VARNARMÁL Sænski herinn hefur
nú fengið það verkefni frá sænsku
ríkisstjórninni að kanna hvernig
Svíar, Norðmenn og Finnar geti
best unnið saman í varnarmálum.
Jafnvel Danir og Íslendingar hafa
áhuga er haft eftir sænska ríkisútvarpinu, SR.
Líklegt er að fyrsta verkefnið
myndi felast í því að norrænu þjóðirnar komi sér upp sameiginlegum
kvennasveitum sem verði sendar í
verkefni í löndum þar sem karlkyns hermenn eiga erfitt með að
nálgast og ná góðu sambandi við
konur í landinu, samkvæmt frétt
hjá sænska ríkisútvarpinu.
Samvinna um menntun her-
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að sameiginleg kvennasveit Norðurlandanna
henti vel í verkefni í
löndum þar sem karlar
eiga erfitt með að ná til
kvennanna.

manna, innkaup og stjórn lofthelginnar kemur einnig til greina. Þá er
sameiginlegt kerfi til að fylgjast
með umferð kafbáta einnig ofarlega á listanum. Talið er að verulegar fjárhæðir sparist við samstarf af þessu tagi.
Sænskir stjórnmálamenn hafa

Róa lífróður við
Breiðafjörðinn
Stjórnarformaður Sæferða segir fyrirtækið berjast við að búa til markað sem
komi í stað greiðslna Vegagerðarinnar, sem minnka árlega. Kaup á nýjum
Baldri hafi verið forsenda rekstursins. Er með allar klær úti á Breiðafirðinum.

Ch`g{jg
ckZbWZg'%%+
7Z^ch`^eijg
:`^cc-#%%%`b

SAMGÖNGUR „Við erum í kappi við
tímann að byggja upp markað
fyrir sumarið 2010 þegar samningur okkar við Vegagerðina rennur út. Ég trúi því að hægt sé að
byggja upp starfsemi sem réttlæti
þetta skip,“ segir Páll Kr. Pálsson,
stjórnarformaður Sæferða.
Sæferðir komust í hámæli á
dögunum vegna sölu fjármálaráðuneytisins á ferjunni Baldri.
Keypti fyrirtækið skipið af ríkinu
snemma árs 2006 og seldi aftur til
Finnlands með hagnaði.
Fjallað hefur verið um þennan
gróða og þann
stutta tíma sem
tók að selja skipið, tvær vikur.
Páll bendir þó á
að
samningar
hafi verið þannig
að af kaupunum
hafi í raun ekki
orðið fyrr en um
PÁLL KR. PÁLSSON tveimur mánuðum seinna. „En
auðvitað vorum við heppin,“ segir
hann.
Salan á ferjunni gerði fyrirtækinu kleift að kaupa nýjan Baldur,
sem á að geta skilað nægum tekjum til að halda áfram rekstri
þegar verktakasamningur við
Vegagerðina um siglingarnar yfir
Breiðafjörð rennur út.
„Ef þetta hefði ekki gengið upp,
hefðu forsendur ferjusiglinganna
verið brostnar,“ segir Páll. Við
kaupin á nýja skipinu hafi Sæferðir þurft að skuldsetja sig fyrir
einar 130 milljónir, en nýi Baldur
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NÝR BALDUR Það er af og frá að tala um verktakagreiðslur Vegagerðarinnar sem
ríkisstyrki, segir Páll. Vegagerðin leggur nú veg við Breiðafjörð og hættir því að greiða
fyrir siglingarnar. Páll vinnur að því að finna fyrirtækinu rekstrargrundvöll sem komi í
stað þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

er mun stærri en sá gamli.
Veigamikill þáttur í framtíðaruppbyggingu fyrirtækisins eru
náttúruvænar ferðir um Breiðafjörð. Kvikmyndin Brúðguminn,
sem gerist í Flatey, hefur komið
Sæferðum vel.
„Það er alveg ótrúlega mikið að
gera og við önnum varla eftirspurn. Fólk bókar ferðir fyrir sig
eða kaupir gjafabréf,“ segir Kristrún Konráðsdóttir, markaðs- og
sölustjóri Sæferða.
Fyrirtækið stílar nú inn á aðra
tegund ferðamennsku en þá sem
hefur verið mest áberandi hér á

landi. Ferðaþjónustu gæða og innihalds, en ekki magns. Og allar
klær eru hafðar úti.
„Við erum til dæmis með hvalaskoðun, enda eru hér fleiri hvalategundir en annars staðar á landinu. Einnig sjóstangveiði og ferðir
út í Suðureyjar,“ segir hún. Nýjasta viðbótin sé fjögurra daga
náttúrusigling.
„Hún er nú þegar í sölu hjá
fimm erlendum skrifstofum,“
segir Páll. „Við nýtum öll tækifæri
til að tryggja áframhaldandi starfsemi.“
klemens@frettabladid.is

Reykvíkingar þurfa að hringja á dyrasíma lögreglu á kvöldin og um helgar:

Erindum sinnt ef tími er til
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HENTA VEL Í SUMUM
LÖNDUM Líklegt þykir

mikinn áhuga á auknu varnarsamstarfi. „Við erum fylgjandi þessari
stefnu. Nú förum við inn í tímabil
þar sem við þurfum að koma þessu
í framkvæmd. Þá spyrjum við herinn: Hvernig? Ekki hvort eða hvers
vegna heldur hvernig og það er það
tímaskeið sem við erum að fara inn
í,“ segir Sten Tolgfors, varnarmálaráðherra Svía, í Dagens Nyheter.
Norðmenn og Svíar hafa þegar
látið taka saman skýrslu um hvernig löndin geta menntað hermennina sína, haft sameiginlegar hernaðaræfingar og innkaup. Ekki
náðist í Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra í gær en
hún var á leið til Afganistans. - ghs
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LÖGREGLAN Lögreglan í Reykjavík hefur sett A4-blað
við dyrasíma við dyrnar vestanmegin á lögreglustöðinni við Hverfisgötu þar sem stendur: „Hringið
dyrasíma“. Í staðinn fyrir sólarhringsopnun í
móttöku sem áður var í lögreglustöðinni geta menn
nú hringt bjöllunni ef þá vantar lögregluaðstoð.
„Það hringir hér inni hjá okkur og við förum fram
ef við heyrum í bjöllunni og höfum tíma til að sinna
því. Það er ekki föst vakt á þessum dyrasíma,“ segir
Gunnar Hilmarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni í
Reykjavík. „Fólk kemur hingað til okkar allan
sólarhringinn í alls kyns erindagjörðum. Við reynum
að sinna því eins og hægt er,“ segir hann.
Fyrir sameiningu lögregluembættanna á höfuðborgarsvæðinu var sólarhringsopnun á þremur
stöðum; í Hafnarfirði, Kópavogi og Reykjavík. Í
Reykjavík var maður í afgreiðslunni og sinnti þeim
sem komu að stöðinni eða vísaði þeim annað. Nú er
þetta gjörbreytt í öllum sveitarfélögunum þremur.
Varðstjórinn, sem alltaf var á vakt í Hafnarfirði, er
nú farinn að vinna á bíl, í Kópavogi er lokað á
kvöldin og í Reykjavík er sem sagt hægt að hringja á
dyrabjöllunni. Þar er engin móttaka nema frá átta til
fjögur alla virka daga.
„Á virkum dögum verða menn að fara í aðalinnganginn í austurhluta hússins ef þá vantar lögreglu-

Á KVÖLDIN OG UM HELGAR „Hringið dyrasíma“ eru skilaboðin

sem lögreglan í Reykjavík hefur skrifað með kúlupenna á
blað til þeirra sem vantar lögregluaðstoð eftir klukkan fjögur á
virkum dögum og um helgar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

aðstoð en eftir klukkan fjögur verða þeir að koma til
okkar og hringja dyrasímanum sem er í anddyrinu,“
segir Gunnar.
- ghs
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DEVOLD
Columbia-flíspeysa

Columbia-flísjakki

Columbia-jakki

Columbia-peysa

Columbia softshelljakki

verð áður 9.439 kr.

verð áður 9.439 kr.

verð áður 11.990 kr.

verð áður 9.990 kr.

verð áður 12.990 kr.

Tilboð 5.695 kr.

Tilboð 5.695 kr.

Tilboð 7.295 kr.

Tilboð 5.995 kr.

Tilboð 7.795 kr.
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Columbia-jakki

Columbia-strákaúlpa

Columbia-stelpuúlpa

Didriksons-úlpa

Devold fatnaði

verð áður 17.990 kr.

verð áður 9.990 kr.

verð áður 9.990 kr.

verð áður 9.990 kr.

Tilboð 10.995 kr.

Tilboð 5.995 kr.

Tilboð 5.995 kr.

Tilboð 7.995 kr.

Viking-kuldaskór barna

verð áður 9.890 kr.

Tilboð 7.995 kr.

Nú er tækifærið að græja sig fyrir lítinn pening. Snjórinn bítur ekki á þig
í vetrarfatnaði frá okkur. Komdu við og kynntu þér úrvalið og klæddu
þig upp fyrir skíðaævintýrin um páskana.

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630
Opið mánud.–föstud. 10–18 og laugard. 10–16
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Flugskóli Íslands hefur samið um smíði og leigu á níu metra flughermi:

Hagræðing verður heilmikil
MENNTUN Flugskóli Íslands, dóttur-

félag Fjöltækniskólans, hefur gert
samning um rekstrarleigu á
splunkunýjum flughermi fyrir Boeing 757-þotur sem kemur til landsins í apríl á næsta ári. Icelandair
kaupir flugtíma fyrir sína flugmenn
í flugherminum og notar í þetta um
1.700 sæti í sínum flugvélum.
„Við seljum þeim flugtíma í herminum. Flugmenn verða að fara tvisvar sinnum á ári í svona hermi og
hafa hingað til þurft að fara í
tveggja til þriggja daga þjálfun
erlendis sem kostar það að þeir
þurfa að fljúga út og vera á hóteli í
viku. Þetta mun nú allt gerast hér
heima þannig að hagræðingin verð-

10
stk.

990 kr.

SAMIÐ UM NÍU METRA FLUGHERMI

Flugskólinn hefur samið um smíði og
rekstrarleigu á níu metra háum flughermi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ur heilmikil og þetta er mannvænna,
það þarf ekki að þvæla mönnum út
meira en þeir þurfa,“ segir Jón B.
Stefánsson,
framkvæmdastjóri
Flugskóla Íslands.
Flugskólinn mun eiga og reka

herminn. Skólinn er þegar farinn
að selja lettneskum og litháískum
flugfélögum flugtíma. „Hugmyndin er að markaðssetja fyrir önnur
flugfélög, til dæmis í Austur-Evrópu og Ameríku,“ segir hann.
Flughermirinn er tekinn á rekstrarleigu en gert er ráð fyrir að velta
Flugskólans verði alls rúmlega einn
milljarður króna næstu fimm árin.
Í þeim tölum er gert ráð fyrir einhverjum hagnaði.
Flughermirinn er stórt og mikið
tæki sem þarf meðal annars níu
metra lofthæð. Hann sveiflast til á
tjökkum eins og flugvél gerir í
flugi. Flughermirinn er smíðaður í
Kanada.
- ghs

Vextir húsnæðislána
næstum tvöfaldast
Afborganir af húsnæðislánum með breytilegum vöxtum gætu hækkað verulega þegar lánin verða endurskoðuð. Fyrstu lánin verða endurskoðuð á næsta
ári. Forsvarsmenn banka vonast til þess að vextir verði lægri við endurskoðun.

Páskaföndur

10
stk.

1.280 kr.
Borgartúni 29 + Höfðabakka 3
Smiðjuvegi 5 + Ögurhvarﬁ 2 + Iðuhúsinu
Glerárgötu 34 Akureyri + Aðalstræti 27 Ísaﬁrði
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Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað

EFNAHAGSMÁL Afborganir af húsnæðislánum í íslenskum krónum
með breytilegum vöxtum hjá
bönkunum gætu hækkað verulega
við endurskoðun vaxta.
Vextir fyrstu lánanna verða
endurskoðaðir haustið 2009, en
þau hagstæðustu bera 4,15 prósent vexti. Eftir því sem næst
verður komist bera dýrustu sambærilegu lánin í dag 7,8 prósenta
vexti. Vextir lána sem ekki eru
með endurskoðunarákvæði munu
ekki breytast.
„Fyrstu lánin munu koma til
endurskoðunar seint á næsta ári,
en obbinn af þeim kemur til endurskoðunar árið 2010,“ segir Már
Másson, forstöðumaður kynningarmála hjá Glitni. Þeir bankar
sem haft var samband við gáfu
hvorki upp fjölda lána með slíku
endurskoðunarákvæði, né upphæðir, af samkeppnisástæðum.
Spurður hvort líklegt sé að
vextir muni hækka segir Már: „Í
sjálfu sér eru þetta ekki tímabærar vangaveltur, vaxtastigið er í
sögulegum hæðum núna og við
verðum að sjá hvernig það þróast.“
Í kynningu útibússtjóra hjá
Íslandsbanka, nú Glitnis, frá maí
2005, kom fram að slík lán fælu í
sér minni vaxtaáhættu, og að
almennt væri spáð vaxtalækkun
til langs tíma. Í flestum tilvikum
myndu íbúðaeigendur spara töluvert á því að endurfjármagna
áhvílandi lán, sem yfirleitt bæru
5,1 prósenta vexti.
Í dag býður Glitnir húsnæðislán
með 6,35 prósenta vöxtum án endurskoðunarákvæðis, en árið 2004
bauð Íslandsbanki lán með vöxt-

HÚSNÆÐI Vextir húsnæðislána hjá bönkunum voru lægstir nærri fjórum prósentum,

en eru nú komnir hátt í átta prósent fyrir lán með endurskoðunarákvæði.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

um frá 4,15 prósentum.
Haukur Agnarsson, deildarstjóri
fasteignaþjónustu
hjá
Landsbankanum, segir að minnihluti lána hjá bankanum sé með
endurskoðunarákvæði, og hlutfallið hafi farið lækkandi á undanförnum árum. Það skýrist líklega
einkum af vaxtamun, slík lán séu
nú með 7,8 prósenta vöxtum en
lán án endurskoðunarákvæða séu
með 6,3 prósenta vöxtum.
Talsverður fjöldi viðskiptavina
SPRON er með húsnæðislán með
breytilegum vöxtum, en fæst
þeirra koma til endurskoðunar
fyrr en á árinu 2010, segir Ólafur
Haraldsson, framkvæmdastjóri

SPRON sparisjóðs. Vextir SPRON
á nýjum lánum með endurskoðunarákvæði eru nú 6,95 prósent.
„Það er gert ráð fyrir því að
vextir fari að lækka, eitt og hálft
ár er langur tími. Ég er nokkuð
viss um að vaxtastigið verður
mun lægra, en hvort það verður
jafn lágt og þegar við vorum að
byrja með þessi lán er ómögulegt
að segja,“ segir Ólafur.
Benedikt Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Kaupþings, segir
bankann aldrei hafa veitt húsnæðislán í íslenskum krónum með
breytilegum vöxtum. Því verði
vextir húsnæðislána hjá bankanum óbreyttir.
brjann@frettabladid.is

Kosningabarátta í fyrsta skipti vegna stjórnarkjörs hjá lögreglumönnum:

Tveir takast á um formennsku

RV6209

VINNUMARKAÐUR Endurnýjun er yfirvofandi í for-

ystusveit Landssambands lögreglumanna, LL, en
stjórnarkjör stendur nú yfir. Hvorki formaður né
varaformaður LL gefa kost á sér en tveir listar eru
nú í fyrsta skipti í boði og er það óvenjulegt, að sögn
Steinars Adolfssonar framkvæmdastjóra.
Gils Jóhannsson varðstjóri leiðir annan listann og
er hinn undir forystu Snorra Magnússonar rannsóknarlögreglumanns. Nokkrir einstaklingar úr
núverandi stjórn og varastjórn eru á lista Gils. Listi
Snorra er hins vegar skipaður yngri mönnum sem
sumir koma nýir inn. Tveir menn eru þó á báðum
listum. Þetta eru þeir Loftur Kristjánsson, lögreglumaður á Reykjanesi, og Óskar Þór Guðmundsson,
lögreglumaður á Austurlandi. Loftur er í núverandi
stjórn og er sá eini úr stjórninni sem heldur áfram
ef listi Snorra nær kjöri.
Snorri segir að ástandið hafi verið frekar bágborið innan lögreglunnar upp á síðkastið, meðal annars
tal um niðurskurð eða hagræðingu. „Við viljum setja
tennur upp í Landssambandið, að það sé bit- og slagkraftur þar,“ segir hann og kveður gagnrýnina ekki
nýja af nálinni þótt hún hafi ekki verið á torg borin.

FRAMBOÐSFUNDUR HJÁ LÖGREGLUMÖNNUM Kosningabarátta

er á fullu meðal lögreglumanna og stóð annar listinn fyrir
framboðsfundi nýlega. Þetta er í fyrsta skipti sem lögreglumenn kjósa milli lista í stjórnarkjöri.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Gamla stjórnin vann mjög vel. Hún beitti sér til
dæmis fyrir breytingu á hegningarlögunum sem
varð aukin refsivernd fyrir lögreglumenn og margt
annað. Hún skilar ekki slæmu búi, það er alveg klárt
mál,“ segir Gils.
Stjórnarkjörið fer fram með póstatkvæðagreiðslu
sem stendur til 27. mars. Niðurstaðan liggur fyrir í
byrjun apríl.
- ghs
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Skýrsla um umferðarslys á Íslandi árið 2007 kynnt í vikunni:

Flest alvarleg slys í ágúst
SLYS Banaslysum fækkaði mikið

en alvarlegum slysum fjölgaði
milli áranna 2006 og 2007. Þetta
kemur fram í skýrslu um umferðarslys á Íslandi sem Umferðarstofa kynnti í vikunni. Flest alvarleg slys og banaslys á síðasta ári
urðu í ágúst, en 30 manns slösuðust alvarlega eða létust í þeim
mánuði.
Fimmtán létu lífið í jafnmörgum umferðarslysum á árinu.
Fjöldi banaslysa er því meðal þess
lægsta sem þekkist í Evrópu.
Aðeins eitt slysanna átti sér stað á
höfuðborgarsvæðinu. Þrír hinna
látnu voru ökumenn bifhjóla, einn
var gangandi vegfarandi og ellefu

VIÐ VEIÐAR Það var tilkomumikið að
fylgjast með loðnuskipunum svo nærri
landi við Vestmannaeyjar í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

Loðnuveiðar við Eyjar:

Lítið að hafa
SJÁVARÚTVEGUR „Það var ekkert
að hafa. Ætli þetta sé ekki bara
búið,“ sagði Ólafur Á. Einarsson,
skipstjóri á Álsey VE, sem var
ásamt fleiri skipum við loðnuveiðar nærri Vestmannaeyjum í
gær.
Margir Eyjamenn gerðu sér
ferð austur á eyju í góða veðrinu til að fylgjast með loðnuskipum sem köstuðu nótum sínum á
loðnu í Stakkabótinni nærri landi.
Einhverjir bátar hafa ekki náð að
fylla kvóta sinn og eru að brenna
út á tíma þar sem loðnan fer að
hrygna og drepast.
- þo

Fyrst rottur, nú bændur:

Ljósleiðari lagaður í Skotlandi
SAMSKIPTI Skoskir bændur í
girðingavinnu hægðu á öllu
netsambandi til og frá Íslandi í
sólarhring. Ljósleiðari sem flytur
meðal annars umferð FARICE-1
sæstrengsins bilaði við girðingalagningu í Skotlandi í fyrradag og
var ekki lagaður fyrr en seinni
partinn í gær.
Rúmlega tvö ár eru síðan rottur
gerðu Ísland netsambandslaust í
stutta stund með því að naga
strenginn í sundur.
Bilunin hafði þau áhrif að
netumferð frá Íslandi var mun
hægvirkari en ella, enda þurfti
hún öll að fara í gegnum CANTAT-3 varastrenginn, sem hefur
mun minni afkastagetu.
- sþs

Lögreglan í Finnlandi:

Leitar ólöglegra
innflytjenda
FINNLAND Lögreglan í Finnlandi
stendur nú í átaki til að koma í
veg fyrir að ólöglegir innflytjendur setjist að í landinu. Lögreglan
gerði húsleit í tveimur næturklúbbum um helgina til að kanna
hvort þar væru ólöglegir innflytjendur, að sögn finnska dagblaðsins Hufvudstadsbladet.
Fulltrúar lögreglunnar,
tollayfirvalda og landamæragæslunnar leituðu á samtals tæplega
sextíu einstaklingum í næturklúbbunum. Sumir voru starfandi
þar meðan aðrir voru þar sem
gestir. Níu voru teknir höndum og
ákveðið að kanna mál þeirra
betur en aðeins tveir höfðu ekki
dvalarleyfi.
- ghs

voru ökumenn eða farþegar í bíl.
Af þessum ellefu reyndust sex
ekki vera í bílbelti. Tæplega 1700
manns slösuðust í umferðinni árið
2007, þar af 195 alvarlega.
Umferðarslysum hefur fækkað
frá árinu 1998 sé tekið mið af
fjölgun ökutækja, íbúa og ekinna
kílómetra. Þrátt fyrir fækkunina
hefur markmiðum stjórnvalda í
umferðaröryggismálum
ekki
verið náð. Markmið stjórnvalda er
að fjöldi látinna og alvarlega slasaðra í umferðinni lækki um fimm
prósent á ári til ársins 2016. - þeb
UMFERÐARSLYS Flest umferðarslys á
árunum 2006 til 2007 urðu í ágústmánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LOKAÈ

Þú getur alltaf treyst á
prinsinn
Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi
s: 554 7200 • www.hafid.is
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ÁTÖK Um áttatíu hafa látist í átökum milli Tíbeta og kínverskra stjórnvalda, sam-

kvæmt tíbetsku útlagastjórninni.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Menningarlegt þjóðarmorð í Tíbet
Um áttatíu hafa látist í átökum milli Tíbeta og
kínverskra stjórnvalda, segir tíbetska útlagastjórnin.
Andlegur leiðtogi Tíbeta fordæmir aðgerðirnar.
KÍNA, AP Að minnsta kosti áttatíu
hafa látið lífið í átökum milli
Tíbeta og kínverskra yfirvalda
undanfarna daga. Yfir sjötíu hafa
slasast. Þetta fullyrðir tíbetska
útlagastjórnin á Indlandi, og
kveðst hafa fengið tölurnar staðfestar frá mörgum.
Tölur kínverskra stjórnvalda
um mannfall í átökunum eru mun
lægri. Þau segja að tíu manns hafi
látið lífið í átökum sem brutust út
á föstudag, í kjölfar friðsamlegra
mótmæla sem hafa staðið yfir í
tæpa viku. Sem fyrr snúast mótmælin um yfirráð Kínverja yfir
landsvæðinu.
Aðgengi vestrænna fjölmiðla að
Tíbet er stjórnað af Kínverjum, og
því hefur reynst erfitt að staðfesta
fregnir af því sem gerist þar.
Dalai Lama, andlegur leiðtogi
Tíbeta, fordæmir aðgerðir Kínverja í Tíbet og kallar þær menningarlegt þjóðarmorð. Í viðtali við
fréttastofu BBC sagðist hann óttast að fleiri myndu deyja ef kínversk stjórnvöld breyttu ekki
stefnu sinni varðandi Tíbet.
Kínverjar hafa ráðið yfir Tíbet

HiZ^cWijgbZÂ
`gnYY_jgijb
HiZ^cWijgbVg^cZgVÂjgbZÂ
]kiaVj`!gVjÂaVj`!higZc\_V"
WVjcjbd\[Zgh`jb`gnYY_jgijb
HZiiZaY[Vhibid\ZaYVÂj#Ä#W#
&*bcijgk^Âjb&-%8[dg]^ijÂjb
d[c^ZÂVhiZ^`i{eccjjb&*bc#

hVbVaVhj`VggÅ
hVbVg^cZgjÂX]^a^!aVj`!
[Zgh`jb`gnYY_jgijbd\
bVaVhj`VggÅ
HZiiZaY[Vhibid\ZaYVÂj#Ä#W#
&*bcijgk^Âjb&-%8[dg]^ijÂjb
d[c^ZÂVhiZ^`i{eccjjb&*bc#

síðan þeir réðust þangað inn árið
1950.
„Ástandið er orðið mjög eldfimt.
Báðar fylkingar virðast vera jafnákveðnar, sem hefur í för með sér
fleiri dauðsföll og meiri þjáningar,“ sagði Dalai Lama. „Kínverska
ríkisstjórnin heldur að af því að
hún hefur vopnin þá geti hún
stjórnað. Augljóslega getur hún
stjórnað, en hún hefur ekki vald
yfir mannshuganum.“
Sjónvarpsstöð í Hong Kong
flutti í gær fréttir af stórfelldum
herflutningum Kínverja inn í
Lhasa, höfuðborg Tíbets. Um tvö
hundruð bifreiðar, hver með fjörutíu til sextíu vopnaða hermenn,
hafi ekið inn í miðju borgarinnar í
gær.
Átökin brutust út aðeins tveimur vikum áður en hátíðahöld Kínverja vegna Ólympíuleikanna í
sumar hefjast. Þá verður lagt af
stað í ferðalag með ólympíukyndilinn, og fer hann meðal annars í
gegnum Tíbet. Vonir kínverskra
stjórnvalda standa til að Ólympíuleikarnir bæti ímynd landsins út á
við.
salvar@frettabladid.is
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Innbrot á Skagaströnd:

Unnendur Þjórsár vöktu athygli á baráttunni fyrir verndun árinnar:

Gripinn sofandi
í þýfishrúgu

Lásu ljóð við Urriðafoss

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í

UMHVERFISMÁL Nokkrir unnendur

verslun Lyfju á Skagaströnd í
fyrrinótt og stolið þaðan miklu
magni af lyfjum og peningum.
Miklar skemmdir voru unnar á
húsnæðinu en innbrotsþjófurinn
braut sér leið inn í apótekið
bakdyramegin.
Þjófurinn lét einnig greipar sópa
á efri hæð hússins, í félagsmiðstöðinni Undirheimum. Þar stal
hann skjávörpum, hljómtækjum og
peningum sem unglingarnir höfðu
safnað.
Þjófurinn var handtekinn á
heimili sínu á Skagaströnd undir
morgun þar sem hann svaf í hrúgu
lyfja og peninga.
- þo

Þjórsár komu saman við Urriðafoss á föstudagskvöldið og lásu
ljóð. Með þessu vildu þeir „á táknrænan hátt sýna stuðning við Þjórsá
og vekja athygli á baráttunni til
verndar henni gegn ásælni Landsvirkjunar,“ eins og segir í tilkynningu.
Þær þrjár virkjanir sem fyrirtækið áformar að byggja komi til
með að valda „óbætanlegum náttúruspjöllum og er Urriðafoss eitt af
því sem fórnað yrði,“ segir einnig.
Hópurinn hvetur fólk til að skoða
Urriðafoss á fallegum vetrardegi
eða á heiðskíru kvöldi „til að sjá í
senn fegurð himins og jarðar“. - kóþ

VIÐ URRIÐAFOSS Unnendur Þjórsár segja
að fossinum yrði fórnað vegna fyrirhugaðra virkjana.
MYND/ÓLAFUR SIGURJÓNSSON
FRÁ LJÓÐALESTRINUM Unnendur Þjórsár
komu saman og lásu ljóð til að sýna
stuðning sinn við verndun Þjórsár.
MYND/ÓLAFUR SIGURJÓNSSON

Í það minnsta tuttugu látnir:

Flugskeytaárás
á hús í Pakistan
PAKISTAN, AP Að minnsta kosti
tuttugu létust í flugskeytaárás á
byggingu nærri landamærum
Pakistans og Afganistans í gær.
Samkvæmt þarlendri ríkisfréttastofu er ekki vitað að svo stöddu
hverjir bera ábyrgð á árásinni.
Talið er að leiðtogi uppreisnarhóps hafi búið í húsinu og þess
vegna hafi flugskeytunum verið
beint að því. Byggingin gjöreyðilagðist. Svæðið í kring hefur
verið lokað af og var leitað að
fólki í rústunum þegar Fréttablaðið fór í prentun.
- sþs

DIPLÓMU- OG MEISTARANÁM
Í MENNTUNARFRÆÐUM
Í SKOÐUN Margt bendir til að lögreglu-

Skólaárið 2008–2009 er boðið upp á diplómu- og
meistaranám í menntunarfræðum með áherslu á:

nemar fái ekki vinnu að loknu námi.
Dómsmálaráðuneytið er með málið í
skoðun.

Lögreglufélag Reykjavíkur:
Almennt nám í menntunarfræðum

Lögreglunemar
fá ekki vinnu
að loknu námi

Kennslufræði – hlutverk umsjónarkennara
Kennslufræði – leiðsögn
Lestrarfræði
Menntastefnu og jafnréttismál – nýtt haustið 2008

LÖGREGLAN Ýmislegt bendir til að

flestir þeirra nema sem nú eru í
Lögregluskóla ríkisins, LSR,
muni ekki fá vinnu að loknu
námi. Þetta kom fram á fundi
Óskars Sigurpálssonar, formanns Lögreglufélags Reykjavíkur, LR, og Karls Jóhanns
Sigurðssonar, varaformanns LR,
með Birni Bjarnasyni dómsmálaráðherra fyrir helgina.
Dómsmálaráðherra segir að „á
fundi mínum með forystumönnum lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu fórum við yfir ýmis
mál og skiptumst á skoðunum í
mikilli vinsemd. Ég ætla ekki að
ræða einstök umræðuefni eða
úrlausn þeirra.“
Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins er verið að skoða
málið í dómsmálaráðuneytinu.

Sérkennslufræði
Skólaþróun
Stjórnun í skólastofnunum
Hægt er að ljúka 15 eða 30 eininga diplómunámi (Dipl.Ed.-gráðu) og 60 eininga
meistaranámi (M.Ed.-gráðu). Kennt er í lotum og hefst námið með vikulangri lotu
um mánaðamótin ágúst/september.
Nánari upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á www.unak.is. Einnig er hægt að
hafa samband við Ingólf Ásgeir Jóhannesson brautarstjóra framhaldsbrautar (sími
460 8558, ingo@unak.is) eða skrifstofu kennaradeildar (sími: 460 8041/460 8042,
kennaradeild@unak.is).

FYRRI UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 15. APRÍL 2008*
Valdimar Víðisson,
skólastjóri Grenivíkurskóla

- ghs

Námið er afar heppilegt fyrir mig
þar sem ég get stundað það
samhliða fullu starfi. Námskeiðin
eru fjölbreytt, lærdómsrík og
tengjast starfi mínu. Í náminu er
lögð mikil áhersla á gagnrýna
hugsun, ígrundun og samvinnu.

*Seinni umsóknarfrestur er til 5. júní. Athugið að takmarkaður fjöldi fær skólavist og umsækjendur í fyrri
umferð eiga betri möguleika að uppfylltum inntökuskilyrðum. Framboð náms er háð því skilyrði að næg
þátttaka fáist.

Sýn kennaradeildar Háskólans á Akureyri
Að nemendur geti lagt mat á menntamál á gagnrýninn og ígrundaðan hátt.
Metnaður framhaldsbrautar kennaradeildar HA er að mennta fagfólk sem
hefur þekkingu, færni og vilja til að veita forystu og axla ábyrgð í skólakerfinu
og vill efla skóla þar sem allir geta þroskast í starfi, lært hver af öðrum og hver
með öðrum.
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Talsmaður neytenda kynnti þrjú verkefni á alþjóðadegi neytenda í gær:

Nýtt leiðakerfi fyrir neytendur kynnt

Á FÁKI FRÁUM Þessi kona klæddist
arabískum prinsessubúningi þegar
hún tók þátt í skrúðgöngu á árlegri
hestahátíð í Sameinuðu arabísku
furstadæmunum.

NEYTENDAMÁL Norrænt hollustumerki fyrir matvæli var meðal
þriggja verkefna sem Gísli Tryggvason, talsmaður neytenda, kynnti á
föstudag, á alþjóðadegi neytenda.
Eru merkin liður í viðleitni
umboðsmanns barna og talsmanns
neytenda við að koma á heildarsátt
við fulltrúa markaðarins og aðra
hagsmunaaðila um að draga frekari
mörk við markaðssókn sem beinist
að börnum.
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra opnaði svo nýjan vef,
Leiðakerfi neytenda, sem ætlað er
að auðvelda neytendum að finna
upplýsingar og ná fram rétti sínum.
Er þar einnig hægt að fá aðstoð með

að bera fram kvartanir og skjóta
málum, þegar við á, til úrlausnar
hjá kvörtunarnefndum eða öðrum
úrlausnaraðilum.
Leiðakerfi neytenda er á slóðinni
www.neytandi.is og er verkefnið á
vegum talsmanns neytenda en í
samstarfi við tugi stofnana og samtaka sem eiga í hlut. Hlutverk talsmanns neytenda er að standa vörð
um hagsmuni og réttindi neytenda
og stuðla að aukinni neytendavernd.
Þá ræddi Gísli einnig kosti þess
að nýta lagaheimildir til þess að
sýslumenn leiti sátta í ágreiningsmálum neytenda við seljendur vöru
og þjónustu.
- ovd

FRÁ OPNUN LEIÐAKERFISINS Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra opnar síðuna

neytandi.is
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Passat

Volkswagen – kolefnisjafnaður
olefnisjaf ð útblástur
útblá

Saga Capital:

Karlmaður í Reykjavík dæmdur í eins árs fangelsi:

Ræddi við embættismenn:

Tveir nýir koma
inn í stjórn

Hrottalegt ofbeldi gegn unnustu

John McCain
heimsækir Írak

VIÐSKIPTI Sindri Sindrason,

DÓMSTÓLAR Karlmaður í Reykjavík

ÍRAK, AP John McCain, forsetaefni

stjórnarformaður Eimskipafélags Íslands,
og Gunnar Þór
Gíslason, framkvæmdastjóri
Sundagarða,
voru kjörnir
nýir inn í stjórn
Saga Capital
fjárfestingarbanka á aðalfundi bankans
ÞORVALDUR LÚÐVÍK
sem haldinn
SIGURJÓNSSON
var í gær. Þrír
stjórnarmenn sitja áfram, þeir
Halldór Jóhannsson, sitjandi
stjórnarformaður, Jóhann Antonsson og Róbert Melax.
Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, forstjóri Saga Capital, skýrði
frá því að sótt hefði verið um viðskiptabankaleyfi.
- ghs

hefur verið dæmdur í Héraðsdómi
Suðurlands í eins árs fangelsi fyrir
hrottafengna árás á unnustu sína,
auk þess sem hann nauðgaði henni.
Hann var dæmdur til að greiða
henni rúmar sex hundruð þúsund
krónur í miskabætur. Níu mánuðir
voru skilorðsbundnir.
Samkvæmt ákæru fór maðurinn
inn í íbúð á Laugarvatni þar sem
unnusta hans var og togaði hana út
og inn í bifreið sína. Þaðan ók hann
að Gjábakkavegi og dró hana út úr
bílnum og sló hana í andlit og líkama. Þá setti hann hana aftur upp í
bíl og ók að húsi á Laugarvatni þar
sem hann dró hana á hárinu út úr
bílnum og inn í íbúð þar sem hann
beittti hana kynferðislegu ofbeldi.
Þá sló hann hana ítrekað í andlitið
og líkama og hlaut konan ýmsa
áverka við árásina.

repúblikana í bandarísku forsetakosningunum, heimsótti Bagdad,
höfuðborg Íraks, í gær. Í heimsókninni ræddi öldungadeildarþingmaðurinn við
íraska og bandaríska embættismenn.
Meðal viðmælenda hans var
JOHN MCCAIN
Barham Saleh,
aðstoðarforsætisráðherra Íraks.
McCain, sem var einn helsti
stuðningsmaður innrásar Bandaríkjahers árið 2003, heimsækir Írak á sama tíma og Kúrdar í
norðurhluta landsins minnast þess
að tuttugu ár eru liðin frá því að
Saddam Hussein fyrirskipaði efnavopnaárás, sem varð fimm þúsund
að bana.
- sþs

LAUGARVATN Ofbeldisverknaðurinn hófst á Laugarvatni.

Maðurinn játaði að hafa veist að
konunni en neitaði sumum ákæruliða. Dómurinn komst hins vegar
að því út frá gögnum málsins að
maðurinn hefði gerst sekur um
það.

Í dómsniðurstöðu segir meðal
annars að ofbeldisverk mannsins
hafi staðið í umtalsverðan tíma og
verið til þess fallið að niðurlægja
unnustu hans og svipta hana mannlegri reisn.
- jss
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Finnskur listamaður:

Möguleikar Íslands í hugsanlegum aðildarsamingum við Evrópusambandið:

Ákærður fyrir
barnaklám í list

Íslensk sérákvæði eru samningsatriði

FINNLAND Finnski listamaðurinn
Ulla Karttunen hefur verið ákærð
fyrir vörslu barnakláms. Lögreglan lagði hald á nokkur af listaverkum Karttunen eftir að gestur á listsýningu hennar í galleríi í miðborg
Helsinki kærði hana fyrir vörslu
barnakláms.
Myndir Karttunen voru af
drengjum og stúlkum í verki sem
nefnist Neitsythuorakirkko og
mætti útleggja sem Kirkja óspilltu
hóranna. Karttunen segir sjálf að
verk sín séu gagnrýni á barnaklám. Hún heldur því fram að
efnið sé almennt aðgengilegt á
netinu, það sé ekkert leynilegt
klámefni.
- ghs

EVRÓPUMÁL Vel er hugsanlegt að

hægt sé að semja um sérreglur
sem geri kleift að tryggja sérhagsmuni Íslands hvað varðar fiskveiðistjórnun ef Ísland semur um
aðild að Evrópusambandinu. Landið verður þó almennt séð að ganga
að öllum þeim reglum sem fyrir
eru í gildi í sambandinu, þar með
talið sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni.
Þetta segir Jens Hartig Danielsen, prófessor í Evrópu- og þjóðarétti við Árósaháskóla, í samtali við
Fréttablaðið, og vísar til sérreglna
um takmörkun á rétti annarra ESBborgara til kaupa á sumarhúsum í
Danmörku sem dæmi um slík sérá-

FÆST
MEÐ TDI®
DÍSILVÉL

EYÐIR
AÐEINS FRÁ
5,6 l/100 KM

JENS HARTIG
DANIELSEN

Talaði á fundi
Lagastofnunar
HÍ.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

kvæði. Ákvæðin um norðurslóðalandbúnað, sem samið var um er
Svíar og Finnar gengu í sambandið,
eru að hans sögn annað dæmi um
sérsniðnar reglur sem gagnast

ÚTBLÁSTUR
AÐEINS FRÁ
148 G/KM

gætu sem fordæmi.
Danielsen hélt erindi um gildandi lög og reglur Evrópusambandsins á sviði landbúnaðar og
sjávarútvegs með tilliti til hugsan-

HLAUT
GULLNA
STÝRIÐ

DÚXAÐI Á
EURO NCAP
PRÓFINU

KOLEFNISJAFNAÐUR
Í EITT ÁR

legrar aðildar Íslands á hádegisfundi í boði Lagastofnunar
Háskóla Íslands á miðvikudag.
Danielsen segir að við gildistöku nýju uppfærslunnar á stofnsáttmála ESB, sem kennd er við
Lissabon og kemur í stað stjórnarskrársáttmálans strandaða, muni
engar innihaldslegar breytingar
verða á þeim grundvallarreglum
sem um sameiginlega stefnu ESB
á sviði landbúnaðar og sjávarútvegs gilda. Í nýja sáttmálanum
verði að vísu ákvæðin um sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna í
fyrsta sinn í sérkafla. Innihaldslega breyti þetta þó engu, að því er
hann best fái séð.
- aa

SVEIGJANLEGIR
SÖLUMENN

Með hinni mögnuðu TDI® dísilvél eyðir Passat aðeins 5,6 lítrum á hundraðið.
Fáir bílar sameina jafn vel kraft, þægindi og magnaða akstursupplifun og Passat. Og enginn þeirra fæst á
sambærilegu verði. Volkswagen Passat færir þér búnaðinn, plássið og útlitið sem þig hefur alltaf dreymt um.
Allt sem þú þarft að gera er að leggja blaðið frá þér, koma til okkar og
prófa þ
þennan frábæra lúxus.
gp
TDI® vél og meiri lúx

Passat kostar aðeins frá

2.770.000 kr.
Eða 34.900 kr. á mánuði miðað við gengistryggðan bílasamning til
84 mánaða og 20% útborgun. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 7,95%.
Sýndur bíll á mynd Passat Comfortline Plus.

1.9 TDI® dísilvél
fjarlægðarskynjarar
að framan og aftan
aðkomuljós
hiti í sætum

us fyrir 350.000 kr.
16" álfelgur,
leðurklætt stýri
a
leðurklædd handbrems

Das Auto.

leðurklædd gírstöng
vegleg VW regnhlíf
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Ekki vitað hver var að verki:

Kanadískur fyrirlesari um leiðir til að lina þjáningar alvarlega veikra sjúklinga:

Flugfélagið Sterling:

Svíi myrtur á
taílenskri strönd

Máttur andlegra lækninga

TAÍLAND, AP Sænsk kona var myrt

HEILSA Andlegur stuðningur gegn-

Flugnemar
fljúga þotum

í Taílandi í fyrradag. Hún var á
gangi á baðströnd á Phuket-eyju
þegar ráðist var á hana og hún
stungin í hálsinn.
Ekki er vitað hver eða hverjir
voru að verki.
Að sögn lögreglu hafði konan,
sem hét Hanna Charlotta Backlund og var á þrítugsaldri, tjaldað
á lóð hótels á norðurhluta eyjarinnar. Á laugardaginn hafi hún beðið
ferðafélaga sinn að koma með sér
í gönguferð á ströndinni, en hann
ákveðið að halda sig á hótelinu.
Þegar konan hafði ekki skilað
sér aftur á hótelið um kvöldið fór
ferðafélaginn að leita hennar og
fann lík hennar í sandinum.
Phuket-eyja er einn vinsælasti ferðamannastaður Taílands
og þangað koma þúsundir Svía á
hverju ári.
- sþs

ir veigamiklu hlutverki við að lina
þjáningar fólks sem þjáist af alvarlegum sjúkdómum. Þetta segir
Lorraine Wright, fyrrverandi prófessor í hjúkrun við Alberta-háskóla
í Kanada, sem hélt fyrirlestur í
Háskóla Íslands á fimmtudag um
þjáningar sjúklinga og leiðir til
„andlegra lækninga“.
Meðal helstu þátta sem reynslan
hefur að hennar sögn sýnt að gefi
góða raun eru meðferðarviðtöl, að
sjúklingnum sé sýnd samúð og
kærleikur, að hann njóti félagslegs
stuðnings og að hann rækti með
sér von. Loks segir hún að bænir
hjálpi, og þeim sé hægt að beita án
þess að vera sérstaklega trúaður á
æðri máttarvöld. Hver og einn geti
fundið sína leið til að stunda bænir
eða ígildi þeirra.
Wright segir margt hægt að

LORRAINE WRIGHT Flutti erindi í HÍ á fimmtudag.

læra af því hvernig andlegir þættir eru notaðir til styrkingar sjúklinga í asísk-búddískri lækningahefð, en hún hefur tekið þátt í

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

rannsóknum á henni, sérstaklega í
Taílandi. Í erindinu í gær rakti hún
lærdómsríkar dæmisögur úr þeim
rannsóknum.
- aa

SAMGÖNGUR Reynslulitlir flugnemar fljúga farþegaþotum fyrir
danska flugfélagið Sterling án þess
að farþegarnir viti af því. Ellefu
flugnemar hafa undanfarið flogið
farþegaþotunum hjá Sterling í
Noregi, að því er fram kemur í
Aftonbladet.
Sterling er í samstarfi við
danska flugmannaskólann Center
Air Pilot Academy. Í skólann
komast nemendur án nokkurrar
reynslu. Í nóvember 2006 voru
menntunarkröfurnar minnkaðar.
Eftir 70 tíma í flughermi, 40 tíma á
einshreyfilsvélum og próf geta
nemarnir flogið með farþega.
„Það er lélegt að nota flugvélar
með farþegum sem greiða fullt
verð í kennsluflug,“ segir Sigurd
Lökholm, framkvæmdastjóri
Norska flugmannafélagsins. - ghs
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FRÉTTASKÝRING: Mansal

Konurnar eru heimilisog kynlífsþrælar
Mansal er alheimsvandi.
Fórnarlömbin eru oft
konur frá fátækum löndum sem giftast og flytja
með manninum til heimalands hans. Þær hafa enga
lagalega stöðu í landinu og
geta lent í gildru ofbeldis,
einangrunar og kynlífsþrælkunar. Doktor Rachel
Parrenas flutti erindi um
stöðu kvenna í hnattvæðingunni fyrir skömmu.

RÚSTIR Mikil eyðilegging var allt í kringum svæðið þar sem kraninn féll.
NORDICPHOTOS/AFP

Eitt versta byggingarslys í sögu New York-borgar:

Byggingarkrani féll
og banaði fjórum
BANDARÍKIN, AP Að minnsta kosti
fjórir létu lífið og um tuttugu slösuðust
þegar
byggingarkrani
hrundi í New York í Bandaríkjunum í fyrradag. Kraninn stóð á
byggingarsvæði þegar hann brotnaði í nokkra hluta og lenti á fjölbýlishúsi og fleiri byggingum.
Þegar Fréttablaðið fór í prentun
var enn verið að leita að fólki í
rústum húsanna. Fjórir hafa fundist látnir hingað til. Michael
Bloomberg borgarstjóri sagði

þetta eitt versta byggingarslys í
sögu borgarinnar.
Að sögn sjónarvotta var orsök
slyssins sú að stálbiti féll og sleit í
sundur einn af vírunum sem héldu
krananum uppi.
„Þetta var algjört furðuslys.
Hefði stálbitinn farið örlítið lengra
til hægri eða vinstri hefði ekkert
gerst,“ sagði Stephen Kaplan, eigandi verktakans sem byggir á
svæðinu þar sem kraninn stóð.
- sþs
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Áætlað er að 800 þúsund manneskjur gangi kaupum og sölum í
mansali í heiminum í dag, fyrst
og fremst konur og börn. Alvarlegustu dæmin eru börn sem er
rænt frá foreldrum sínum og alin
upp í eyðimörkinni til að sjá um
úlfalda, eða börn sem neyðast til
að verða barnahermenn í Afríku
eða eru hneppt í kynlífsþrældóm.
Konur frá fátækum ríkjum hafa
líka erfiða stöðu en oft giftast
þær til annarra landa og lenda
þar í þrælkun.

Starfaði sjálf á bar
Doktor Rachel Parrenas við Kaliforníuháskóla var nýlega hér á
landi til að fjalla um stöðu kvenna
í hnattvæðingunni. Rachel rýndi
meðal annars í mansal og skuggahliðar nútímafólksflutninga og
byggði þar á rannsóknum sínum á
aðstæðum filippseyskra farandkvenna í kynlífsiðnaði Tókýó en
hún bjó í Japan um skeið og vann
rannsóknina meðal annars innan
frá með því að starfa þar á bar.
„Þegar við hugsum um mansal
þá hugsum við aðeins um eina
gerð af mansali sem liggur bara í
aðra áttina. Við hugsum um konur
sem eru fangar í einhverjum
aðstæðum sem þær reyna að
flýja úr en tekst ekki. Við hugsum: Finnum þessar konur og
björgum þeim. En málið er flóknara en svo,“ segir Rachel.
„Mansal er svo fjölbreytt og
það eru alls ekki allar konur sem
falla undir mansal þó að þær búi
við sömu eða svipaðar aðstæður.
Kona sem býr í erlendu landi og
fær dvalarleyfi þar getur verið
háð því að vinnuveitandinn styðji
umsókn hennar. Þessi kona starfar kannski á heimili hans og er
ekki í þeirri aðstöðu að geta
samið um betri laun, betri aðstöðu
á vinnustað eða frí,“ byrjar
Rachel.
„Konur sem eru með dvalarleyfi í landinu með stuðningi
vinnuveitanda hafa enga lagalega stöðu. Þær verða mjög veikar fyrir og geta auðveldlega lent í
einhvers konar gildru aðstæðnanna.“
Rachel nefnir dæmi frá Japan.
Þar
útvega
milligöngumenn
konum vinnu á klúbbum. Konurn-

DR. RACHEL PARRENAS Hún segir mansal hafa fjölbreytilega birtingarmynd. Ekki er
þar með sagt að allar konur falli undir mansal þótt þær lifi og starfi við sömu eða
svipaðar aðstæður. Konur, sem fara til dæmis til starfa á klúbbum í Japan geta verið
heppnar, haft sómasamlegar aðstæður og góðan vinnuveitanda en þær geta líka
verið óheppnar og neyðst til að gera ýmislegt gegn vilja sínum. Mansal nær líka til
barna, til dæmis barnahermanna í Afríku eða barna sem hefur verið rænt og látin
alast upp við að hirða um kameldýr í eyðimörkum heimsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

ar geta verið heppnar og unnið á
klúbbi þar sem þær þurfa aðeins
að daðra við karlana. Þær geta
líka verið óheppnar og neyðst til
að afklæðast á sviði gegn vilja
sínum. Konurnar verða að uppfylla sex mánaða vinnuskyldu og
fá ekki greitt fyrr en að þessum
sex mánuðum liðnum þar sem
milligöngumaðurinn fær greitt
fyrir vinnu þeirra. Þær sem
starfa gegn vilja sínum eru því
fórnarlömb mansals. Þær geta
ekki hætt því að þá fá þær ekkert
greitt auk þess sem milligöngumaðurinn er með vegabréfið
þeirra í sínum fórum.

Einangrast á heimilinu
Rachel segir að sú lausn að
„bjarga“ konum dugi ekki í öllum
tilfellum og lýsir eftir hugmyndum að fleiri lausnum. Hún bendir
á að mörg ríki heimsins viðhaldi
vandanum og stuðli að honum
með reglum sínum og lögum, til
dæmis varðandi dvalarleyfi,
frekar en að styðja konurnar og
hjálpa þeim úr þeirri gildru sem
þær eru fastar í.
Hún segir að í Bandaríkjunum
sé til dæmis algengt að konur
komi til heimilisstarfa og vinni á
heimilinu í sjö til tíu ár áður en
þær fá varanlegt dvalarleyfi.
Vinnuveitandinn borgi þeim
kannski engin laun á meðan heldur segist bara ætla að styðja dvalarleyfisumsóknina. Í raun sé ekki
um mikinn stuðning að ræða.
Stundum séu þessar konur með
eðlilegan vinnutíma og á skikkanlegum launum, ekki sé því allt-

af hægt að tala um mansal. En
þannig sé það alls ekki alltaf. Í
stað þess að setja kraft í málið og
sjá til þess að þær fái dvalarleyfi
á hálfu ári sé það látið dankast í
fjölda ára.
Í mörgum löndum heims segir
Rachel að karlar flytji inn eiginkonur frá fátækum löndum
heimsins. Þær verði nokkurs
konar heimilis- og kynlífsþrælar,
þær sjái um heimilið og veiti
karlinum aðgang að líkama
sínum. Þessi hópur segir hún að
sé einn stærsti hópurinn í mansalinu. Konurnar séu mjög veikar fyrir, því að þær geti ekki leitað til neins, þekki kannski engan
utan heimilisins og séu algjörlega háðar karlinum. Ekki bæti
úr skák að viðkomandi ríki sé
ekki vinveitt þeim.
„Tæknilega séð er konan háð
karlinum og því þurfa að vera til
lög sem gera konuna ekki svona
háða manninum sínum,“ segir
Rachel. „Í Bandaríkjunum þurfa
konur sem skilja við mennina
sína innan tveggja ára að fara
heim aftur. Þó hefur nýlega verið
gerð lagabreyting þannig að
verði karlinn uppvís að ofbeldi
eða misnotkun og fari í fangelsi
fái konan græna kortið fyrr,“
segir hún.

FRÉTTASKÝRING
GUÐRÚN HELGA SIGURÐARD.
ghs@frettabladid.is

MANSAL Á ÍSLANDI OG ERLENDIS
■ Lítið er vitað um mansal í heiminum en þó er það
vitað að það fer vaxandi fremur en hitt.
■ Mansal er fyrir hendi í flestum löndum heims. Líka á
Íslandi.
■ Fórnarlömb mansals eiga það sameiginlegt að vera í
nauðung, vera háð vinnuveitanda sínum eða maka með
einhverjum hætti og vera þannig í aðstæðum gegn vilja
sínum og án þess að geta neitt við því gert.
■ Birtingarmynd mansals getur verið með ýmsum
hætti. Ekki er óalgengt að karlar flytji konur til landsins
og geri þær að heimilis- og kynlífsþrælum.
■ Fórnarlömb mansals geta einnig verið seld sem
vinnuafl í verksmiðjum eða kynlífsiðnaði.

6bZgh`\ghV"
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FÓRNARLÖMB Í HERMENNSKU Fórnarlömb mansals má

meðal annars finna í hermennsku víða um heim.

■ Börn geta verið seld til ólöglegrar ættleiðingar eða
hermennsku.

■ Lítið er vitað um mansal á Íslandi.

■ Mansal er náskylt þrælahaldi og telja sumir að bein
tengsl séu milli kláms og mansals.

■ Rauði kross Íslands undirbýr rannsókn á mansali á
Íslandi.

■ Konur og stúlkur eru í hlutfallslega mun meiri hættu
á að lenda í mansali en karlar eða drengir.

■ Félagsmálaráðherra hyggst láta mansal og kynbundið
ofbeldi á Íslandi til sín taka.
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42LC51

42” LCD
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

42” Plasma
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms
2 Stafrænir
sjónvarpsmóttakarar
100Hz
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42PC51

50PC51

42”Plasma sjónvarp

50” Plasma sjónvarp

Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001ms
100Hz

Upplausn 1366x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1.500
Svartími innan við 1ms
100Hz
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37LF75

37” LCD sjónvarp

'&.#.%%

Upplausn 1920x1080 Full HD
Skerpa 10.000:1
Birtustig 500
Svartími 6ms
Stafrænn móttakari

37LT75

37” LCD sjónvarp

37LC55

'%.#.%%

37” LCD sjónvarp

Upplausn 1366x768
Skerpa 8.000:1
Birtustig 500
Svartími 6ms
2 stafrænn móttakari
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Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms
Stafrænn móttakari
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32LC56

26LC56

22LS4R

19LS4R

32” LCD sjónvarp

26” LCD sjónvarp

22” LCD sjónvarp

19” LCD sjónvarp

Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms
Stafrænn móttakari

Upplausn 1680x1050
Skerpa 3.000:1
Birtustig 300
Svartími 5ms

Upplausn 1440x900
Skerpa 3.000:1
Birtustig 300
Svartími 5ms
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is
Aukatímar fyrir prófessora?

Tímabær tiltekt framundan í heilbrigðiskerfinu.

Versti vinnustaður
landsins
JÓN KALDAL SKRIFAR

Þ

að kom hreint ekki á óvart þegar tilkynnt var á föstudag
að tveir af æðstu stjórnendum Landspítalans myndu
láta af störfum. Miðað við fréttir sem berast reglulega
innan úr spítalanum hlýtur hann að vera einhver versti
vinnustaður landsins. Síðast í gær sagði fréttastofa
Ríkisútvarpsins frá því að 96 af 104 skurð- og svæfingahjúkrunarfræðingum spítalans hafi sagt upp störfum vegna óánægju
með breytingar á vaktafyrirkomulagi. Í viðtali við fréttastofuna
fullyrti Vigdís Árnadóttir, trúnaðarmaður þessara hjúkrunarfræðinga, að óánægja ríkti í öllum stéttum á Landspítalanum og
óskaði hún eftir því að yfirvöld og ráðherrar kæmu að því að
skapa starfsfrið innan spítalans.
Staðfest hefur verið að brotthvarf Magnúsar Péturssonar
forstjóra og Jóhannesar Gunnarssonar, framkvæmdastjóra
lækninga, er að frumkvæði Guðlaugs Þórs Þórðarsonar heilbrigðisráðherra. Guðlaugur hefur ekki greint frá ástæðunum að
baki ákvörðun sinni. Ekki er þó óvarlegt að ætla að hún tengist
viðvarandi ólgu innan spítalans auk fyrirhugaðra breytinga á
starfsháttum hans.
Ekki hefur annað verið að heyra en að ágætisandrúmsloft
ríki milli almennra starfsmanna Landspítalans, lækna, hjúkrunarfræðinga og annarra. Straumarnir að ofan hafa á hinn bóginn þótt heldur naprir. Nýlegt dæmi um vinnubrögð sem þykja
gerræðisleg, er þegar læknar voru teknir af föstum vöktum á
neyðarbílnum. Sú ákvörðun var tekin einhliða, kynnt með mánaðarfyrirvara, og við hana staðið þrátt fyrir hávær mótmæli
Læknafélagsins, Félags unglækna og allra sérfræðinga landsins
í slysa- og bráðalækningum.
Sífelldar skærur stjórnenda við samstarfsfólk sitt eru engum
vinnustað hollir. Þegar starfsmennirnir eru nokkur þúsund er
ljóst hverjir það eru sem þurfa að víkja.
Að stýra Landspítalanum er örugglega eitt erfiðasta starf
landsins. Það mun mikið mæða á þeim aðila sem heilbrigðisráðherra velur til að taka að sér það hlutverk. Ekki síst þegar haft
er í huga að framundan er löngu tímabær tiltekt í heilbrigðiskerfinu.
Hér á landi fara um það bil fjörutíu prósent af samneyslu
þjóðarinnar til heilbrigðismála. Eins og í öðrum vestrænum
löndum hækka þau útgjöld umfram þjóðarframleiðslu milli ára.
En ekki er nóg með að útgjöld til heilbrigðismála vaxa hraðast
á Íslandi meðal OECD-landanna heldur eru opinber útgjöld til
málaflokksins, sem hlutfall af landsframleiðslu, hvergi hærri.
Það skortir sem sagt alls ekki fjármagn til heilbrigðiskerfisins, eins og þingflokkur Vinstri grænna vill telja þjóðinni trú
um. Vandamálið er að skattborgararnir fá ekki nógu öfluga heilbrigðisþjónustu fyrir alla þá miklu fjármuni sem þeir reiða af
hendi. Til að bæta úr þessu þarf nýja hugsun og nýjar leiðir í
heilbrigðiskerfinu.
Stjórnvöldum ber skylda til að nýta peningana betur en nú er
gert. Nema að einhverjir trúi því að íslenska heilbrigðiskerfið sé
það besta í heimi, eins og má gera kröfu um miðað við þá fjármuni sem renna til þess.
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Dómurinn yfir Hannesi Hólmsteini
Gissurarsyni er mikið ræddur í
bloggheimum þessa dagana. Jóhann
Björnsson, heimspekingur og kennari
við Réttarholtsskóla, lýsir á bloggi
sínu efasemdum um að Háskóla
Íslands takist að ná því metnaðarfulla
takmarki að komast í
hóp 100 bestu háskóla
heims meðan þar
innan dyra er prófessor sem hefur fallið á
námsefni 9. bekkjar.
Jóhann segir algengt
að nemendur eigi í
erfiðleikum með
heimildavinnu
en tekur fram að

flestir læri réttu vinnubrögðin áður en
þeir verða 16 ára. „Ef háskólasamfélagið vill þá getum við í Réttarholtsskóla alveg tekið fólk í tíma sem vill
rifja upp góð fagleg vinnubrögð við
ritun heimildaritgerða,“ segir Jóhann.

Leitað í sjúkraskýrslurnar
Nýr varaformaður leikskólaráðs Reykjavíkurborgar er
Sigurlaug Sveinbjörnsdóttir.
Sagan segir að Ólafur F.
Magnússon hafi verið læknir
Sigurlaugar í áratugi og því
hafi hún alls ekki getað skorast undan þegar hann bað
hana um að taka sæti
í leikskólaráði. Þykir
það til marks um að

F-listinn hafi lítið bakland ef Ólafur
þarf að leita í sjúkraskrár til að finna
fólk í ráð og nefndir.

Aðhald í bókhaldinu?
Það er af sem áður var þegar
stórfyrirtækin buðu heimsfrægum
skemmtikröftum á samkomur sínar.
Engar útlendar stórstjörnur tróðu
upp á árshátíð Kaupþings sem
haldin var um helgina en forstjórarnir Hreiðar Már Sigurðsson og
Ingólfur Helgason stukku upp á
svið og dönsuðu Michael Jackson
dansa fyrir gesti undir handleiðslu
Auðuns Blöndal. Þótti „moonwalkið“ heppnast afar vel.
þorgunnur@frettabladid.is

Friðsamleg sambúð
E

f Vestmannaeyjar lýstu yfir
sjálfstæði og kæmu sér upp
eigin fána, eigin þjóðsöng og
eigin landvættum – hvað
myndum við hin gera? Sennilega
ekki margt: ætli það yrði ekki
aðallega bloggað um það?
Í rauninni held ég að þjóðernisofstopi sé Íslendingum
blessunarlega framandi; hugmyndir um sérstakt hlutverk
Íslendinga í mannkynssögunni
þykja aðallega fyndnar, og tali
um yfirburði Íslendinga á
einhverjum sviðum fylgir einatt
glott út í annað.

Hvar varst þú í
Örlygsstaðabardaga?
Íslensk þjóðerniskennd er að
minnsta kosti afar tempruð í
samanburði við þau ósköp sem
íbúar Balkanskagans búa við. Þar
þarf sama fólkið sem talar sama
tungumálið og hefur búið saman
frá aldaöðli að lifa sig inn í
stækan fjandskap frá miðöldum.
Sem er ámóta og að krefja
mann sagna um það hvort hann
styðji Ásbirninga eða Sturlunga í
Örlygsstaðabardaga árið 1238. Þó
að Sturlunga heilli margan, svo að
jafnvel megi þar tala um költ, þá
hvarflar ekki að neinum að gera
þá flokkadrætti sem þar er lýst
að sínum: „Ertu Ásbirningur
helvítið þitt!“...
Það er helst að blossi hér upp
þjóðerniskennd þegar Danir eru
sérlega andstyggilegir í Börsen
og öðrum blöðum. Svo rammt
kveður að þjóðernissamstöðunni
sem Dönum tekst að magna upp
að við fáum samúð með hinum
stríðöldu fressum Kaupþings og
Glitnis sem sýnir vel hversu
Dönum er ótrúlega lagið að
sameina fólk gegn sér.
Þjóðernisofstopi Dana er ekki
síst merkilegt umhugsunarefni
fyrir þá mannúðarmálfræðinga
sem telja málrækt hættulega því
Danir hafa verið sérlega hirðulausir um tungu sína.

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Íslensk þjóðerniskennd
Lélegir í fótbolta
Íslendingar eru fremur afslappaðir í þjóðargorgeirnum; við
búum til dæmis svo vel að eiga
eitt slakasta fótboltalandslið
karla í heimi sem þar að auki
þarf á undan hverjum leik að
hlusta á og lifa sig inn í þjóðsöng
þar sem hamrað er á smæð
þjóðarinnar. Fátt er þjóðum
meira þroskandi en að upplifa
reglulega auðmýkingu á þeim
vettvangi.
Ættjarðarást er góð: það er
gott að elska og það er vont að
hata. Það er við hæfi að unna
átthögum sínum og að sýna góða
frændsemi. Það er líka vert að
sýna tungu sinni og menningararfi hæfilega ræktarsemi og
virðingu, án þess að fyllast
ofurfjálgi. Enginn sýnir öðrum
virðingu sem ekki hefur sjálfsvirðingu. Sá sem stoltur er af
eigin menningu skilur stolt
annarra af sinni menningu.
Maður les það stundum að
Íslendingar séu gríðarlegir
rasistar og útlendingahatarar.
Nú síðast er jafnan nefnd til
sögunnar hóphystería unglinga í
Keflavík í kjölfar hörmulegra
atburða þar sem pólskur maður
var sakaður um að hafa ekið á
barn, og töldu sumir að samfélag
Pólverja í bænum hefði slegið
skjaldborg um hann; og dæmdu
alla Pólverja sem hið versta fólk.
Ég er ekki viss um að draga
eigi of víðtækar ályktanir af
þessu, og held þvert á móti að

almennt talað ríki friðsamleg
sambúð Íslendinga og annarra
þjóða fólks hér á landi. Þrennt
má hafa í huga: Íslendingar hafa
margir þá hugmynd um sig að
þjóðin sé hrífandi blanda af
eiginleikum nokkurra þjóða, en
ekki „hreinn stofn“. Þeir telja
sig komna af Norðmönnum og
Keltum nokkurn veginn til
helminga – og sumir nefna
Herúla og jafnvel Pétta – og svo
hafi átt sér stað umtalsverð
blóðblöndun við suðrænni þjóðir
vegna siglinga hingað.
Annað: hér á landi er fólk
metið eftir dugnaði – hvort sem
okkur líkar betur eða verr.
„Þetta er svo duglegt fólk“ er
algengasta hrósið um alls kyns
innflytjendur, til dæmis Pólverja
sem eru vel kynntir á Vestfjörðum og víðar. Þeir sem ganga
rösklega fram í puðinu afla sér
virðingar.
Og loks: Ég hef einhvern grun
um að íslensk ættjarðarást
snúist um tilfinningu fyrir rými
fremur en rasa, ást á víðáttunni
og þeirri kennd að maður geti
gert nánast það sem manni
sýnist í öllu þessu plássi; og þar
með tilfinningu einstaklingsins
fyrir stað sínum í alheiminum en
ekki í hjörðinni. Við séum í þeim
skilningi öll Bjartur í Sumarhúsum.
Útsýni er lykilatriði þegar fólk
velur sér húsnæði, og hvergi á
byggðu bóli er gaddavírinn jafn
mikið í hávegum hafður sem hér
á landi, þar sem menn afmarka
sitt rými af slíku kappi að ásýnd
landsins er sums staðar líkust
myndum úr fyrri heimsstyrjöldinni með skurðum og gaddavír.
Þessi tilfinning fyrir landinu er
ekki bundin þjóðerni heldur
aðstæðunum: að vera hér við
ysta haf með allt þetta pláss. Og
hver og einn sem hér sest að fær
smám saman þessa kennd; að
vera eitt með hafinu og landinu
og himninum og rokinu.

Hernaður bundinn í lög
unnar sem leið til friðar er augljóst en
þeir einu sem vilja ekki átta sig á því
sitja í herráðum NATO. En hvað með að
reyna frið? Hvað með að við sækjumst
eftir því að eignast vini í stað óvina til að
tanríkisráðherra hefur lagt fram á
miða byssum eða henda sprengjum á?
Alþingi frumvarp til varnarmálaVarnarmálafrumvarp utanríkisráðlaga sem mun brjóta blað í Íslandssögherra er ekki aðeins uppgjöf fyrir
unni verði það samþykkt óbreytt. Vera
hernaðarhyggjunni heldur lóð á
herliðs á Íslandi á friðartímum verður
vogarskálar hennar. Því samkvæmt
bundin í lög í fyrsta skiptið í sögunni
frumvarpinu mun Ísland taka fullan þátt
með ákvæði um heræfingar hér á landi.
í hernaðarstarfi NATO, þar á meðal
Auk þess munum við veita NATO aðstoð
STEINUNN
RÖGNVALDSDÓTTIR
starfinu í herstjórnarmiðstöðvum
sem er „hernaðarlegs eðlis“ eins og
bandalagsins. Ekki er hægt að skilja það
segir í frumvarpinu, án þess að það sé
öðru vísi en svo að Íslendingar muni framvegis taka
útskýrt nánar með hvaða hætti. Allt er þetta svo
þátt í ákvörðunum NATO, t.d. um það hvaða þorp
fjármagnað með skattpeningum okkar.
eigi næst að sprengja í loft upp í Afganistan. Vera
Með þessu frumvarpi er verið að lögfesta þátttöku
má að einhverjum í utanríkisráðuneytinu finnist það
Íslands í hernaðarstefnu sem er í sífelldum vexti
spennandi tilhugsun. En Íslendingar horfa úr
víða um heim með skelfilegum afleiðingum.
fjarlægð á þjáningar fórnarlambanna og á næstum
Ófriðarbálin loga víða, kannski mest áberandi í Írak,
óraunverulegar tölur um mannslíf sem hafa tapast.
Afganistan og í deilum Ísraels og Palestínu um
Tölur á blaði sem eitt sinn voru manneskjur sem
þessar mundir. Það er einmitt þar sem hnefaréttinlifðu, hlógu og grétu og fundu til þegar lífið var
um hefur verið harðast beitt, það er þar sem
tekið frá þeim. Og við spyrjum okkur: Til hvers?
hugmyndafræði hernaðarhyggjunnar hefur náð
fram að ganga. Og niðurstaðan er auðvitað meiri
eymd og meiri mannsföll. Gjaldþrot hernaðarhyggjHöfundur situr í stjórn Ungra vinstri grænna.

UMRÆÐAN
Varnarmál
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Mótum eigin framtíð
en því að samþykkja
aðild að Evrópusambandinu, afsala okkur
þar með sjálfstæðinu
og leggja eftirleiðis
ón Steindór Valdiblessun okkar yfir
marsson,
framþað að öðrum yrði
kvæmdastjóri
Samfalið að móta framtíð
taka iðnaðarins, ritaði
okkar á flestum og
grein í Fréttablaðið 5.
sífellt fleiri sviðum
mars sl. sem að mínu
sem hingað til hafa
mati er einna merkiverið á okkar eigin
legust fyrir þær sakir HJÖRTUR J.
forræði.
að fyrirsögn hennar GUÐMUNDSSON
Ef Jóni Steindóri
er í raun í engu samyrði að ósk sinni yrði framtíðarræmi við sjálft efni greinarinnar.
mótun okkar þannig nær alfarið í
Fyrirsögnin er sú sama og á þesshöndum embættismanna Evrópuari grein (og sem einnig er yfirsambandsins og fulltrúa stærri
skrift Iðnþings 2008 sem fram
aðildarríkja þess, þá einkum og
fór nýverið), en greinin sjálf
sér í lagi þeirra stærstu enda
fjallar hins vegar ekkert um það
fara áhrif aðildarríkja sambandsað við Íslendingar eigum að móta
ins fyrst og síðast eftir því hversu
okkar framtíð sjálfir að öðru leyti

UMRÆÐAN
Evrópumál

J

fjölmenn þau eru. Það þarf vart
að fara mörgum orðum um það
hversu óhagstæður sá mælikvarði er fyrir okkur Íslendinga.
Ef skoðuð er skýrsla Evrópunefndar forsætisráðherra, sem
gefin var út fyrir rétt tæpu ári,
má gera ráð fyrir að áhrif Íslands
innan Evrópusambandsins yrðu í
kringum 1% í besta falli kæmi til
aðildar að því.
Sem lýsandi dæmi um þá stöðu
gætum við búist við að fá 5 þingsæti á þingi sambandsins af 785
eins og staðan er í dag, enda yrði
Ísland þá minnsta aðildarríkið.
Sú framtíðarmótun, sem fram
færi undir forystu þessara aðila,
myndi seint byggjast á sérstöku
tilliti til hagsmuna okkar Íslendinga nema svo heppilega vildi til
að hagsmunir okkar ættu samleið

með hagsmunum stóru ríkjanna
eða að hagsmunir okkar hefðu
einhverja þá sérstöðu að þeir
stönguðust ekki á við hagsmuni
annarra aðildarríkja.
Að öðru leyti stæðum við
frammi fyrir þeim veruleika að
hagsmunir stærri aðildarríkja
væru allajafna látnir ganga fyrir
okkar hagsmunum. Stýrivextir á
evrusvæðinu yrðu þannig t.a.m.
seint hækkaðir til að slá á þenslu
hér á landi á kostnað hagvaxtar í
Þýskalandi. Ekki einu sinni Spánverjar hafa fengið stýrivextina
hækkaða, til að slá á vaxandi
þenslu þar í landi, einkum vegna
þess að Þjóðverjar hafa um árabil búið við slakt efnahagsástand
og hafa því þurft lága vexti. Það
verður því ekki beint sagt að
mjög metnaðarfullar hugmyndir

séu settar fram í grein Jóns Steindórs um mótun okkar Íslendinga
á eigin framtíð. Skilaboð hans
eru þvert á móti þau að við séum
ekki fær um að stjórna okkar
eigin málum sjálf og því fari best
á því að það vald sé framselt í
hendurnar á öðrum sem þó
myndu afar ólíklega fara með
það með íslenska hagsmuni í
huga.
Sjálfur tel ég hins vegar að orð
Jóns Sigurðssonar, forseta, um að
veraldarsagan beri „ljóst vitni
þess að hverri þjóð hefir þá vegnað best þegar hún hefir sjálf
hugsað um stjórn sína“, séu í
fullu gildi enn þann dag í dag.
Höfundur er stjórnarmaður í
Heimssýn.

Að vera eða vera ekki í lögreglunni Borg í Vatnsmýri
UMRÆÐAN
Kjör lögreglumanna

Y

12. mars sl. sagði formaður
Landssambands lögreglumanna,
Sveinn
Ingiberg
Magnússon, að innan
raða lögreglu, hafi
menn velt því fyrir
sér hvort reikniforsendur ráðuneytisins,
sem lagðar eru til
grundvallar fjárveitingum til lögregluembættanna,
væru

firskriftin er er
spurning
sem
brennur
á
vörum
margra starfsfélaga
minna og hefur gert í
langan tíma. Ástæðurnar eru margar s.s.
slök launakjör, niður- SNORRI MAGNÚSSON
skurður (hagræðing),
réttar.
undirmönnun, gríðarlegt vinnuálag, líkamlegt og andlegt ofbeldi,
Undirmönnun og launakjör
styttri ævi vegna vaktavinnu og
fleira.
Hjá báðum embættum lögregluÞað heyrast váleg tíðindi af
stjórans á Suðurnesjum og á höflöggæslumálum á Suðurnesjum.
uðborgarsvæðinu, vantar lögLögreglustjóranum er gert að
reglumenn til starfa en embættin
draga saman um einar 250
gætu ekki einu sinni greitt lögmilljónir króna ef tölur mínar
reglumönnum laun þótt nógu
eru réttar. Ráðuneyti dómsmála
margir fengjust til starfans.
sendir frá sér fréttayfirlýsingar
Hjá flestum lögregluembættþess efnis að þarna sé í raun um
um landsins er launakostnaður,
umframkeyrslu embættisins að
varlega áætlaður, um 80%-90% af
ræða og við því verði að bregðrekstrarkostnaði. Það er því ljóst
ast.
að ef á að koma til niðurskurðar
Hvers vegna skyldi þessi
(hagræðingar eins og það er
„umframkeyrsla“ vera tilkomin?
gjarnan matreitt) þarf að höggva
Er þetta einfaldlega ekki það sem
í launakjör lögreglumanna með
nauðsynleg þjónusta kostar?
einum eða öðrum hætti. Slíkt fær
Þjónusta sem íbúar Suðurnesja
starfandi lögreglumenn til að
eiga rétt á og er nauðsynleg til að
hugsa sig um hvort þeir eigi að
tryggja öryggi flugfarþega og til
vera eða vera ekki í lögreglu!
að stemma stigu við innflutningi
Slök launakjör lögreglumanna
fíkniefna um Keflavíkurflugvöll.
eru engin nýmæli. Hinn 1. septÞað er ekki eingöngu á Suðurember 1875 ritaði Jón Borgfirðnesjum sem skórinn kreppir.
ingur bréf þar sem hann sagði m.
Þannig hefur t.d. rúmlega ársa. þetta um launakjör sín: „Eg
gömlu embætti lögreglustjórans
ætti nú að fara að hætta þessu
á höfuðborgarsvæðinu verið gert
þursastarfi, svo illa launuðu, eins
að draga saman um 120 milljónir
og Árni (Gíslason), sem sagði af
króna. Embættið hafði fengið,
sér, en bera vatn og mó, því þá
góðfúslegt leyfi dómsmálaráðuhafa krakkarnir í sig og á“.
neytisins til að keyra á 4% innOfbeldi gagnvart lögreglumönnum
byggðum halla fyrsta rekstrarárið en nú skal rétta kúrsinn.
Ofan í fréttir af hagræðingu, koma
Sögur fara einnig af minni
fréttir af árásum og ofbeldi gegn
embættum úti um landið þar sem
lögreglumönnum.
ekki er mannað í allar stöður en
Nýlega er genginn dómur í máli
rekstur viðkomandi embætta
manna, sem réðust að starfsmönnallur í járnum eða jafnvel í mínus.
um fíkniefnadeildar lögreglunnar
Í hádegisviðtali Stöðvar 2 hinn
á höfuðborgarsvæðinu, þar sem
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þeir voru að störfum á Laugavegi
Afleiðingarnar voru þær að lögreglumennirnir biðu af líkamlegan skaða. Dómurinn hljóðar upp á
sextíu daga skilorðsbundið fangelsi fyrir einn árásarmannanna en
tveir voru sýknaðir. Dómar sem
þessi eru ekki einsdæmi. Slíkir
dómar gera það að verkum að ungt
fólk, sem ráðið hefur sig til starfa
hjá lögreglu við að gæta öryggis
samborgara sinna, hugsar sinn
gang með áframhald þeirra starfa.
Það er takmarkað sem nýútskrifaður lögreglumaður er tilbúinn að
leggja á sig fyrir tæpar tvö hundruð þúsund krónur í mánaðarlaun.

Hvað er til ráða?
Gera þarf kröfur um að nægilegu
fjármagni sé veitt til grundvallaröryggisþjónustu
landsmanna.
Kröfurnar hljóta að verða að þessi
mál verði skoðuð, án tafar, og
ásættanleg lausn fundin til frambúðar.
Þá væri einnig ráð að láta af
hugmyndum um stofnun varaliðs
lögreglu, sem Jón Magnússon,
fyrrverandi
forsætisráðherra,
reyndi að koma á fót með frumvarpi á þingi 1925. Nær væri að
nýta þá fjármuni, sem ætlaðir eru
í varalið, til þeirra liða sem fyrir
eru í landinu og tryggja rekstur
þeirra. Það hlýtur að vera krafa að
öryggi fólks verði tryggt og að
löggæslustofnanir
þjóðarinnar
geti, á öllum tímum, brugðist við
aðsteðjandi vanda; að lög- og tollgæsla sé það öflug að hægt sé, af
alvöru, að stemma stigu við fíkniefnainnflutningi og dreifingu; að
lögregla geti haldið upp öflugu,
fyrirbyggjandi, eftirliti um allt
land; að lögregla sé í stakk búin til
að bregðast við líkamsárásum og
nauðgunum og fylgja þeim eftir af
hörku og án tafa í gegnum dómskerfið.
Höfundur er lögreglumaður hjá
embætti lögreglustjórans á
höfuðborgarsvæðinu.

Samkvæmt sambærilegri úttekt Samtaka
um betri byggð er
fórnarkostnaður
a.m.k. 14.000.000.000
kr. á ári.
ón
Gunnarsson
Með blandaðri miðþingmaður D-lista í
borgarbyggð í VatnsSuðvesturkjördæmi
mýri fæst 60 milljskrifar í Fréttablaðið
arða
árlegur
14.03.2008 um flugið í
meðalsparnaður af
hjarta höfuðborgarakstri og tímasparninnar með þeim hætti, ÖRN SIGURÐSSON
aði borgarbúa. Fórnað ekki sæmir kjörnarkostnaður vegna tafa á brottum fulltrúa höfuðborgarbúa.
flutningi flugsins er þó margfalt
Líkt og ótíndur einkaflugshagsmeiri því í hvorugri úttektinni
munaseggur gengur hann þvert
er tekið tillit til ábata 210.000
gegn borgarbúum án þess að
borgarbúa af bættum samgöngnefna brýnustu hagsmuni borgarum, minni tímasóun, minni
samfélagsins einu orði. Jón hefur
mengun, bættu heilsufari, skilþó enga afsökun, Samtök um betri
virkari rekstri heimila, fyrirbyggð hafa séð til þess að hann og
tækja og sveitarfélaga, virkara
aðrir kjörnir fulltrúar hafi aðgang
lýðræði, samstæðara borgarað grundvallarupplýsingum um
samfélagi og öflugri borgarmeginhagsmuni, t.d. skýrslu sammenningu.
gönguráðherra (www.samgonguÁrsvelta innanlandsflugs er
raduneyti.is): Reykjavíkurflugámóta og árlegur fórnarkostnaðvöllur,
úttekt
á
ur þess að fresta brottför flugsframtíðarstaðsetningu, apríl 2007.
ins samkvæmt samgönguráðJóni er að sjálfsögðu fullkunnugt
herra
og
óhagræðið
af
um það að flugvellinum var nauðginnanlandsflugi í Keflavík er
að upp á Reykvíkinga eftir stríð á
300 milljónir kr. á ári. Áratuga
kjörlendinu í Vatnsmýri gegn vilja
vanræksla flugmálayfirvalda á
þeirra og hagsmunum og viðhaldað finna stað fyrir innanlandsið þar í 60 ár í skugga mikils misflug til framtíðar skaðar ekki
vægis atkvæða, sem í sjálfu sér er
einungis
borgarsamfélagið
til háborinnar skammar fyrir
meira en orð fá lýst heldur hefur
íslensku þjóðina. Öll umræða og
trassaskapurinn skaðað flugfarnálgun flugvallarsinna er sprottin
þega og flugrekendur og hamlað
úr þessum rotna jarðvegi.
framþróun íslensks flugs.
Vonandi taka kjósendur á Jóni
Jóni þingmanni og öðrum flugog hans líkum með viðeigandi
vallarsinnum væri sæmst að
hætti næst þegar þeir ganga að
snúa nú við blaðinu og einbeita
kjörborðinu. Fullyrðing um að
sér að því að finna góða framtíðborgarfulltrúar hafi ekki umboð
arlausn fyrir flugsamgöngur til
til að ákveða brottför flugs úr
hagsbóta fyrir flugrekendur og
Vatnsmýri er að sjálfsögðu frekflugfarþega án þess að riðlast á
leg móðgun við alla Reykvíkinga.
grundvallarhagsmunum 210.000
Um hagsmuni 210.000 borgarbúa
borgarbúa, senn kemur jú borg í
er þetta að segja:
stað flugvallar í Vatnsmýri.
Samkvæmt skýrslu samgönguráðherra og borgarstjóra er
fórnarkostnaður vegna tafa á
Höfundur er arkitekt og ritari
flutningi flugs úr Vatnsmýri
stjórnar Samtaka um betri
a.m.k. 3.500.000.000 kr. á ári.
byggð.

UMRÆÐAN
Reykjavíkur flugvöllur
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17. mars 2008 MÁNUDAGUR

EINAR MAGNÚSSON REKTOR VAR
FÆDDUR ÞENNAN DAG ALDAMÓTAÁRIÐ 1900

„Maðurinn sjálfur er mælikvarði alls og sá mælikvarði breytist ekki með
tímanum.“
Einar var rektor Menntaskólans í Reykjavík. Hann skrifaði
kennslubækur í dönsku auk
fjölda greina í blöð og tímarit.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 17. MARS 1917

MERKISATBURÐIR

Tíminn hóf göngu sína

1610 Mikið illviðri stendur í

Blaðið Tíminn hóf göngu sína sem vikuum stjórnmál voru mest áberandi efni
blað í litlu broti þennan dag árið 1917.
blaðsins og voru þær jafnan á forsíðu.
Fréttir frá útlöndum voru oftast teknÞað var fjórar síður eins og títt var um
blöð þá.
ar eftir erlendum blöðum. Einnig var
Tíminn var málgagn Framsóknarmikið af stuttum innlendum fréttum og
flokksins sem hafði verið stofnaður í
fréttabréfum úr sveitum landins enda
janúar sama ár. Hann var einkum ætláhersla lögð á líflegt samband við kaupaður kaupendum í sveitum landsins en
endur þar. Einnig var framhaldssaga. En
til þeirra var ekki viðlit að senda blað
auglýsingar voru fáar. Tímdaglega. Jónas frá Hriflu vann að undinn óx þó fljótlega úr nánEKKI VAR FORirbúningi útgáfunnar en 20-30 manns
ast engu í að verða öflugt
SÍÐUMYNDUNUM blað og útbreitt. Árið 1919
lögðu til stofnframlög og lofuðu árlegFYRIR AÐ FARA Í
var upplagið 4000 eintök
um styrkjum. Stærstu hluthafarnir voru
FYRSTU.
og komu 80 blöð á ári.
Hallgrímur Kristinsson, forstjóri SamHann varð þó ekki dagblað fyrr
bands íslenskra samvinnufélaga og sr. Tryggvi
en árið 1947.
Þórhallsson.
Fyrsti ritstjórinn var Guðbrandur Magnússon prentari en Tryggvi Þórhallsson tók fljótlega
JÓNAS JÓNSSON FRÁ HRIFLU
við og gegndi starfinu næstu tíu árin. Greinar
UNDIRBJÓ ÚTGÁFU TÍMANS.

1805

1907

1969
1987

1987

2003

einn dag og tugir manna
verða úti, aðallega í Borgarfirði og Miðfirði.
Ítalska lýðveldið verður
konungsríkið Ítalía. Napóleon verður konungur en
var áður forseti.
Fyrsti fundur Verkamannasambands Íslands
er haldinn í Reykjavík.
Golda Meir verður forsætisráðherra Ísraels.
Fyrsta íslenska glasabarnið fæðist á Landspítalanum, 12 marka drengur.
Alþingi samþykkir ný lög,
sem afnema prestskosningar að mestu.
Robin Cook, innanríkisráðherra Breta, segir af sér
vegna ágreinings um stríð
á hendur Írak.

Þekkir einhver
þessar stúlkur?
Kvennasögusafnið leitar eftir nöfnum stúlkna sem voru á
myndum er fylgdu Teofani-sígarettum á árunum 1929 og
1930. Safnið á allmargar ómerktar myndir og biður lesendur Fréttablaðsins um aðstoð. Ef einhver ber kennsl á stúlkurnar á myndunum er hann beðinn um að hafa samband við
Kvennasögusafnið í síma 525-5779 eða í tölvupósti á netfangið audurs@bok.hi.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Sigurlaug Njálsdóttir
Lindasíðu 2, Akureyri, áður Þingvöllum,
Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn
11. mars. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
miðvikudaginn 19. mars kl. 13.30.
Þorsteinn Óskarsson
María Guðmunda Kristinsdóttir
Jón Þórir Óskarsson
Hlíf Guðmundsdóttir
Ólafur Njáll Óskarssonn María Helga Kristjánsdóttir
Sigurður Freyr Sigurðsson
Lilja Ósk Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, systir, mágkona og amma,

Hulda Jónsdóttir
sjúkraliði, Lágholti 19, Mosfellsbæ,

sem andaðist á heimili sínu sunnudaginn 9. mars,
verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju þriðjudaginn
18. mars kl. 15.00. Þeim sem vildu minnast hennar er
bent á Krabbameinsfélagið.
Þráinn Þorsteinsson
Fjalar Þráinsson
Svanlaug Ída Þráinsdóttir
Berglind Jóna Þráinsdóttir
Dagmar Lind Jónsdóttir
Sigurlaug Einarsdóttir
og barnabörn.

Árni Valur Sólonsson
Jón Emil Magnússon

LIONSFÉLAGAR Þeir Þórhallur Arason og Andrés B. Sigurðsson skemmta sér við að skoða nýju bókina.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

LIONSKLÚBBURINN ÆGIR: FAGNAR ÚTKOMU FIMMTÍU ÁRA STARFSSÖGU

Skrifstofublækur í Reykjavík
drifu sig í steypustígvélin
Við leggjum lið er undirtitill nýlega útkominnar bókar. Hún er rituð af Þórhalli Arasyni og lýsir starfsemi Lionsklúbbsins Ægis í máli og myndum á
síðustu fimmtíu árum. Andrés B. Sigurðsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Ormsson, er einn Ægismanna og
þó að hálfrar aldar afmæli klúbbsins
hafi verið á síðasta ári er hann beðinn
að lýsa aðeins starfseminni í tilefni af
hinni nýju bók.
„Fimmtíu ár eru býsna langur tími
í sögu eins félags sem vitanlega þróast með þjóðfélaginu. Eitt aðalverkefni
Lionsklúbbsins Ægis hefur alla tíð verið
að styðja við starfsemina að Sólheimum í Grímsnesi og gleðja þá sem þar
dvelja. Aðstæður fatlaðra ungmenna
þar voru frumstæðar árið 1957 þegar
klúbburinn komst á laggirnar. Heimilið
var algerlega háð einni konu, Sesselju
Hreindísi Guðmundsdóttur, sem stofnaði það og gaf því alla sína krafta. Hún
viðhafði þau orð einhvern tíma að hún
hefði litið á aðstoð Lionsklúbbsins sem
himnasendingu og lýsti Ægismönnum
sem verndarenglum.“
Andrés nefnir þvottavél, saumavél og

stóla í kennslustofu meðal fyrstu gjafa
Lionsklúbbsins til Sólheima. Síðar hafi
þeir haft eftirlit með byggingaframkvæmdum þar og unnið að skipulagningu staðarins. Einnig hafi þeir byggt
upp gamla sundlaug á staðnum. „Við
tókum tvö til þrjú ár í að gera laugina
upp. Skrifstofublækur úr Reykjavík
drifu sig í steypustígvélin, óku austur
og reyndu að verða að liði,“ lýsir hann.
Þótt nú sé vel gert við Sólheimaheimilið af hendi ríkisins segir Andrés enn
þörf að styðja við félagslífið þar. „Við
Ægismenn höfum haldið jólaskemmtanir á Sólheimum í fimmtíu ár og bjóðum heimilisfólkinu þaðan í bæinn einu
sinni til tvisvar á ári. Þá er farið á veitingastað, í bíó eða bara labbað um
Kringluna. Við reynum að hafa okkar
framlag þannig að það nýtist heimilisfólkinu sem best.“
Gróðursetning er eitt af því sem
Lionsmenn hafa unnið að á Sólheimum. Þegar gluggað er í hina nýútkomnu
bók sem byggist að miklu leyti á fjörlega skrifuðum fundargerðum sést að
geiturnar á staðnum hafi vel kunnað að
meta plönturnar.

Margir þjóðþekktir menn hafa verið
félagsmenn í Ægi gegnum árin. Andrés nefnir Gunnar Ásgeirsson stórkaupmann sem var einn af stofnendum.
Einnig Sigfús Halldórsson tónskáld
og marga fleiri. „Þetta var kallaður skemmtikraftaklúbburinn,“ segir
hann. „Við vorum með svo marga félagsmenn sem tengdust tónlist, gríni
og fjölmiðlum til dæmis Svavar Gests,
Magnús Ingimarsson og Ómar Ragnarsson. Klúbburinn er þekktur fyrir
kútmagakvöld sín sem hafa verið
stærsta fjáröflun hans en þegar Andrés er spurður um endurnýjun í klúbbnum dofnar yfir honum. „Því miður er
viðhorfið til frjáls félagsstarfs breytt
í þjóðfélaginu og það er erfitt að ná
fólki inn í sjálfboðastarf,“ segir hann.
„Okkur fækkar í klúbbnum og við
ungu strákarnir sem gengum í hann
fyrir þrjátíu árum erum þrjátíu árum
eldri núna.“
Bókin fæst hjá Eymundsson í Austurstræti, Kringlunni, Smáralind og í
netverslun þeirra. Einnig hjá Máli og
menningu og hjá Lionsumdæminu.
gun@frettabladid.is

Evrópuvika gegn kynþáttamisrétti hafin
Á morgun hefst Evrópuvika gegn
kynþáttamisrétti sem hverfist um alþjóðadag gegn kynþáttamisrétti hinn
21. mars ár hvert.
Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna
valdi daginn í minningu um 69 mótmælendur sem myrtir voru þennan
dag árið 1960 þegar þeir mótmæltu
aðskilnaðarstefnu stjórnvalda í SuðurAfríku. Evrópuvikan miðar að því að

uppræta mismunun, fordóma og þjóðernishyggju í álfunni og stuðla þannig
að umburðarlyndu Evrópusamfélagi
þar sem allir eru jafnir, óháð útliti og
uppruna. Birtingarmyndir kynþáttamisréttis eru ólíkar eftir löndum og
menningarsvæðum en kynþáttamisrétti nær yfir vítt svið – allt frá fordómum til ofbeldisverka. Kynþáttamisrétti á Íslandi birtist helst í út-

lendingafælni og duldum fordómum
gagnvart fólki af erlendum uppruna
en hefur því miður nýlega einnig brotist út í ofbeldi. Fordómarnir birtast
einkum í hversdagslífinu – þegar talað
er niður til þeirra sem ekki eru skilgreindir sem „hreinir“ Íslendingar
og þeir fá lakari þjónustu og atvinnu.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu
frá Mannréttindaskrifstofu Íslands.

FRAMTÍÐARBORÐHALD

PRJÓNAÐ AF ÁST

Ýmsar breytingar gætu orðið á
borðbúnaði fyrir árið 2015 ef
eitthvað er að marka hugmyndir fjögur hundruð hönnuða
sem tóku þátt í keppninni
„Dining in 2015“.

Anna Halldórsdóttir stofnaði
samtök í New York sem
heita All We Knit is Love
og prjóna handa börnum á
munaðarleysingjahælum.
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„Þetta hætti að vera geymsluloft fyrir drasl og breyttist í herbergi bæði fyrir gesti og heimafólk,“ segja þau Heiðrekur og Hildur
Björg.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Gestastofa undir súð
%RUM Å $UGGUVOGI  3ÅMI  
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– Mest lesið

Þótt hún sé markaðsfulltrúi og hann verslunarstjóri og þau búi í miðborg Reykjavíkur er
gamaldags baðstofustemning á loftinu hjá þeim
Hildi Björgu Jónasdóttur og Heiðreki Guðmundssyni.
Húsið sem Hildur og Heiðrekur búa í við Laufásveg 6
er byggt aldamótaárið 1900. Samt telja þau það á
engan hátt sögufrægt. „Okkur hefur ekki tekist að
finna neinn fróðleik um húsið,“ segja þau. „Það er
bara gamalt, skemmtilegt og fallegt.“
Eins og títt er um hús frá þessum tíma er á því
bratt þak og efsta loftið því undir súð. Nú hafa þau
skötuhjú farið höndum um loftið og gert úr því aðlaðandi vistarveru. Eða eins og þau orða það: „Þetta
hætti að vera geymsluloft fyrir drasl og breyttist í
herbergi bæði fyrir gesti og heimafólk. Við höfum

meira að segja haldið þorrablót hér og það þótti mjög
vel við hæfi.“ Síðan lýsa þau breytingunum lítillega:
„Þegar við keyptum húsið fyrir tveimur árum þá
var hér nokkurs konar baðstofuloft með fjórum
rekkjum, tveimur hvorum megin en við erum sjaldan
með fjóra gesti á háaloftinu svo við tókum tvær
þeirra. Panillinn var orðinn ansi gulur og við þurftum
að vega og meta hvort við ættum að fríska upp á viðinn eða mála hann. Niðurstaðan varð sú að mála hann
hvítan. Svo settum við gamlan stól sem við fundum í
Góða hirðinum þar sem eitt rúmið hafði verið áður,
svo nú er þetta orðið pínu krúttlegt.“
Gangurinn framan við herbergið fékk líka upplyftingu. Þar var áður lítt aðlaðandi spónaplata í loftinu
en yfir hana settu Hildur og Hermóður röndótt veggfóður. En skyldu gömlu rúmin vera nógu löng til að
nútímafólk geti notað þau? Hildur hlær. „Þau eru trúlega of stutt fyrir stærstu menn en tengdamamma
passar í þau og litla systir.“
gun@frettabladid.is

[

]

Ruslafötunni þarf að halda hreinni. Setjið ávallt poka ofan
í fötuna og leiðinlegri lykt má eyða með því að láta glas með
matarsóda standa ofan í fötunni yfir nótt.

Borðhald ársins 2015
Macef, hönnunarsýning í Mílanó, og vefsíðan
DesignBoom stóðu að samkeppni milli hönnuða
um það hvernig við myndum matast árið 2015.

Fitnessvog

Keppnin „Dining in 2015“ hófst í desember 2006 og
voru niðurstöður hennar kynntar nú í janúar. Rúmlega 400 hönnuðir frá öllum heimshornum tóku þátt í
henni en dómnefndina skipuðu grafískur hönnuður,
tískuhönnuður, iðnhönnuður og matreiðslumeistari.
Þrjú verkefni deildu fyrstu verðlaununum en
margar áhugaverðar tillögur komu fram og misjafnt
hvernig fólk sér fyrir sér borðhald og mannlíf í framtíðinni. Nánar má lesa um keppnina á www.designboom.com
- rat

1. verðlaun. Skeið í laginu eins og laufblað eftir Shuhei
Senda frá Japan. Hún vill með henni minna fólk á að við
erum hluti af náttúrunni og með því að borða með skeið
í formi laufblaðs vonar hún að við verðum þakklát fyrir
gjafir náttúrunnar.
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1. verðlaun.
Hnífapör úr
kúlupenna eftir
fjóra ítalska vöruhönnuði en þeir
reikna með að
fólk muni eyða
meiri tíma við
skrifborðið árið
2015. Þeir tóku
því algengasta
áhaldið á skrifborðinu, pennann, og hönnuðu
hníf, gaffal og
skeið á hettuna á
pennann.
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Létt og þægilegt

GASGRILL

á svalirnar

1. verðlaun. „Fragile“ eða „brothætt“ heitir þessi
salt- og piparstaukur eftir Mey Kahn og Boaz
Kahn. Athöfnin að brjóta eitthvað viljandi er
frelsandi segja þau en þessi salt- og piparstaukur kemur í einu lagi og þarf að brjóta í sundur til
að hægt sé að nota hann.

Silfurprýði
ÞESSI RÓMANTÍSKA SILFURKANNA
VAR BOÐIN TIL SÖLU Á UPPBOÐI Í
NASHVILLE FYRIR ALLNOKKRU.

XEINN JG WEB Q300 2x25

Weber Q300

Silfurkannan er eftir silfursmið
frá Tennessee og er ekki vitað
um sambærilegt eintak. Á henni
stendur „To Mrs. H. Bruner 1865“.
Sómi væri að því að geta boðið
gestum upp á kaffi úr jafn miklu
listaverki og ef til vill má finna eitthvað svipað í antikverslunum. - ve

Hringdu í síma

Sölustaðir: Járn og gler · Garðheimar · Húsasmiðjan
Egg · Búsáhöld Kringlunni · www.weber.is
ef blaðið berst ekki

3

MÁNUDAGUR 17. mars 2008

Lítil dama dúðuð.

Himalajabörnin á heimili Lama Tenzin.

Eins og hugleiðsla
Akurnesingurinn Anna Halldórsdóttir stofnaði samtök í
New York sem heita All We
Knit is Love. Tilgangur þeirra
er að prjóna handa börnum á
munaðarleysingjahælum sem
hafa þörf fyrir hlýjan fatnað.

flíkur
frá
Íslandi og eitt
saumað
teppi.
Við lukum við að
prjóna
fyrir
Himalajabörnin
og nú erum við að
prjóna fyrir barnaheimili í Nepal,“
segir Anna. Hún segir
verkefnið hafa hrundið fleiri áþekkum af stað
og hvetur sjálfstæða hópa
til að taka að sér All We Knit is
Love-verkefni. Bendir á að hægt
sé að fá allar upplýsingar á vefsíðunni www.allweknitislove.com

Anna er búsett í Bandaríkjunum
þar sem hún vinnur meðal annars
að tónlist fyrir heimildamyndir,
stuttmyndir og auglýsingar. Hún
fékk sendar spurningar í tölvupósti sem hún svaraði skilmerkilega.
Anna kveðst hafa stofnað samgun@frettabladid.is
tökin All We Knit is Love fyrir
tveimur árum og lýsir tilurð þeirra
„Það hefur verið
svo. „Ég fór á námskeið hér í New
magnað að geta
York þar sem hver og einn þáttgefið af sér með
þessum hætti,“
takandi fékk það verkefni að finna
segir prjónakonan
leið til að hafa jákvæð áhrif á verAnna sem hefur
öldina og virkja aðra með sér til
virkjað fjölda fólks
samstarfs. Ég valdi að stofna All
til samstarfs.
We Knit is Love þar sem ég hef
gríðarlega gaman af því að prjóna.
Vissi líka að mikill skortur væri á
hlýjum fatnaði fyrir munaðarlaus
börn víða í heiminum. Reyndar
var kveikjan að hugmyndinni vini
mínum, hinum tíbetska búddamunki Lama Tenzin, að þakka.
Hann kemur árlega til Bandaríkjanna að leita eftir styrkjum fyrir
munaðarleysingjahæli sem hann
stofnaði árið 2001 fyrir börn úr
Himalajafjöllunum. Meðan hann
var í heimsókn hjá okkur hjónum
var ég að prjóna húfu og trefil. Hann fylgdist með
íhugull og sagði. „Þetta
er eins og hugleiðsla.“ Ég lofaði að prjóna
á krakkana
hans einÍslensk lopapeysa
hvern
á leið til Nepal.
tíma. Þess
vegna var
frábært að ég gat sett af
stað All We Knit is Love
og staðið við orð mín um
leið og ég uppfyllti verkefni
námskeiðsins.“
Anna segir fimmtán konur í
klúbbnum. Hann sé opinn og enginn bundinn til að vera með að
eilífu. Sumar konurnar hafi prjónað eina flík, aðrar verið með í öll
skiptin. „Það hefur verið skemmtilegt að sitja saman í hóp og sjá
allar þessar fallegu prjónaflíkur
verða til. Við höfum einnig kennt
nokkrum konum að prjóna sem
vildu ólmar fá að taka þátt. Aðallega prjónum við húfur og trefla
en líka vettlinga, sokka og peysur.
Við höfum fengið mikið af garni
gefins sem er dýrmætt og svo
höfum við fengið margar prjónaHér er setið við prjónaskap í New York.

Skrautlegar
húfur sem
koma sér vel
í Himalajafjöllunum.

SKÍÐABOGAR

Allar upplýsingar um
er að finna á
vef Stillingar www.stilling.is

www.stilling.is // stilling@stilling.is
Skeifan 11, 108 Reykjavik | Bíldshöfði 12, 110 Reykjavík | Smiðjuvegur 68, 200 Kópavogur
Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður | Draupnisgata 1, 600 Akureyri
Eyrarvegur 29, 800 Selfoss. | Sími: 520-8000

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Húsbílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Sorento EX dílsel 06 ekin 41þ auka
dekk á felgum, krókur. reyklaus bein
sala kr 3,1 Bílasala Vesturlands 4372100 Friðrik 660-1680
Til Sölu BMW 520 G-Power árg. 2004
ekinn 76.000, lækkaður, 19“ felgur
geggjaður bíll m/Öllu verð 4.690.000,
lán 4.540.000. Uppl í s. 860 1998 &
587 8888.

Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

Ný og notuð á flestar gerðir pallbíla.
Sendum hvert á land sem er. Uppl í
síma 421-7922 eða Ágúst 864-0982,
Jóhannes 896-2317 www.pallhýsi.is JS
Campers ehf.

Til Sölu Range Rover V8 disil Vouge
árg. 2007 ekinn 24.000. Með öllu. verð
11.700.000 lán 10.500.000. Uppl. í s.
860 1998 & 587 8888.

Fjórhjól
Toyota Land Cruiser 120 GX 05/06.
Ljósgrár, dísel, ssk., ekinn 31þ. Filmur og
dráttarkúla. Lítur mjög vel út. Verð 4950
þ. Uppl. í s. 896 6766.
Jeep Grand Cherokee Laredo. 4/2006
(2005 model ). Ekinn 78 þús.km. Bíllinn
er verðlagður á sama verði og kostar
að flytja hann inn frá USA. Verð 2.490
þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til Sölu Ford Explorer 2007 ekinn
30.000 leður, 7manna, ssk., álfelgur
og fleira. Verð 4.090.000. Uppl. í s. 860
1998 & 587 8888.

Til Sölu Range Rover sport 2005 ek.
35.000 m. Flottur bíll. Verð 7.290.000,
lán 6.450.000 Uppl. 860 1998 & 587
8888.

Til Sölu Mercedes Benz E-55 AMG 510
hestöfl árg. 2005 ekinn 84.000. Með
öllu, 20“. Felgur. Uppl. í s. 860 1998 &
587 8888.

Til sölu Jeep Grand Cherokee SRT-8
11/2007 ekinn 300 km. Geggjaður bíll
420 hestöfl með öllu. Verð 6.990.000
lán 6.550.000. Uppl. 860 1998 & 860
1999.

Toyota Landcruser árg. 11/05. Ek. 44þ.
km. Einn með öllu. Uppl. í s. 892 4160.

Vélsleðar

0-250 þús.

Peugeot 206 arg 99, ek.109 p.km, verd.
kr 250.000. Simi 6983732

SMC captain fjórhjól 09/07 götuskráð
300cc yfirtaka á láni afb 9000 sími
8987628

RR HSE SPORT, árg 06, ek 33þ.m.
kóngablár, DVD, ljóst leður, MJÖG GOTT
STAÐGR.VERÐ!! 6921065

Sendibílar

Yamaha Raptor 700 árgerð 2007, Verð
850 þús.Yfir 100 notuð hjól til sölu
á verðum sem ekki hafa sést áður á
Íslandi sjá www.motorhjol.net uppl. í
s. 824 6600.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is
Ski doo MXZ 700 árg 00.verð: 320 þús
gott staðgreiðsluv. Uppl gefur Jónas
8685989
Engin útborgun—17 þús. á mán. Toyota
Yaris 2005 ek. 90 þús. Áhvílandi ca. 800
þús. Frábær kaup! Sími 690 2540.

Til sölu Peugeot 406 árg. 6/2005 ekinn
52.000 1800 vél. Sumardekk á álfelgum
og vetrardekk á stálfelgum, fallegur bíll.
Verð 1.590.000. Uppl. í s. 860 1998 &
587 8888.

Hópferðabílar

Til sölu Tabbert Davinci 540dm nýtt
árg. 2008. 3 kojuhús, og hjónarúm,
klósett, sturta, eldavél, flott hús. Verð
2.990.000. Möguleiki á góðuláni. Uppl.
í s. 860 1998 & 587 8888.

Ekkert út og 1 Gjaldagi í
Júní!!!

Toyota Yaris, Árg 06, E-66Þ, 5 Gíra, Cd,
Airbag, Sk ‘09, Ný Snjódekk, 100% Lán,
S. 661 8197

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík
Sími: 517 0000
www.planid.is

Til sölu Suzuki Baleno station sjsk.
árg. 2000 Ný yfirfarinn á verkstæði og
skoður 09, lítur vel út. Ekinn 120 þús.
Góður bill listaverð 530 þús, tilboð 390
þús uppl. s 8972286

1-2 milljónir

Til sölu M.Benz Sprinter 416 CDI 2001.
E.Auwarter 17+1+1. Ek. 230 þ. Verð
4.500.000. Uppl. í s. 892 8672 & 894
1910.

Vörubílar

Vetrartilboð - 640 þ. kr.
afsláttur

Nýr Dodge Nitro R/T 4.0L, 260 hö.
Sjálfskiptur, leður, 20“ álfelgur, nálægðarskynjarar, dráttarkrókur. Flottur bíll.
Verð 4.990 þ. Tilboð 4.350 þ. Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 140197 S.
567 2700.

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Bílar óskast

Subaru Legacy Wagon GL 4WD árg.
2000. Ek. 116 þús. km. Bsk. Verð
710 þús. kr. Áhv. 710 þús. kr. Fæst á
Yfirtöku!

Til sölu Suzuki XL-7 limidet árg. 2003
ek. 69,000. Með öllu, sjálfsskiptur. Verð
1.940.000 lán 1.750.000. Uppl. í s. 860
1998 & 587 8888.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Óska eftir ódýrum bíl. Ekki eldri en
‘96. Má þarfnast lagfæringa. Uppl. í s.
896 2552.

Til sölu Man 410 árg. ‘04, með Atlas 240
‘06. S. 693 7722.

Óska eftir bíl fyrir 30 til 60 þúsund
má þarfnast lagfæringar. Uppl í síma
8204640.

Polaris ultra 680cc 130hö árg 97 sleði í
topplagi, verð 180 þús. sími 8987628

Hjólhýsi

Skoda Octavia Elegance
1,8 turbo station

Til sölu vel með farin Octavia station
árg. 2003, ek. 98 þús. Frábær fjölskyldubíll með miklu farangursrými og dráttarkúlu. Verð 1.150 þús. Áhvílandi 550 þús.
Nánari upplýsingar í síma 691-3328

2004 EIFELLAND KNAUS; svefnpl f 3,
miðst, íssk, 3 gashell, wc m vask, fortj
m botn. 697-9107/ 587-1635

Fellihýsi
Fellihýsi óskast, Fleetwood Utah eða
Bayside 12’ 2006 eða yngra, óskast í
skiptum fyrir Coleman Cheyene 10’
98. milligjöf staðgreidd. Upl. Í síma
825-1830

Jeppar
Til sölu Man 10-150 árgerð 1992 með
krana. upplýsingar í síma 894-4646

Bílar til sölu

Til sölu Mmc Montero árg. 2003 ekinn
94.000. Sjálfsskiptur Limidet með öllu.
Verð 2.390.000 lán 1.900.000. Uppl. í s.
860 1998 & 587 8888.

Frábær vélsleði Yamaha RX 1 árg.2007
ekinn 200 km 140hö, 4 gengis verð 950
þús Smári 8963557 (innifalið flugmiði
til London)

Toyota Avensis ‘03 árg ek 74 þús, sumar
vetrardekk á felgum tv, dvd, filmur, hiti í
sætum, og margt fleira fæst á 1.650.000
uppl í s. 6936931 Arnar

Til sölu Oldsmobile Silhouette árg 2003
ekinn 73,000, km bíll með öllum búnaði, leður, kapteinstólar, rafmagnshurðir,
og fleira, verð 2.290.000 lán 1.820.000
uppl 860 1998 & 587 8888.

Verðtilboð - 700 þ. kr
afsláttur

Nýr Chrysler 300C 2008. 3.5L.
Sjálfskiptur, leður, 18“ álfelgur, rafdrifin sæti, aksturstalva, Navi skjár. Verð
4.890 þ. Frábært Tilboð 4.190 þ. Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 140239 S.
567 2700.

Suzuki GSXR 1000. Árgerð 2005. Ekið
3537. Titanium púst. Yfir 100 notuð hjól
til sölu á verðum sem ekki hafa sést
áður á Íslandi sjá www.motorhjol.net
uppl. í s. 824 6600.

250-499 þús.

Vetrartilboð - 1.195 kr.
afsláttur

Nýr Jeep Commander 3.0L diesel
218hö., 7 manna, sjálfskiptur, leðurinnrétting, 17“ álfelgur, nálægðarsk., 6
diska magasín. Verð 6.185 þ. Tilboð
4.990 þ. Nánari uppl. á www.arnarbilar.
is rn: 140238 S. 567 2700.

Ford Ka árgerð 1999, ekinn 70 þúsund
km. Þarfnast viðgerðar. Verð 80 þús.
staðgreitt. Uppl. í síma 691-1500

Hiace 4x4 d4d vsk. bíll. Ek. 14þ. Krókur,
plata í botni, iðnaðarteppi, stærrid. &
álfelgur, ryðvarinn. Sem nýr. V. 2.280 þ.
+ vsk. S. 896 4502.

Hringdu í síma
ef blaðið berst ekki

Toyota Landcruiser 120 GX diesel nýskr
5/2006 sjálfskiptur ekinn 46 þ km
krókur 33“ breyttur ljósgrár húddhlíf
filmur verð 5.190.000 ath skipti upplí
síma 842 6606

Til sölu Carnehl malarvagn árg. ‘01.
Góður vagn, sami eigandi frá upphafi.
Uppl. í S. 891 7484.
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Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Verðmetum FRÍTT fyrir þig!
Hringdu núna
699 6165

Fjóluás 2-6, 221 Hafnarfjörörður
Afhend fokheld
að innan
fullbúin að utan

Langitangi 4 er rúmgott einbýlishús í Mosfellsbænum.

Mikið endurbætt einbýli
Fasteignasala Mosfellsbæjar hefur til sölu einbýlishús á einni hæð við Langatanga í Mosfellsbæ.
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angitangi 4 er staðsteypt einbýlishús á einni
hæð með hefðbundnu timburþaki, klæddu
bárujárni. Íbúðin er 137,8 fermetrar og sambyggður bílskúr er 33,2 fermetrar.
Komið er inn í forstofu með steingráum flísum
á gólfi og inn af henni er gestasalerni. Úr forstofu
er komið inn á gang með kubbaparketi á gólfi og á
hægri hönd er gott sjónvarpshol. Úr sjónvarpsholi er
opið inn í rúmgóða stofu og borðstofu með parketi
á gólfi. Fallegur arinn skilur að stofu og sjónvarps-

699 6165

hol að hluta. Svefnherbergisgangur er með kubbaparketi á gólfi. Þar er lítið hol með einu barnaherbergi og inn af holinu er þvottahús með sérútgangi út
á bílaplan. Á ganginum eru tvö önnur barnaherbergi,
stórt hjónaherbergi með parketi og fataskáp og baðherbergi með sturtuklefa og hita í gólfi. Af svefnherbergisgangi, sem og úr stofu, er opið inn í eldhús með
nýlegri innréttingu og eyju. Í innréttingu er blástursofn í borðhæð, keramikhelluborð, uppþvottavél
og ís- og frystiskápur. Úr eldhúsi er gengið út á timburverönd og stóran og gróinn garð í suðvestur. Snjóbræðsla er í steyptu bílaplani ásamt hluta af gönguleið að húsi.
Ásett verð er 54,8 milljónir.

Á ils.is getur þú:
Gengið frá greiðslumati
Sótt um íbúðalán
Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Ýmsar reiknivélar
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ÓDÝRAR EIGNIR UM 100.000 d

Mjög falleg íbúð í Los Balcones.
2 svefnh. 1 stórt baðh., 5 min frá strönd.
Loftkæling.
Verð 102.500m

Fallegt raðhús í La Florida Torrevieja
2 svefnh. 1 baðh. góð verönd
Sólþak, húsgögn, sameiginleg sundlaug.
Verð 110.000m

Falleg íbúð í Los Balcones Torrevieja.
1 svefnh., 1 baðh., húsgögn. Mjög stór
sameiginleg sundlaug. Stutt frá ströndinni.
Verð 92,500m

www.costablanca.is

Falleg íbúð í Mar Azul Torrevieja.
1 svefnh., 1 baðh., 100 m frá sjónum,
húsgögn. Framan við stóran garð.
Verð 95,000m

Nánast ný íbúð í Torrevieja.
2 svefnh., 1 baðh., loftkæling,
Góð staðsetning, mjög stutt á ströndina.
Verð 101,500m

www.golf-houses.com

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com
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Danfoss ofnhitastillar
Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað
Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
210 Garðabær:

Stórt nuddbaðkar og hlaðin sturta

Eskiholt 7: Sérvaldar plöntur og falleg lýsing í garði
Fasteignasalan REMAX Torg hefur til sölu 380 fermetra
einbýlishús í Garðabæ, teiknað af Halldóri Gíslasyni arkitekt.
Lýsing: Komið er inn í rúmgóða forstofu. Tvöföld hurð með
gleri skilur að forstofu og íbúð. Inn af forstofu er nýuppgert gestasalerni. Úr forstofu er komið inn í hol með steyptum vegg sem skilur að stofu og hol. Eldhús er með sérsmíðaðri innréttingu með granít á borðum, háfur er yfir
keramik helluborði. Rúmgóður borðkrókur er við glugga
og gengt er út í garð frá eldhúsi. Inn af eldhúsi er rúmgott
búr með innréttingu og góðri vinnuaðstöðu. Þrjár tröppur
eru frá eldhúsi niður í borðstofu sem er með góðum glugga og góðu útsýni. Aðalstofa eignarinnar er rúmgóð með mikilli lofthæð og innfelldri lýsingu. Fallegur gluggi er í stofunni og þaðan er útsýni yfir Garðabæ, Bessastaði, Snæfellsjökul og víðar. Á neðri hæð er koníaksstofa með arni og útgang á svalir og inn af
henni er bar. Á neðri hæðinni eru einnig fjögur rúmgóð herbergi og inn af hjónaherbergi er rúmgott fataherbergi. Aðalbaðherbergið er einkar rúmgott með aflokuðu salerni, stóru nuddbaðkari og hlaðinni sturtu
sem er niðurgrafin. Þvottahúsið er rúmgott með innréttingu og geymslurými er með góðu skápaplássi. Bílskúr er með heitu og köldu vatni, rafmagnshurðaropnara og góðu skápaplássi og garðurinn fallegur með
sérvöldum plöntum, lágreistum skjólveggjum og verönd með heitum potti. Falleg lýsing er í garði.
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FLJÓTASEL

GALTALIND

RJÚPNASALIR - LYFTUHÚS

GALTALIND - GÓÐ EIGN

TORFUFELL

Staðsetning Reykjavík
LÝSING EIGNAR. Gólfefni eru parket og flísar,
fallegar viðarinnréttingar í eldhúsi. Aukaíbúð
90 fm. Bílskúr.
Stærð 264,7 fm
HERBERGI 5
Verð 46,9 millj.

Staðsetning Kópavogur.
LÝSING EIGNAR. Gólfefni eru parket og flísar,
fallegar innréttingar. Bílskúr, gott útsýni.
Stærð 106 fm + 33,9 fm bílskúr
Herbergi 3 svefn
Verð 33,9 millj.

Mjög falleg og björt 4ra herbergja 113,6 fm
íbúð á 3ju hæð ásamt sérstæði í bílgeymslu.
Stofan og borðstofan er með fljótandi parketi
á gólfi eins á allri íbúðinni, útgengt á suðursvalir, flísar á eldhúsi og baði. Ásett verð
28,9 m.

Staðsetning Kópavogur.
LÝSING EIGNAR. Gólfefni eru parket og flísar.
Fallegar innréttingar.Tvennar svalir.
Stærð 106,9 fm
Herbergi 3ja-4ra
Verð 31,4 millj.

Staðsetning REYKJAVÍK
LÝSING EIGNAR Íbúð á 4. hæð, stórar
yfirbyggðar svalir, ný klætt fjölbýli.
Stærð 97,0 fm
Herbergi 4ra
Verð 21,0 millj.

HÆÐIR

RAÐHÚS

RAÐHÚS

TÚNGATA

DREKAKÓR - GÓÐ EIGN

RAUÐHARMAR

ESJUGRUND

HEIMALIND

Staðsetning GRINDAVÍK.
LÝSING EIGNAR. Stærð 185,4, tvær
hæðir og bílskúr. Stór suður verönd með
háum skjólveggjum.
Gólfefni eru flísar og parket.
Herbergi 4
Verð 21,1millj.

Staðsetning KÓPAVOGUR.
LÝSING EIGNAR. Parhús á tveimur hæðum,
gólfefni eru parket og flísar, mjög fallegar og
vandaðar innréttingar, sérhönnuð lýsing, tvöfaldur bílskúr.
Stærð 220,1 fm
Herbergi 4-5
Verð 74,9 millj.

Staðsetning Reykjavík, Grafarvogur
LÝSING EIGNAR Falleg íbúð á 3 hæð.
Stærð 112,4
Herbergi 4 (3 svefn)
Verð 26,9 millj.

Staðsetning. KJALARNES.
LÝSING EIGNAR Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum tvöföldum bílskúr og
2ja herb. aukaíbúð, og óskráðu rými undir svölum. Nýjar innréttingar. STÆRÐ samtals 230
fm.
Herbergi 4-7.
Verð 55 millj.

Staðsetning Kópavogur
LÝSING EIGNAR glæsilegt parhús á einni
hæð, sólpallur, bílskúr
Stærð 164,2 fm.
Herbergi 7 (5 svefnh.)
Verð 54,9 millj.

2JA HERBERGJA

GULLSMÁRI

BIRKIMELUR

NÚPALIND

GLÓSALIR

RAUÐARÁRSTÍGUR

Staðsetning Kópavogur
LÝSING EIGNAR Íbúðin er á 1. hæð, Útgengt er út á sólpall frá stofu, stutt í alla þjónustu.
Stærð 80,6
Herbergi 3ja
Sólpallur
Verð 23,9 millj.

Staðsetning Vesturbær Reykjavíkur
LÝSING EIGNAR. Gólfefni eru parket og
flísar,eldri innréttingar, frábær staðsetning,
íbúðin er á 3. hæð.
Stærð 80,5 fm
HERBERGI 3ja
Verð 26,5 millj.

Staðsetning KÓPAVOGUR.
LÝSING EIGNAR. Gólfefni eru parket og
flísar, fallegar innréttingar, suðursvalir og verönd.
Stærð 97,6 fm
Herbergi 3ja
Verð 29,9 millj.

Staðsetning Kópavogur.
LÝSING EIGNAR. Gólfefni eru parket og
flísar, fallegar kirsuberja innréttingar. íbúðin er á
2 Hæð - STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
Stærð 97,2 fm
HERBERGI 3ja
Verð 29,5 millj.

Staðsetning Reykjavík, miðbær.
LÝSING EIGNAR. Fyrsta hæð, ekki jarðhæð. Hol, stofa, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi, björt og falleg eign á góðum stað. Gólfefni Parket og flísar.
Stærð 48 fm
Verð 16,9 millj.

Sérhæðir við bakka Elliðavatns, frábært útsýni og tenging við náttúruna á einstökum
stað við Grandahvarf í Kópavogi

Tröllakór 9-11

GRANDAHVARF 1-5,
ÍBÚÐIRNAR Í GRANDAHVARFI ERU VANDAÐAR ÍBÚIR
FRÁ 121-136 FM AÐ STÆRÐ.






Möguleiki er að kaupa bílskúr með sumum eignum
Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli
Glæsilegur frágangur lóðar og sameiginlegra svæða
Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna,
vöktuð af stjórnstöð
Öryggismiðstöðvarinnar. Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá
Fasteignasölunni Kletti í síma 534 5400, einnig upplýsingar um hverfisfélag og öryggiskerfi.

Fasteignasalan Klettur hefur hafið sölu á glæsilegum íbúðum við Tröllakór 9 - 11 í Kópavogi sem Gustur byggingafélag er að reisa, um er að ræða fjölbýlishús, lyftuhús á 3-4 hæðum, ásamt jarðhæð og bílageymslu. Ein lyfta er í húsinu.
Sex íbúðir eru á hverri hæð nema á jarðhæð þar eru 3 íbúðir. Góð staðsetning, nálægt skóla og leikskóla og svið
hlið nýrrar íþróttaakademíu ognálægt fyrirhuguðum framhaldsskóla.
Verð frá 25,000,000

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is
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Ólafur Björnsson hrl. Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl. Torfi R. Sigurðsson
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali
Hdl.

Ágúst Stefánsson
Hdl.

Hallgrímur Óskarsson Steindór Guðmundsson
Sölumaður
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

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

Frum

Mosabraut 21 í landi Vaðness,
Grímsnes- og Grafningshreppi

Glæsilegt
sumarhús
sem verður byggt á
mjög fallegri lóð í nýju
hverfi í Vaðnesi. Hægt
verður að velja um tvær
stærðir af húsum og er það minna 75 fm en
það stærra 130 fm. Húsin verða afhent fullbúin
og verða mjög vönduð af allri gerð. Lóðin er
8000 fm eignarlóð með kjarrgróðri og hrauni og
er gott útsýni frá lóðinni. Minna húsið kostar
26,0 m. en það stærra 36,0 m.

Eyravegur 24, n.h. Selfossi

102,8 fm íbúð á
neðri hæð í tvíbýlishúsi ásamt 29,3 fm
bílskúr.
Verð 19,5 m.

Guðrún Bergmann
Aðstoðarm. lögmanna

Félag
fasteignasala

Smáratún 20 ris, Selfossi

Brandshús 6, Flóahreppi

Hraunhella 1, Selfossi

73,3 fm risíbúð
ásamt 27,4 fm hlut í
bílskúr sem á lóðinni
er.
Verð 15,0 m.

Gott 121,0 fm einbýlishús ásamt 46,9
fm sambyggðum bílskúr. Húsið er timburhús byggt af SG
einingahúsum.
Verð 29,9 m.

204,6 fm einbýlishús
í byggingu í Suðurbyggð. Húsið er
timburhús og er
íbúðin 166,8 fm og
bílskúrinn 37,8 fm.
Verð frá 22,9 m.

Hátorfa 1, Hrunamannahreppi

Tjaldhólar 58, Selfossi

Kringlumýri 5, Selfossi

Glæsilegur fullbúinn
65 fm sumarbústaður með um 30 fm
manngengu svefnlofti og 5 fm geymslu/inntaksskúr. Við húsið er
um 70 fm verönd og er mikið útsýni frá húsinu.
Verð 28,5 m.

Flott parhús sem er
111,8 fm og bílskúr
37,3 fm, alls 149,1
fm, og telur m.a. þrjú
herbergi, stofu, eldhús, bað, þvottahús
og anddyri. Innangengt er úr þvottahúsi í bílskúr.
Verð 31,0 m.

Fullbúið
vandað
endaraðhús, á góðum stað í Fosslandi.
Stór timburverönd er
við húsið með skjólveggjum og heitum
potti. Húsið er byggt árið 2003 úr timbri og er
137,2 að stærð, þar af er bílskúr 28,0 fm.
Verð 33,5 m.

Stærð: 0 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 0
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

AUSTURBYGGÐ
800 Selfoss

BYGGINGARFRAMKVÆMDIR HAFNAR

Verð: 5.500.000

EINBÝLISHÚSALÓÐIR FRÁ 5,5 - 6,2 m
FRÁBÆRAR BYGGINGALÓÐIR Á GÓÐU VERÐI - ÖRFÁAR LÓÐIR EFTIR Í 1.
OG 2. ÁFANGA! Hverfið er staðsett sunnan við Baugstjörn og Langholt.
Aðkoma hverfisins er frá Langholti og um Suðurhóla, nýjan veg sem liggur
sunnan við Selfoss að Eyrarvegi. Stutt í næsta grunnskóla sem er
Sunnulækjaskóli, stofnaður 2004. Leikskólinn Hulduheimar er í næsta nágrenni
við Sunnulækjaskóla og var hann stofnaður 2006. Gert er ráð fyrir að byggður
verði nýr leikskóli í þessu hverfi. Hverfið er fjölskylduvænt og lagt göngustígum
sem liggja þvert í gegnum botnlanga sem tengja saman leiksvæði.
Fjölbrautarskóli Suðurlands er einnig í göngufæri við hverfið. Í fyrsta áfanga eru
31 lóð og eru þær við Móland, Vallarland og VörðulanD. Í öðrum áfanga eru
Snæland, Stekkjarland og Móland. Á hverri lóð er stór byggingareitur og leyfilegt
að byggja hvort sem er á einni hæð eða tveimur. Allar einbýlishúsalóðir eru á 5,5
til 6,2 milljónir og í boði er 100 prósent fjármögnun frá Landsbankanum, ásamt
framkvæmdarlánum og langtímalánum, allt að 80 prósent af byggingarkostnaði.
NÁNARI UPPL. Á AUSTURBYGGDSELFOSS.

Snorri Sigurðsson
Sölufulltrúi
8977027
snorrisig@remax.is

Valdimar
Sölufulltrúi
821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson
Lögg. fasteignasali
halfdan@remax.is
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Heimili & Jarðir

Stærð: 54,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: Nei

Laugarnesvegur 64
105 Reykjavík
Góð eign með miklu útsýni

Opið
Hús

Lind
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

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

hannes@remax.is

EIN ÞEKKTASTA VEISLUÞJÓNUSTAN Í BÆNUM.
Til sölu þekkt veisluþjónusta með góða aðstöðu og mikla reynslu í öllum tegundum veisluhalds. Veilsusalir, sendingarþjónusta. Selst af sérstökum ástæðum. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar, ekki í síma. Einstakt tækifæri.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080

BAKARÍ - SÖLUTURN- ÍSSALA.
Til sölu á frábærum stað, bakarí, söluturn og íssala. Er með 10 ára leigusamning í góðu húsnæði á mjög sýnilegun og áberandi stað. Hefur verið starfandi í tæp
20 ár. Frábært tækifæri.

GLÆSILEGT FYRIRTÆKI Í AUGLÝSINGAVÖRUM.
Til sölu gott fyrirtæki í auglýsingavörum. Fyrirtækið er með glæsilega heimasíðu,
með vefumsjónarkerfi og fullbúnu sölukerfi. Er með viðskiptasambönd við Svíþjóð,
Bandaríkin, Kína og fl. Yfir 300 virkar vörutegundir. Nýtt kynningarefni til staðar.
Selst af sérstökum ástæðum. Upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35, R.

ingunnb@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG KL.19 - 19.30

Verð: 20.500.000

RE/MAX LIND kynnir: ÚTSÝNISPERLA. Nýuppgerð falleg 3ja herbergja íbúð á besta stað í bænum.Íbúðin
er á 3ju hæð í 3ja hæða húsi. Íbúðin er öll nýmáluð innan og nýtt parket á gólfum, ásamt nýjum
innréttingum.Nánari lýsing eignar: Gengið inní forstofu með parketi á gólfi.Svefnherbergi : með skápum,
parket á gólfi. Barnaherbergi : með parketi á gólfi. Baðherbergi: baðkar með sturtuaðstöðu.Eldhús : með
hvítri háglans innéttingu. Stofa : parketlögð með útgengi á góðar flísalagðar suður svalir.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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ÞJÓNUSTUFYRIRTÆKI Í VEITINGAGEIRANUM:
Til sölu sérhæft fyrirtæki í veitingahúsa bransanum. Vaxandi fyrirtæki sem hefur
starfað í nokkur ár, og er í stöðugum vexti. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu
okkar, ekki í síma. Skemmtilegt tækifæri.

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR.

Strandvegur 15
210 Garðabær
Design útsýnisíbúð

Stærð: 119 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.620.000
Bílskúr: Nei

Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækjum
búin. Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Öflug veisluþjónusta. Traustur meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

Lind
Kristín Skjaldard
Sölufulltrúi
824 4031

HEILDVERSL. Í GJAFAVÖRU- GOTT TÆKIFÆRI
Til sölu rekstur heildversl. með allskonar gjafavöru. Getur einnig hentað vel með
öðru. Verð aðeins 2,5 millj + lager.

kristins@remax.is

BÍLALÚGA -VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA.
Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008

Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu. Hamborgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur
staður með góða afkomu. Einnig afgreitt um bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg bílastæði. Mjög gott verð.

BLÓMABÚÐ -EXPRESSÓBAR MEÐ LÉTTVÍNSLEYFI.

Bókið skoðun hjá Hannesi s: 699-5008

Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Mikið úrval af blóma og gjafavöru. Er í rúmgóðu og björtu húsnæði. Expressóbar með léttvínsleyfi. Frábært
tækifæri.

Stórglæsileg Design og útsýnisíbúð. Íbúðin er öll sérhönnuð af Valgerði Matthíasdóttur arkitekt. Einstaklega
björt íbúð á 3 hæð í lyftuhúsi, með bílastæði í bílakjallara.Anddyri: Fataskápar með flottum glerhurðum á
stálbrautum. Þvottaherbergi: Sandsteinsflísar á gólfi og er ljósnemi í gólfinu. Eldhús: Hálfopið inní
borðstofuna og stofuna en sérsmíðað borð er í kringum eyjuna. Borðstofa og stofa: Risastórir gluggar út
að sjónum með útsýni sem er engu líkt og útgengt á svalir.

FALLEG BLÓMABÚÐ VIÐ LAUGAVEGINN.
Frum

hannes@remax.is

Til sölu falleg blómabúð við Laugaveginn. Vel staðsett, með gott úrval af gjafavöru. Opnunartími 11-18. Svo til allt nýjar innréttingar. Einnig eigin innflutningur á
gjafavöru. Hér er gott tækifæri á ferðinni.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU,
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI & HÚSNÆÐI

Verð: 47.900.000
Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Marbakkabraut 10
Kópavogi
Eign fyrir vandláta

Stærð: 440 fm
Fjöldi herbergja: 11
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 56.950.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Til sölu rekstur trésmíðaverkstæðis í eigin húsnæði ca 300 fm Fyrirtækið er þekkt
í sínum geira fyrir vandaða framleiðslu. Mikið í allskonar innréttingasmíði, og
tækjakostur sniðin að því. Afhending strax. Gott tækifæri fyrir verktaka.

HEMLAVERKSTÆÐI Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði með mikinn tækjakost, á frábærum stað. Þjónustar jafnt stóra bíla sem litla. Nægur tækjakostur fyrir tvö verkstæði. Topp Tækifæri.

STÁLSMIÐJA í EIGIN HÚSNÆÐI Á FÍNU VERÐI.
Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og innflutning tengdan því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Frábært tækifæri og gott verð.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI.
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16
ára í góðu leiguhúsnæði við Laugaveginn. Glæsileg vara. Topp tækifæri.

VEFSÍÐUGERÐ - VEFSÍÐUGERÐ.
Til sölu viðskiptasamband við erlenda aðila í gerð vefsíðna. Miklir tekjumöguleikar. Tilvalið fyrir duglegan sölumann. Verð aðeins 2,8 millj.

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í hverfi 101, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa með góða afkomu. Mjög gott verð.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 18-18:30

Nýkomin á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa í hverfi 108. 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar, nánast allur búnaður nýendurnýjaður. Staðsetning mjög góð og
næg bílastæði. Frábært tækifæri.

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080

HEILSUSTUDIÓ & SNYRTISTOFA
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í líkamsmeðferðum,
s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar og hreinsunar.Auk þess allri alhliða snyrtingu og naglaásetningu. Mjög góður aðbúnaður í rúmgóðu húsnæði.
Frábært tækifæri á mjög góðu verði.

FLOTT HÁRSNYRTISTOFA Í 101 - MJÖG VINSÆL og
VEL STAÐSETT
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu húsnæði, með bílastæði við inngang. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður
mjög góður. Verð 7 millj.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.atv.is

Verð: 94.900.000

ingunnb@remax.is

FRÁBÆR STAÐSETNING EIGN FYRIR VANDLÁTA. Glæsilegt, einstalega vandað og sjarmerandi 440 fm.
einbýlishús á frábærum stað í vesturbæ Kópavogs. Fallega hannað og sérlega mikið lagt í gólfefni og innréttingar.
Aukaíbúð, innbyggður bílskúr sem innangengt er úr inn á aðalhæð hússins, öll rými rúmgóð, þrjú baðherbergi,
arinstofa, sólstofa, viðhaldslítill fallegur garður, hellulögð afgirt verönd með heitum potti. Stórt upphitað bílaplan.
Frábær staðsetning í rólegri götu og stutt í fallegt útivistarsvæði, leikskóli í götunni. Húsið er sérlega vel staðsett
með tilliti til tengingar við allar helstu samgönguleiðir. Fallegt parket og marmari er á gólfum hússins. Þetta er
hús sem býður upp á mikla möguleika.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi
699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Erlendur
Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Erla
Viggosdóttir,
ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

Þórir
Hallgrímsson
lögfræðingur

EIGNASTÝRING

FRUM

SÍÐUMÚLI 27, 108 R WWW.REMAX.IS EIGNASTYRING@REMAX.IS

S: 534 4040

BYGGÐARHOLT,
MOSFELLSBÆR

HÓLATRÖÐ,
REYKHÓLAR

FJARÐARSEL,
REYKJAVÍK

REYNIMELUR,
REYKJAVÍK

SUÐURBRAUT,
HAFNARFJÖRÐUR

GRANDAVEGUR
REYKJAVÍK

Mjög fallegt og nánast algerlega endurnýjað endaraðhús
með innb. bílskúr á þessum
rótgróna stað. Fjögur góð
svefnherbergi. Virkilega fallegt og gott hús á rólegum
stað. Skipti á minni eign koma
til greina. Verð kr. 47,5 millj.

Glæsilegt 150 fm. parhús
með 30 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið afhendist tilbúið til
innréttinga, án gólfefna. Á
Reykhólum er næg atvinna og
fjölbreitt störf í boði.
Verð kr. 17 millj.

Mjög gott og vel viðhaldið
endaraðhús á þremur hæðum
auk innbyggðs bílskúrs.
Möguleiki að gera sér íbúð á
jarðhæð. Góð staðsetning og
stutt í alla þjónustu.

Góð fjögurra herbergja íbúð á
4. hæð í fjölbýli á vinsælum
stað í Vesturbænum. LAUS
við kaupsamning.
Verð kr. 24,9 millj.

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Mjög
góð staðsetning. Stutt í alla
þjónustu m.a. sundlaugar.
Verð kr. 21,9 millj.

Mjög góð 4ra herbergja 110
fm. endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Þrjú svefnherbergi, stofa
og borðstofa, eldhús, baðherbergi, og þvottaherbergi innan íbúðar.
Verð kr. 31,5 millj.

STEKKJARHVAMMUR
HAFNARFJÖRÐUR

LAUGARNESVEGUR
REYKJAVÍK

EIÐISTORG,
SELTJARNARNES

GNÍPUHEIÐI,
KÓPAVOGUR

ÁLFALAND
REYKJAVÍK

Fallegt, vandað og vel umgengið raðhús á tveimur
hæðum ásamt risi og bílskúr
alls 186,5 fm. Vandaðar innréttingar, fjögur svefnherbergi, stór stofa og borðstofa,
stór verönd. Mjög gott hús.
Verð kr. 39,5 millj.

Mjög góð íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í miðrými,
hjónaherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi.
Verð kr. 18,8 millj.

HAMRABREKKUR,
V/NESJAVALLARVEG,
MOSFELLSBÆ

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð
á 4. hæð í lyftuhúsi með
glæsilegu útsýni yfir Faxaflóann. Íbúðin skiptist í
hol/forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi. Mjög
stutt í alla þjónustu.

Mjög falleg 123,8 fm. efri sérhæð auk sérbyggðs 28,0 fm.
bílskúrs, Vandaðar innréttingar. Þrjú svefnherbergi. Toppeign á frábærum stað með
feiknar útsýni.
Verð kr. 45,3 millj.

Góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð. Húsið er í mjög góðu
ástandi að utan og verið er að
mála. Sérgarður með hellulagðri verönd. Frábær staðsetning. Stæði framan við inngang.
Verð kr. 34,5 millj.

Glæsilegt og vel staðsett
heilsárshús byggt 1999 á
einni hæð með svefnlofti, sérbyggt þv.hús og rúmgóð ca
20 fm. útigeymsla og yfirbyggð stór verönd. Góð lóð.
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NÝ GARÐHÚS
Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný garðhús sem eru enn sterkbyggðari

45 mm bjálki

GESTAHÚS B

en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34mm að þykkt og koma með tvöfaldri

15 -17m²

Garðhýsi

Raðhús

70 mm bjálki

08-0040 Hennar hátign

45 mm bjálki

Parhús

taka niður pantanir.

Sumarhús

Einbýlishús

vatnslæsingu. Fyrsta sending kemur í apríl 2008 og erum við þegar farin að

SVEFNKOFI

9,7m²

GESTAHÚS D

34 mm bjálki

GARÐHÚS

6-9,7 m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

25 m²

híbýli - stofa
MÁNUDAGUR 17. MARS 2008

Nútímalegt eða
klassískt
Kristalsljósakrónur geta gert
gæfumuninn í stofunni. BLS. 4.

NORDICPHOTOS/GETTY

82
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NORDIC PHOTOES/GETTY IMAGES

Hér er það
opið rými sem
heillar og stofan
staðstett fyrir
miðju.

Sófi í gráum lit sem kallast á við veggfóðrið, tilkomumikill standlampi og
vandaðir skrautmunir vekja hugrenningatengsl við sjöunda áratuginn.

Unaðsreitur í
ýmsum útfærslum
Stofur gegna margþættu hlutverki
innan veggja heimilisins.

Ein pottaplanta,
grænt teppi og
stóll í sama lit er
hið eina sem þarf
til að gera hvíta
og mínimalíska
stofu hlýlega.

Stofan er sjálfsagt sá staður á heimilinu
sem gegnir hvað margþættustu hlutverki.
Þar er hægt að hvíla lúin bein að loknum
löngum degi, eiga góða stund með vinum
og vandamönnum eða halda heljarinnar
veislu ef sá gállinn er á manni. Nú eða bara
gera ekki neitt í stofunni, slappa af og hafa
það gott.
Mikilvægt er að hafa þetta margþætta
hlutverk til hliðsjónar við hönnun hverrar
stofu, óháð því hvort fanga er leitað í fortíðinni eða samtímanum. Framandi loftljós, tíglótt teppi og skringilegir skraut-

munir eru tilvaldir til að endurskapa anda
sjöunda áratugarins og varla þarf meira
en smart sófa, kaffiborð, skenk eða skáp
og nokkur ljós á flísa- eða parketlagt gólf
til að fylgja straumum og stefnum í innanhússhönnun nútímans.
Ofar öllu er þó áríðandi að hanna stofu
sem hverjum og einum líður vel í, hvaða
leið sem viðkomandi kann svo sem að velja
til takast ætlunarverkið.
Meðfylgjandi myndir sýna einmitt ólíkar aðferðir sem valdar hafa verið til að ná
ætlunarverkinu. Vonandi gefa þær lesendum einhverjar hugmyndir hvort sem til
stendur að standsetja stofuna eða lífga upp
á hana með lítils háttar breytingum.
- rve

Vínrauðir litir, viður og leður kalla fram hlýju og
notalegheit.

Einföld, björt og nútímlega stofa, þar
sem hver hlutur fær að njóta sín.

Fallegur bókaskápur getur gert gæfumun í stofunni. Bæði segir hann mikið um húsráðendur og
eins eru fallega innbundnar bækar stofustáss. Hér
er forðast að ofhlaða og fyrir vikið fær hver hlutur
notið sín.
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Klassískar og nútímalegar ljósakrónur
Fátt er jafn tilkomumikið og upplýst
kristalsljósakróna.

Tilkomumikil
kristalsljósakróna úr Slovak kristal. Þar
er eingöngu
boðið upp á
handgerðar
krónur úr
kristal. Mikil
handavinna
liggur að baki
gerð slíkra
króna og þarf
áralanga þjálfun til að geta
leyst verkið
vel af hendi.
Verð 142.800
krónur.

Flestir tengja kristalsljósakrónur við hallir hefðarfólks fyrr á öldum en þó eru margir landsmenn komnir með slíka prýði heim
í stofu. Krónurnar fá að tróna á besta stað
og eru hvergi fallegri en þar sem rósettur
eru í lofti.
Kristalsljósakrónur fást bæði í klassískum og nútímalegum stíl. Þær nútímalegu
eru oftar en ekki með framúrstefnulegri
lögun og jafnvel í lit.
Ekta kristalskrónur eru handgerðar með 24 prómillum af blýi. Ekki fellur á slíkar krónur og geta þær haldist eins í hundrað ár. Krónur með
lægra blýinnihaldi eiga það til að
gulna.

Nútímalegt kristalsljós frá Foscarini.
Hægt er að fá ljósin
í þremur mismunandi stærðum og
kostar það minnsta
58.000 krónur en
hið stærsta 198.000
krónur.

Þetta ljós frá moooi, heitir Light
Shade Shade og er eftir Jurgen Bey.
Ljósakrónan er inni í hólki og sést vel í
gegn þegar kveikt er á henni. Ljósið er
til í þremur stærðum og stærð 47x82
kostar 122.150 krónur.

vera@frettabladid.is

Margir eru
hrifnir af lituðum
krónum og hafa
svartar verið
sérstaklega
vinsælar. Þessi er
úr lituðum blýkristal. Fæst
í Slovak kristal og kostar
68.800 krónur.

Í Slovak kristal á Dalvegi
16b fást um
750 mismunandi tegundir
af kristalsljósakrónum. Þessi
kostar 79.800
krónur.

Bohemia-kristall fæst í Slovak
kristal. Verð 75.800 krónur.

Glösin bera nafnið
„Same same but
different“ og eru
frá hönnuðinum
hjá Norway Says.

Hversdagsleiki frá
nýju sjónarhorni
Hönnunarhúsið Muuto upphefur norræna hönnun. Blandar
saman nýjum og ferskum straumum við hefðbundna hönnun.
Nafnið sjálft sótti innblástur sinn í finnska orðið muutos, sem
þýðir einmitt nýtt sjónarhorn.
Forsvarsmenn Muuto eru uppteknir af því að góð hönnun hefjist hjá hönnuðinum. Þeir velja vandlega hæfileikaríkustu hönnuðina í Skandinavíu og gefa þeim frelsi til að tjá sínar sögur í
hversdagslegum hlutum. Sumir hönnuða Mutto vilja breyta
heiminum. Aðrir tjá ástríðu sína í litlum formum. Enn aðrir nota
persónulega reynslu til að hanna hversdagslega hluti á borð við
blómavasa eða sturtuhengi.
Markmiðið er hins vegar alltaf að vera með „muutos“, nýtt
sjónarhorn, sem ferðast um allan heim og upphefur norræna
hönnun.
www.muuto.com

● HÖNNUN Það er hægur leikur að lífga upp
á stofuna án þess að fara út í kostnaðarsamar
breytingar. Til dæmis með því að verða sér úti
um skemmtilega skrítna hluti eins og þennan Heico-íkornalampa, sem lýsist skemmtilega
upp þegar honum er stungið í samband. Fallega ljótt myndu kannski
sumir segja um þennan lampa
en hvað sem smekk manna
líður er íkorninn líklegur til að
vekja kátínu jafnt hjá fullorðna
fólkinu sem því smáa. Lampinn fæst í Kisunni og kostar
4.900 krónur.
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Gallerí List.
34 x 34. Vignir
Jóhannsson.
38.900 krónur.

Gallerí Borg. Blánótt.
60 x 160. Pétur Þór
Gunnarsson. 270.000
krónur.

Gallerí Borg. Rauð borg. 60 x 160. Pétur Þór Gunnarsson. 270.000 krónur.

List á veggina
Fallegar myndir eru alltaf til prýði auk þess sem þær geta verið góð
fjárfesting.
Í galleríum landsins má finna fjölda fallegra listaverka eftir íslenska listamenn á öllum aldri. Fallegar myndir lífga svo sannarlega upp á stofuveggina og aldrei að vita nema þær verði verðmætari með tímanum ef listamaðurinn verður vinsæll.
- eö

Gallerí List. 33 x 33. Akríl og
blaðsilfur. Laufey Jensdóttir.
26.300 krónur.
Gallerí Fold. Án titils. 140 x 120. Hallur Karl Hinriksson.
320.000 krónur.

PORCELANOSA

ﬂísar fyrir vandláta

Skútuvogi 6 • Sími 568 6755

SÓLSTOFUR ∙ SVALALOKANIR ∙ GLUGGAR ∙ HURÐIR ∙ GLER ∙ SPEGLAR
HAFÐU SAMBAND OG VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ AÐ KOSTNAÐARLAUSU

565 0000

LENGDU SUMARIÐ …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

Glerborg PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar
sólstofur, glugga, hurðir og svalalokanir úr
PVC-u sem er hagkvæmur valkostur.

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• FRÁBÆR HITA- OG HLJÓÐEINANGRUN

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• FALLEGT ÚTLIT

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI

Glerborg PGV ehf. Dalshraun 5, Hafnarfjörður, Sími: 565 0000 ı Ægisbraut 30, Akranes, Sími: 456 2000 ı Val ehf. Höfða 5c, Húsavík Sími: 464 2440 Gsm: 894 1804

Arnarhraun 15, Grindavík

Ásabraut 14, 0104, Grindavík
Mjög fallegt 139 ferm parhús
ásamt bílskúr. 3 rúmgóð svefnherbergi. Kirsuberjainnréttingar
inn í eldhúsi og inn á baði. Ísskápur, frystiskápur og uppþvottavél sem selst með, tækin
eru öll úr burstuðu stáli. Rólegt
hverfi, stutt í skóla. Gott lán getur fylgt með.
Verð 27.500.000,-

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Glæsileg nýleg endaíbúð, 96,2
ferm. Innréttingar úr eik, parket
og flísar á gólfum. Skápar í herbergjum og í forstofu. 2 svefnherb. LAUS STRAX
Verð 19.500.000,-

Ásabraut 5 eh, Grindavík
Um er að ræða 86 ferm efrihæð í
tvíbýli. Eldhús, 2 svefnherb.
sjónvarpshol, súðargeymsla og
geymsluloft. Parket er á gólfi.
Allar neysluvatnslagnir eru nýjar
og skolp. Búið er að taka þessaíbúð mikið í gegn. Mjög stutt í
grunnskólann
Verð 12.000.000,-

Vesturbraut 8, Grindavík (Krosshús)
Til sölu eitt af glæsilegustu húsum í Grindavík, hús með mikla
sögu. Um er að ræða 283,2 fm
einbýlis á 3 hæðum ásamt 58.5
fm bílskúr. 5 svefnherb. 2 stofur,
sjónvarsphol, eldhús með sólskála, Stórum palli, sólskála og
heitur pottur. Sjón er sögu ríkari.
Verð tilboð óskast.

Leynisbraut 12a, Grindavík
Mjög gott 103,5 ferm. parhús.
Húsið skiptist í eldhús, bað, 2
svefnherb.
þvottahús
og
geymslu. Á forstofu eru flísar.
Plastparket er á stofu og herbergjum, flísar á baði. Eldhúsinnrétting, keramikborð, ofn og
vifta. Á baði eru flísar á gólfi, hvít
innrétting og baðkar með sturtu.
Góður staður, vinsælar eignir.
Verð 18.500.000

Staðarhraun 41, Grindavík

Frum

Flott 114 fm raðhús ásamt 28,3
ferm bílskúr. 3 svefnherb. Stofa
og borðstofa. Ris tekið upp. Nýlegt parket og flísar á hluta.
Einnig nýlegt neysluvatnslagnir
að hluta. Nýlegur pallur með nýjum heitum potti. Flottur garður.
Verð 24.500.000,-

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 ferm. ásamt
42,3 ferm. bílskúr. 3 svefnherb.
Parket á allri eigninni nema flísar
á baði, forstofu og þvottaherb. Í
eldhúsi er kirsuberjainnrétting.
Hiti í gólfi. Skipti koma til greina
á eign í Reykjavík eða. á sumarh.
Áhvílandi um 18. mkr. hjá Íbúðalánasjóði og í kringum 4. mkr. hjá
Sparisjóði. LAUST STRAX Verð
33.000.000,-

Um er að ræða164,9 ferm einbýlishús á þremur pöllum ásamt
bílskúr. Stór stofa, fjögur svefnherb. tvö baðherb. Þvotthús
með geymslulofti. Parket og flísar á gólfum. Nýlegir gluggar. Frábært útsýni yfir höfnina.
Verð 24.000.000,-

Baðsvellir 1, Grindavík
Mjög falleg 134 ferm einbýlishús
ásamt 34 ferm bílskúr. 4 svefnherb. 2 baðherb. sjónvarpshol.
Nýtt járn á þaki, nýjar neysluvatnslagnir. Forhitari. Hiti í plani.
Sólpallur með heitum potti.
Verð 29.500.000,-

Ásabraut 14, 0203, Grindavík
Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlishúsi með sérinngangi. Stofan og
eldhús í opnu rými. Eikarparket á
gólfum í 2 svefnherbergjum og
stofu. Gráar flísar á baðherbergi,
geymslu og forstofu. Öll ljós
fylgja og ísskápur.
Verð 18.700.000,-

Mánagata 5, Grindavík

Vesturhóp 26, Grindavík
Flott nýlegt 98 ferm parhús
ásamt 25,8 ferm bílskúr. 2 stór
svefnherb. Eikarparket og steingráar flísar á gólfi. Eikarinnréttingar í eldhúsi, baðherbergi og í
skápum inn í svefnherb. Halogen
í lofti. Loft tekið upp í sperru.
Hellulagt plan með hitalögn.
Verð 26.500.000,-

Suðurhóp 1, Grindavík
Glæsileg íbúð í 20 íbúða fjölbýlishúshúsi fyrir 50 ára og eldri.
Lyfta í húsinu. Íbúðin er 100,5
ferm. auk 6,4 ferm. geymslu.
Skilast með vönduðum innréttingum, flísar á anddyri, baðherbergi og þvottaherbergi og parket á herbergjum og stofu. Fataskápar í herb og anddyri. Bílastæði ein og hálf breidd. Frábært útsýni.
Verð 23.500.000,-

Glæsivellir 19A, Grindavík
Fallegt parhús 104,7 ferm. Nýlegt parket á gólfum. 3 svefnherbergi. Forhitari.
Góður staður. LAUS FLJÓTLEGA
Verð 20.600.000,-

Laut 16, 0106 - NÝTT
Húsið er steyptar einingar frá Einingarverksmiðjunni Borg. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.
Innréttingar, fataskápar og hurðir
eru að vali kaupenda eik, maghony eða lakkað hvítt. Húsið
verður steinað að utan. Lóð verður tyrft og bílaplan malbikað.
Húsið er mjög vel staðsett nálægt skóla og leikskóla. 4 herbergja, 107,9 ferm.
Verð 19.500.000,-

Blómsturvellir 2, Grindavík
Snyrtilegt einbýlishús ásamt bílskúr 176,4 ferm . Mikið endurnýjað. 4 svefnherb. Nýtt parket
að hluta. Nýjar neysluvatnslagnir.
Nýtt baðherbergi.
Verð 29.900.000,-

Vegna mikillar eftirspurnar,
þá vantar okkur allar
gerðir eigna á skrá!
Við auglýsum þína eign frítt!

EYRARTRÖÐ, HFJ, 520 FM, 650 FM EÐA 1.170 FM.

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
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DRANGAHRAUN, HFJ.

Til leigu eða sölu mjög vel staðsett samtals 1900 fm steypt iðnaðarhúsnæði ásamt hugsl.stækkunarmöguleika 700-900 fm. Stutt frá Ikea. Um tvær húseignir er að ræða. Annarsvegar 528 fm, þar af um
100 fm á 2. hæð innréttaðar skrifst., wc, eldh., með rúmgóðri lóðaraðkomu, vegghæð 5,8 mtr., lofthæð 7,4 í mæni, 5 tonna brúarkrani,
3x stórar innkeyrsluh.. Hinsvegar 1.377 fm sem er framhús um
1.122 fm á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi, neðri hæðin að
mestu nýtt undir létta iðnaðarstarfsemi, hlaupaköttur/talía milli
hæða, 3x innkeyrsluhurðir, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð
eru m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Hafið samband í s.
517 3500 til að bóka skoðun. Miklir möguleikar - Frábært undir
blandaða starfsemi. Leigist/selst að hluta eða í heilu lagi.

VIÐ ERUM MEÐ:
Kaupanda að iðnaðarlóð undir 800-1500 fm hús - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda að 500 - 700 fm með góðri lofthæð og innkeyrslu
- Höfuðborgarsvæðið.
Kaupanda 1000 fm iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð og
rúmgóðri lóð - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda 800-1000 fm undir iðnaðarstarfsemi til leigu Höfuðborgarsvæðið.

ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI/MAKASKIPTI:
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 1000 fm.
Samþ. bygg.réttur f. allt að 2400 fm fjölbýlishús utan
Reykjavíkur í rótgrónu íbúðarhverfi.
Einbýlishúsalóðir - frábærlega staðsettar í Kópavogi um 10
talsins á rúmum 1 ha.
Makaskipti - Samtals 700 fm skrifstofur til leigu/sölu Kópavogi.
Byggingarréttur/framkvæmdir miðsvæðis í Reykjavík.
Byggingarréttur/framkvæmdir - rúmlega 2300 fm undir
atvinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.

GRANDATRÖÐ, HFJ, 271 FM. INNKEYRSLUBIL.
Í einkasölu nýtt og glæsilegt
atvinnuhúsnæði að grunnfl.
201 fm auk 70 fm milligólfs
þar sem er skrifst., kaffist. og
eldhús, wc og rannsóknarst.
Húsið er stálgrindarhús með
liggjandi stórbáráttri aluzink
klæðningu. Vegghæð um 5,5
mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er tæpir 5 mtr og er innkeyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir
framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.

DVERGSHÖFÐI - 75 FM, 132 FM, 150 FM.
Til leigu frábærlega
staðsett á höfðanum
blandað húsnæði sem
hægt er að leigja í
ýmsum
stærðum.
Sjálfstætt um 75 fm
eða 132 fm þjónustuog/eða skrifstofurými
á 1. hæð. Sérinngangur beint frá götu. Skrifstofur og salerni. Mjög góður sýningarsalur.
Á 2. hæð um 150 fm, skiptist í 7 herb., eldhús, salerni. Húsnæðið
er að einh endurnýjað s.s. þak, gluggar ofl.

FLUGUMÝRI, MOS, 968 FM IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Til sölu mjög gott 968
fm iðnaðarhúsnæði
með braut f. brúarkrana. Húsið samloku-stálgrind, skrifstofa, wc. Húsið er
með um 9 mtr.
mænishæð, þakbirta og reyklosun í mæni. Samtals 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi.
Auðvelt að stúka húsið niður. Öll lóðin malbikuð. Samþykktur um
200 fm viðbyggingarréttur. Góð staðsetning í nálægð Höfðans.
Mikil lofthæð og gott verð!

Til leigu/sölu mjög vel
staðsett
samtals
1.170 fm atvinnuhúsnæði á Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Tvær
háar innkeyrsluhurðir.
Lóðin er stór og rúmgóð með mjög góðri
aðkomu. Mikil lofthæð. Milligólf eru skrifstofur, eldhús, salerni. Annars vegar er í
boði 518 fm iðnaðarhús, og hinsvegar 650 fm iðnaðarhús auk
skrifstofu á milligólfi, eða allt húsið.

TRÖNUHRAUN, 216 FM INNKEYRSLUBIL.
Glæsilegt nýlegt miðjubil á
tveimur hæðum samtals 216 fm
þar er 96 fm milligólf. Húsið er
steypt með stálklæðningu að
utan. Tveir stórir kvistir sem
snúa út að götunni, sér inngangur er í skrifstofusal með perlugólfi, innkeyrsla. Inn af skrifstofuplássinu flísalagt bað með sturtuklefa og lögn fyrir þvottavél. Á milligólfi er kaffisalur m/ eldh.innréttingu, bjartur skrifstofusalur, ca 30 fm með glervegg
og gler rennihurð sem aðskilur. Þá er 30 fm herb. sem nýta mætti fyrir
sýningarsal eða þess háttar. Innkeyrslubilið er fremst með 6 mtr lofthæð.
Parket er á allri efri hæðinni og loft klædd með hvítuðum panel.

FRAKKASTÍGUR - MIÐBÆRINN.
Til sölu glæsilega staðsett einbýli/tvíbýli, hæð
og ris, með 2 sérinngöngum. Húsnæðið er
129,1 fm, klætt holsteinshús, og stendur
á 163 fm eignarlóð.
Möguleiki að skipta
eigninni. Hugsanlegur byggingarréttur. Gólfefni eru ýmist upprunaleg
lökkuð gólfborð eða teppi. Eldhús með uppgerðri eldri innréttingu.
Gler/gluggar að hluta standsett. Sólpallur í garðinum. Verð aðeins
49,0 millj.Húsnæðið er hentugt undir stækkun og/eða breytingar.

DRAUMA - DÓTAKASSINN.
Til sölu geymsluskúrar, vel
staðsettir á vöktuðu svæði
við Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og rafmagnshliði. Stærð er 26,3 fm eða
52,6 fm með góðri lofthæð,
innkeyrsluhurðir um 3 mtr.
Möguleiki á 3ja fasa rafmagni. Lóðin er öll malbikuð.
Skilalýsing, teikningar og
nánari upplýsingar um verð
á skrifstofu.

Fasteignir & Fyrirtæki - Fyrirtækjasala Íslands, veitir þér sérfræðiþjónustu í sölu og útleigu á atvinnuhúsnæði og umsýslu fyrirtækja. Áratuga reynsla!

Bjarni Björgvinsson

Jón Eiríksson

lögg. fasteignasali, hdl. lögg. fasteignasali, hdl.
Egilsstaðir
Reykjavík

Kristján Gestsson

Linda B. Stefánsd.

María Magnúsd.

Páley Borgþórsd.

Rósa Pétursdóttir

Stefán Ólafsson

Ævar Dungal

lögg. fasteignasali
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Akureyri

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hdl.
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hrl.
Blönduós

lögg. fasteignasali
Reyðarfjörður

210 Garðabær

112 Reykjavík

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

27.8 millj.
4
110,5 fm
1982
Bílskúr

Lyngmóar
Björt og rúmgóð 4ja herbergja 93,7 fm íbúð ásamt 16,8 fm
bílskúr. Vel staðsett íbúð í Garðabæ með fallegu útsýni.
Rólegt og gott hverﬁ. Stutt í alla almenna þjónustu.

Jón H. Hauksson

Vallengi
Björt og vel skipulögð 4ja herbergja 106,2 fm hæð og ris í
fallegu húsi með sér inngangi á besta stað í Grafarvogi.
Frábært útsýni.

Þröstur Magnússon
sölufulltrúi
throstur@domus.is
sími 664 6030

680 Þórshöfn
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

24,9 millj
10
209,9 fm
1960
Gistiheimili
rekstur

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

15,4 millj.
2
76,1 fm
2007
Laus strax

Stillholt
Falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð í litlu fjölbýli. Frábær
staðsetning, örstutt í alla almenna þjónustu. Íbúðin er samtals
76,1 fm og skiptist í forstofu, 1 svefnherbergi, baðherbergi,
eldhús/stofu, gang, geymslu og þvottahús sem er innan íbúðar.

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali
dungal@domus.is
sími 897 6060

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

107 Reykjavík

31,9 millj.
4
120,8 fm
2002
Endaíbúð

Lómasalir
Vel skipulögð og falleg eign í salahverﬁ í Kópavogi í nýlegri
lyftublokk. Sérinngangur af svölum ásamt stæði í bílageymslu.
Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu, baðherbergi, þvottahús,
eldhús, stofu, borðstofu og þrjú herbergi.

Heiðrún Sigurðard.
sölufulltrúi
heidruns@domus.is
sími 664 6032

300 Akranes

Langanesvegur
Glæsilegt og reisulegt hús sem staðsett er ofarlega í þorpinu,
í göngufæri við skóla og alla þjónustu.Við húsið er stór lóð og
næg bílastæði. Vandaðar innréttingar og tæki. Möguleiki að
skipta eigninni upp í ﬂeiri einingar eða nota sem íbúðarhús.

25,5
4
106,2 fm
1995
Lítið fjölbýli

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

27,7 millj.
3-4
139 fm
1985
Mikil lofthæð

Súðarvogur
139 fm rými á 2. hæð. Er í dag leigt út á 195 þús. per mánuð.
(1.400 kr. pr fm). Allt ný uppgert. Glæsileg eldhús aðstaða og
baðh. með vönduðum sturtuklefa. Auðvelt að laga rými eftir
þörfum. Rúmgóð eign sem býður upp á mikla möguleika.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Sími 440 6000 ı www.domus.is

Ágúst Pétursson
viðskiptastjóri
agust@domus.is
sími 664 6025

Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar

104 Reykjavík: Veggur

úr Drápuhlíðargrjóti í stofunni

Glaðheimar 22: Sérhæð í þríbýli
Fasteignasalan RE/MAX Þing hefur til sölu 6 herbergja 166,6 fermetra sérhæð á 3. hæð með sér inngangi í Glaðheimum 22. Íbúðin er í þríbýli og henni fylgir 24,5 fermetra sérstæður bílskúr, Samtals
191,1 fermetri.
Lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu og úr
henni er gengið upp teppalagðan stiga. Komið er
inn í parketlagt hol og úr því er gengið inn í aðrar
vistarverur húsins. Inn af holi er lítil setustofa og úr
henni gengið út á litlar svalir. Eldhúsið er með eldri
innréttingu, rúmgott með góðum borðkrók. Inn af
eldhúsi er þvottahús með glugga, vaski og ágætri
innréttingu. Úr eldhúsi er gengið inn í borðstofuna. Stofa og borðstofa eru rúmgóðar. Í stofu er
veggur úr Drápuhlíðargrjóti sem gefur henni fallegt yfirbragð. Sólbekkir í stofu og holi eru úr graníti.
Inn af holi er lítið gestasalerni sem hefur nýlega verið tekið í gegn. Svefnherbergisgangurinn er rúmgóður og á honum eru þrjú barnaherbergi, stórt hjónaherbergi, geymsla og innbyggður skápur. Baðherbergi er upprunalegt með ágætri innréttingu og baðkari. Í kjallara er sér geymsla og geymsla undir
tröppunum sem er í sameign. Bílskúrinn er snyrtilegur með flísalögðu gólfi og sjálfvirkum hurðaropnara en þakið á honum var endurnýjað fyrir um tveimur árum. Lóðin er snyrtileg og planið fyrir framan
bílskúrinn hellulagt en hitaaffallið frá húsinu rennur í gegnum planið og virkar sem snjóbræðsla.

Frum

:: 535_1000
Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg.
fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Eiríksgata - 50,4 fm íbúð

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð

Skógarhjalli - Kópavogur

Unnarbraut - Seltjarnarnesi

Trönuhraun - Hafnarfirði

Snotur falleg íbúð á 3.hæð. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, baðh.,svefnh. og stofu.
Sameiginlegt þvottah. í kjallar. Gler og
rafmagn endurnýjað.
Verð 17.7 millj.

4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, hjónah., 2 barnah., bað, þvottahús og geymslu auk stæðis í bílageymslu.
Verð 29,9 millj.

Glæsilegt 284,2 fm einbýli á 2 hæðum,
þar af 32 fm bílskúr. Sér 2ja herb. íbúð á
jarðhæð. Á efri hæð er forst., forstofuherbergi, eitt svefnh. baðherb., stofur og
eldhús. Á neðri hæð er sjónvarpshol, tvö
svefnherb., baðh., saunakl. og þvottahús.
Verð 68 millj.

212.7 fm 3. hæða parhús. Efri hæð: Forstofa, 2 baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh.
og sjónvarpshol. Í kjallara: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
Verð 63 millj.

Ný uppgerð og innréttuð 2ja herbergja
ósamþykkt íbúð á tveimur hæðum. Á
gólfum er parket og flísar. Þetta er tilvalinn fjárfestingarkostur fyrir leigusala
Áhvílandi 9.5 milljónir. 3 íbúðir eftir í húsinu.
Verð frá 12.6 millj.

Framnesvegur - einbýli

Verktakar - tækifæri

Asparhvarf - Glæsieign

Hjallabraut - 4ra herb.

Herjólfsgata - Laus strax

Byggingaréttur af nýju fjölbýli í grónu
hverfi í Kópavogi. Hornlóð á fallegum
stað með miklu útsýni. Teikningar af nýja
húsinu liggja fyrir og hafa verið samþykktar.

Um er að ræða 501,4m² einbýlishús í
byggingu sem afhendist fullbúið. Húsið
stendur efst í lokaðri götu á besta stað
með góðu útsýni. Húsið skiptist í anddyri,
5 svefnh. 4 baðh., gestasn., eldhús,
stofu, borðstofu,æfingasal/frístundarými,
sjónvarpsh., þv.hús, geymslu og bílskúr.

108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og hjónaherbergi.
Verð 22.5 millj.

96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnherbergi, milliloft og baðherbergi.Stæði
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Fallegt 161,3 fm þrílyft einbýli í
herb., bað, hol og geymsla.
andd., svefnh., 2 saml. stofur
Kjallari: 2 svefnh., bað, hol,
þvottah, sjónvarpshol.
Verð 57 millj.

107. Ris:
Miðhæð:
og eldh.
geymsla,

Grandavegur 86,9 fm - 60 ára og Skipalón 21 - Hafnarfirði.
Grettisgata - Miðbær - Einbýli
Engihjalli - 1. hæð
Hringbraut - Lyftuhús
3ja til 5 herb. íbúðir í nýju fjölbýli. Íbúðirn- Húsið skiptist í kjallara, hæð og ris. 84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð 50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
eldri
Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í
Kjallara. Öryggishnappar í íbúðinni.
Sjúkraþjálfari, hárgreiðslustofa, matur
o.fl. í húsinu.
Verð 29.5 millj.

ar eru frá 98.7 fm að 130 fm að stærð.
Íbúðirnar skilast tilbúnar, eldhús með
tækjum frá Miele granít borðplötu og ísskáp frá General Electric. Þvottaherbergi
innan
íbúða.
Stæði
í
bílskýli.
http://php.onno.is/vefir/ibyggd/skipalon/

samtals. 138 fm og 50 fm 2ja herb. mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
hliðarbyggingu. Búið að taka húsið allt að Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
utan og allir milliveggir komnir upp.
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. Verð 20,4 millj.

hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi og stofu. Geymsla á
1.hæð. Stæði í bílageymslu.
Verð 17.9 millj.

Laugavegur - Lúxus

Kóngsbakki - 4ra herb

Drápuhlíð með bílskúr.

Tröllakór - 3ja herb.

3ja herb. íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi við
Laugaveg. Íbúðirnar skilast fullbúnar með
gólfefnum og innr. Íbúðirnar eru frá 86,6
fm til 100,8 fm Mikil lofthæð er í íbúðunum. Lyfta í húsinu. Þakíbúðirnar eru með
2 svölum og útsýni.
Verð frá 43 til 45 millj.

101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2. barnaherbergi, bað og þvottah. Íbúðin er upprunaleg og snyrtileg. Sér geymsla í kjallara. Verð 21.9 millj.

Hæð og ris með sérinngangi og bílskúr
alls 196 fm Töluvert endurnýjuð eign. Á
hæðinni eru 2 samliggjandi stofur, nýtt
eldhús, baðherb., og 2 herb. Ris er herbergi, stofa, þvottahús. Góðar leigutekjur.
Verð 51.9 millj.

108 fm 3ja herbergja í búð á 2. hæð í 4.
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmgóðum svefnh. Stórri stofu með góðum suðursvölum. Innangengt í bílageymslu. Öll
eldhús tæki fylgja með í kaupum. Vandaðar eikarinnréttingar.
Verð 26.2 millj.

Bogahlíð
geymslu

Ásakór 1 - 4. herb.

Klettakór - útsýni

Furugrund - 41 fm íbúð

Lauganesvegur - endurnýjuð

4 - 5 herb. íbúð stærð 175,5 fmÍ búðin er
á tveim hæðum og skiptist í neðri hæð
með 2. svefnh., baði, þv.húsi og geymslu
og eftri hæð með 1 svefnh., baði, eldhúsi
og stofu. Íbúðinni er skilað fullbúinni án
gólfefna öðrum en með flísalögðum bað
og þvottahúsgólfi. Verð 43 millj.

41fm kjallaraíbúð í fjölbýli. Eignin skiptist
í: Hol, stofu, bað, svefnh. Sameiginlegt
þvottah. og geymsla á hæðinni.
Verð 13,5 millj.

Laugavegur - 3ja herb

171,1m íbúð á fjórðu hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í forst, sjónvarpshol, 3
svefnh., þvottahús, eldhús, stofu og bað.
Innr. úr Eik. Náttúrusteinn og hvíttaðir
eikarplankar á gólfi.
Verð 42.7 millj.

101,3 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við
Laugarveg. 65 fm svalagarður til suðurs
með heitum potti. Íbúðin skiptist í forstofu, bað, eldhús og tvö svefnh.. Eignin
er öll nýlega endurnýjuð að sögn eiganda
þ.e.a.s. raflagnir, þak og ofnalagnir. Sameignin falleg. LÆKKAÐ VERÐ.

3ja herbergja 83,2m² íbúð sem skiptist í
forstofu, bað, 2 svefnherbergi, eldhús,
stofu og 7 fm geymsla. . Eldhús er með
sérsmíðaðri hvítri sprautul. innr., nýlegum
tækjum og gufugleypi úr burstuðu stáli.
Gler, raflagnir, dósir og tenglar er nýtt.
Verð 26.6 millj.

Línakur - 4.herb.

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær

Auðbrekka - Leiga eða sala

Furugrund - bílageymsla

Gullengi - 4ra herb.

Fallegar nýjar íbúðir. Allt tréverk í íbúðinni
er úr eik fyrir utan þvottah. er hvít innrétt.
Bað og þvottah. með flísum og gólfhita.
Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

Ný innréttuð 107.2 fm, 4ra herb. endaíbúð á 1. hæð. Íbúðin skiptist í þrjú
svefnh., stofu, eldhús og bað.
Verð 32 millj.

100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi og geymslu (5,2m²) á jarðhæð.
Eldhús nýlega uppgert.
Verð 22.5 millj.

72,8 fm 3ja herb. íbúð með stóru 23.8 fm
stæði í bílskýli á grónu svæði Fossvogsmegin í Kópavogi. 2 svefnh. Íbúðin er
parketlögð.
Verð 21.9 millj.

Ný fullbúin 132 fm íbúð á annari hæð í
þriggja hæða fjölbýli við Gullengi. Eignin
skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi og þvottahús .Sameiginlegur
garður með leiktækjum. Sér inngangur af
svölum. Hagstætt 20 millj. lán getur fylgt.
Verð 32.5 millj.

.is

:: 535_1000

með

39.8

fm

bíla-

107.8 fm íbúð á 2.hæð auk geymslu 7.9
fm. Íbúðin skiptist í: Forstofu, stofu, eldhús, 2 svefnh., baðh. og þvottah. Öll
íbúðin er með eikarparketi nema bað og
þvottah.
Verð 39.9 millj.

Rauðalækur 18
105 Reykjavík
3-4ra herbergja þakíbúð

Stærð: 83,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957
Brunabótamat: 12.300.000
Bílskúr: Nei

Búi

Laufengi – 4ra herb. - Rvk
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
stóra og rúmgóða, 4ra herbergja
endaíbúð á efstu hæð við Laufengi 134 í Grafarvogi. Þetta björt
íbúð með glugga á þrjá vegu, þrjú
góð svefnherbergi, baðherbergi
m/sturtu, sér þvottahús inni í íbúð,
stórt stofa og gott eldhús. Slitsterkur linoleum dúkur á gólfum,
en flísar á forstofu. Beyki innréttingar í eldhúsi og svefnherbergjum.
Verð kr. 25,9 m.

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33
loa@remax.is

Góð staðsetning

Verð: 25.400.000

Snyrtileg 3-4 herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu steyptu húsi í Laugarneshverfinu. Eldhús með eldri
innréttingu og borðkrók. Tvær stofur þ.e. borðsofa og stofa með útgengi ú á suður svalir. Hjónaherbergi
með skáp. Barnaherbergi með skáp. Baðherhergi með sturtuklefa. Þvottahús og geymsla í sameign. Búið
er að endurnýja rafmagn í íbúðinni. Húsið var málað og múrviðgert 2006. Stigagangur málaður og
teppalagður 2007. Íbúð og hús í verulega góðu ástandi.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

Rósarimi – 3ja herb. - Rvk
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Kóngsbakki 13
109 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð

Stærð: 96,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1970
Brunabótamat: 14.650.000
Bílskúr: Nei

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
flotta 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
með góðum svölum við Rósarima
6 í Grafarvogi. Íbúðin hefur mikið
verið endurbætt, eikarparket og
náttúrusteinn á gólfi, eldhús með
góðum borðkrók og glerveggur
skilur að stofu. Rúmgóð stofa og tvö góð svefnherbergi. Íbúðin getur
verið laus strax til afhendingar.
Verð kr. 21,5 m.

Búi

Opið
Hús

Hlégerði – Einbýli í Kópavogi
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í
sölu einstakt íbúðarhús á fallegum
útsýnisstað við Hlégerði 37A í
Kópavogi. Húsið er teiknað af
Jóni Haraldssyni, arkitekt árið
1988 og byggt árið 1989. Húsið er
tengt eldra húsi á lóðinni með sólskála. Tvö svefnherbergi, stofa,
borðstofa, eldhús og sólstofa á aðalhæð og stórt vinnurými og
geymslur í kjallara. Á lóðinni er einnig tvöfaldur bílskúr.
Verð kr. 54,9 m.

Frum

Lindargata 5 - Siglufirði

Opið hús í dag frá kl. 18:00 - 18:30

Verð: 21.500.000

Til sölu 389 fm einbýlishús á fallegum stað við Lindargötu á
Siglufirði. Húsið er reisulegt, á
tveimur hæðum ásamt kjallara
með fallegu útsýni yfir bæinn.
Þetta er tilvalin eign fyrir þá sem
vilja eignast stórt einbýlishús í fallegu bæjarfélagi. Siglufjörður er
vaxandi bæjarfélag, þarna er örstutt í frábært skíðasvæði, sjóstangaveiði, silungsveiði, frábærar gönguleiðir í falleg skógræktarsvæði,
golfvöllur, sundlaug og líkamsræktarstöð sem er nýbúið að fullgera.
Verð kr. 32,0 m.

Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja 96,4 fm. íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýlishúsi í Bökkunum. Lýsing eignar: forstofa
með flísum á gólfi og fatahengi. Eldhús var allt endurnýjað 2006 og er með fallegri innréttingu frá HTH, keramik
eldavél og viftu úr burstuðu stáli, Mustang flísar á gólfi, flísar á milli skápa, borðkrókur og útgengi út á stórar suður
svalir. Innaf eldhúsi er aðgengi inní þvottahús með dúki. Stofa / borðstofa með nýlegu eikar parketi á gólfi. Stofan
er sérlega björt með stórum suður gluggum. Hjónaherbergi er með parketi á gólfi og nýlegum fataskáp. Tvö
barnherbergi, annað með skáp og nýlegu eikar parketi á gólfi og hitt með dúk á gólfi. Nánasta umhverfi er mjög
barnvænt með garði og leiktækjum. Stutt í þjónustu. Endurbætur: Nýleg eldhúsinnrétting og tæki ( 2006 ) Parket
( 2006 ) Salerni og vaskur á baðherbergi (2006) Innihurðir og karmar ( 2007 ) Húsið var málað og múrviðgert árið
2007 og fékk umhverfisviðurkenningu frá Reykjavíkurborg árið 2007. Sameign er mjög snyrtileg í alla staði.
Geymsla er í sameign.

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi
698 87 33
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Skorradalur – Glæsilegt heilsárshús

sigurdur@remax.is
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Hella Laugum Reykjadal
650 Laugar
Flottur pakki

Stærð: 180 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 35.300.000
Bílskúr: Já

Miðlun
Gunnar
Sölufulltrúi
662-2939
gunni@remax.is

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040
fm eignarlóð í sumarhúsahverfi
við Hafravatn í Mosfellsbæ. Húsið
er byggt árið 1979 og þarfnast
endurbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70
fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður er á lóðinni Þetta
er kjörið tækifæri fyrir þá sem vilja eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er sannarlega sveit við borg.
Verð 18,4 m.

Flott heilsárhús á 8.000 fm EIGNARLÓÐ við Dagverðarnes 74 með
fallegu útsýni yfir Skorradalsvatn.
Húsið er 64 fm finnskt bjálkahús
á einni hæð á steyptri plötu. 2-3
svefnherbergi, baðherbergi með
sturtu og tengi fyrir þvottavél, eldhús og stofa. Húsið selst með öllu
innbúi. Kalt vatn, hitatúpa, rafmagn og e-max internettenging. Góð
timburverönd er við húsið og eignarlóðin er kjarri vaxin og rennur
lækur við lóðina. Skorradalur er eitt vinsælasta sumarbústaðarsvæði
landsins, en þar er landið skógi vaxið og vatnið hefur mikið aðdráttarafl, bæði fyrir þá sem velja silungsveiði eða vatnasport. Gönguleiðir er fjölmargar og golfvöllur er í uppbyggingu í dalnum, auk þess er
stutt í alla þjónustu í Borgarnesi.
Verð 32,0 m.

Sumarhús í Húsafelli
Ingi Þór
Sölufulltrúi
698 4450
ingi@remax.is

Verð: 25.500.000
Til sölu 180 fm. einbýlishús á Laugum S-Þing. m. bílskúr, sundlaug og potti. Og nýtt 35 fm heilsárshús, nú
notað sem hárgreiðslustofa verð 7 millj. smíðað með flutning í huga. Selst saman eða í sitthvoru lagi. Leik grunn-,tónlistar- og frammhaldsskóli á staðnum. Vaðlaheiðargöng komin á samgönguáætlun sem styttir
leiðina til Akureyrar. Stutt í náttúruperlur. Einstakt tækifæri til að eignast einbýli/orlofshús með einka
sundlaug. Sjá nánar http;//www.remax.is/popup/fasteign/60756/

Arnar
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
arnarg@remax.is

RE/MAX Miðlun - Sunnuhlíð 12 - 603 Akureyri - Sími: 412 1600 - www.remax.is

Til sölu 22 fm sumarhús á fallegum stað við Klettsflöt 2 í Húsafelli.
Svefnherbergi
m/svefnaðstöðu
fyrir 3 auk rislofts, stofa, eldhúskrókur og baðherbergi. Í húsinu er
rafmagn og HEITT og kalt vatn.
Fín timburverönd með skjólgirðingu og heitum potti. Þetta er lítið
og snoturt hús á draumastað.
Verð kr. 5,9 m.

Langitangi – 171 fm
einbýlishús

Spóahöfði –
neðri sérhæð

*NÝTT Á SKRÁ* Einbýlishús á einni hæð með
samb. bílskúr og stórri og gróinni lóð. Flott eldhús,
hvítt háglans, með steingráum flísum og granítborðplötu, baðh. nýl. endurn. með stórum glersturtuklefa, 4 svefnh., sjón.hol, þv.hús gestasalerni,
stór stofa og borðstofa með arni og timburverönd
og skjólgóður garður. Verð 54,8 m.

2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá sölu 4ra herb. neðri
sérhæð í tvíbýlishúsi, með fallegri aðkomu að neðri
hæðinni. Íbúðin er 126,3 fm, og skiptist í 3 rúmg.
svefnh., lokað eldhús, stóra stofu, flott baðh. og sér
þv.hús. Flísar og ljóst parket. Íbúðin er með 50 fm
sérafnotarétt af lóð í suðvestur. Stutt í golf, sund,
gönguleiðir, skóla og líkamsrækt. Verð 32,9 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.

Þrastarhöfði –
Nýtt 250 fm einbýli

Skeljatangi – 4/5 herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu vel nýtta 94,2
fm Permaform íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýlishúsi við
Skeljatanga í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi + aukaherbergi(geymsla), mjög flott eldhús með góðum borðkrók, gott baðherbergi og
rúmgóð stofa. Þetta er falleg og góð íbúð í vinsælu
hverfi. Verð 26,5 m.

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Glæsilegt 250 fm einbýli á einni hæð með innb. bílskúr. Húsið er einangrað að utan og klætt með flísum og harðvið. Mikil lofthæð í húsinu sem setur
sterkan svip á hönnun þess. Íbúðin er fallega innréttuð með hvítum innr. og eikarparketi og flísum.
4 stór svefnh., 2 baðh., stórt þv.hús og 44 fm bílskúr. Flott sundlaug, World Class, skóli og golfvöllur í innan við 100 metra fjarlægð.
Verð 76,9 m.

Brekkutangi – Raðhús m/auka- Hagaland – 361 fm einbýli með
íbúð.
tvöföldum bílskúr

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.

Til sölu 2ja herbergja Permaform íbúð á
JARÐHÆÐ í litlu fjölbýli, með stórri timburverönd við Hjallahlíð 25 í Mosfellsbæ.
Stórt hjónaherbergi, baðherbergi m/sturtu,
sér þvottahús, góð geymsla - hægt að
nota sem leikherbergi, rúmgóð stofa og
eldhús með flottri innréttingu. Þetta er frábær eign fyrir þá sem eru að kaupa sínu
fyrstu eign - timburveröndin eykur notagildi
eignarinnar mikið. Lágafellsskóli, leikskóli,
glæsileg sundlaug ofl. í næstu götu.
**Verð 18,9 m.**

Flott 87,5 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2.
hæð í nýlegu fjölbýli við Klapparhlíð 11.
Íbúðin er mjög rúmgóð og björt með fallegum mahóní innréttingum í eldhúsi, baði
og svefnherbergjum. Góð tæki í eldhúsi og
stór stofa. Baðkar m/sturtuaðstöðu og sér
geymsla í íbúð. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð kr. 25,9 m.

4ra herb.
Þrastarhöfði – Laus í dag.

Þetta er 112,6 fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli með opnum stigagangi við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
teiknuð sem 5 herbergja, en er í dag 4ra
herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með
merbau parketi, flísar á baði og þvottahúsi
og korkflísar á forstofu og eldhúsi.
Verð kr. 29,9 m.

RAÐHÚS
Bugðutangi – 86 fm endaraðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 287,7 fm
endaraðhús á tveimur hæðum, auk kjallara
með aukaíbúð við Brekkutanga í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er svefnherberg, eldhús,
stofa og gesta WC, auk bílskúrs. Á 2. hæð
eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Í kjallara er geymsla, hol og
þvottahús, svo og 3ja herbergja ósamþykkt íbúð með sérinngangi.
Verð kr. 49,8 m.

EINBÝLISHÚS

Til sölu glæsilegt 308,7 fm einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt 52,5 fm tvöföldum
bílskúr á fallegum stað, neðst í botnlanga
við Hagaland í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er
stórt eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherbergi og baðherbergi, og á jarðhæð er
þvottahús, svefnherbergi, baðherbergi og
ósamþykkt íbúð með eldhúsi, stofu og
tveimur svefnherbergjum. Þetta flott eign á
góðum stað. Verð 85,0 m.

50 ÁRA OG ELDRI
Klapparhlíð – 2ja herb

Lágholt – 187,3 fm einbýli

Frum

Þverholt - 2ja herb.

Falleg 57,7 m2, 2ja herbergja (ósamþykkt)
íbúð á jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar.
Íbúðin er mjög smekklega innréttuð og vel
nýtt, flísar á gólfum, rúmgóð stofa og eldhús og baðherbergi með fullkomnum sturtuklefa. Mjög gott aðgengi, sér inngangur
beint af bílaplani.
Verð kr. 14,4 m.

Rauðamýri - 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög
fallega og stóra, 2ja herbergja, 81 fm íbúð
á 2.hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli með miklu
útsýni við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Þetta
er afar smekkleg og fallega hönnuð íbúð,
hvíttað eikarparket og flísar á gólfum, birki
innréttingar í eldhúsi, baði, svefnherbergi
og forstofu. Innfelld halogen lýsing í loftum
og falleg gluggatjöld. Hér fá menn eina
með öllu.
Verð kr. 22,7 m.

3ja herb.
Þrastarhöfði – 3ja herb.

Afar glæsileg 4ra herbergja endaíbúð á
efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við
Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og
flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til
sparað – frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við húsið. Áhv. 19,4 m. frá Glitni
m/5,0% vöxum. Íbúðin getur verið laus við
kaupsamning. **Verð 31,9 m.**

Til sölu 86,6 m2, 3ja herbergja endaraðhús
við Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt
hús á einni hæð á góðum stað í Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, ný upptekið
baðherbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð
stofa, sér eldhús og búr/þvottahús inn af
eldhúsi. Stór hornlóð með timburverönd og
góð aðkoma að húsi. Verð kr. 29,9 m.

Hjallahlíð – 174,6 fm raðhús

Tröllateigur – 4ra herb.

Til sölu 187,3 fm einbýlishús á einni hæð
með stórum bílskúr við Lágholt 11 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru fjögur svefnherbergi,
stofa, borðstofa, gott eldhús m/borðkrók,
þvottahús m/bakinngangi og baðherbergi
m/kari. Húsið stendur á 862 fm lóð á skjólgóðum stað í eldri hluta Mosfellsbæjar.
Eignin er snyrtileg og vel viðhaldið, enda
aðeins 2 eigendur frá upphafi.
Verð kr. 41,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Mjög falleg og rúmgóð 2ja
herbergja, 90,9 fm íbúð, á 3ju hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Húsið
sérlega vandað, einangrað og klætt að utan
með flísum og harðvið. Gólfplötur á milli
hæða eru tvöfaldar sem gefur betri einangrun. Fallegar flísar og askur á gólfum, baðherbergi með sturtuklefa og handklæðaofni
og stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er
úr húsinu og stórar svalir. Verð kr. 27,5 m.

Klapparhlíð – 2ja herb. + bílsk.

Svöluhöfði – 319 fm einbýlishús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu flotta
100,7 m2, 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í 2ja
hæða fjölbýli með opnum stigagangi við
Tröllateig 45 í Mosfellsbæ. Þetta er vel
skipulögð íbúð með 3 rúmgóðum svefnherbergjum, stórri stofu og mjög rúmgóðu
eldhúsi. Baðherbergi m/baðkari og sturtuklefa og sér þvottahúsi inn af baði. Mikil
lofthæð er í íbúðinni sem gefur henni fallegt útlit. Verð kr. 27,6 m.

Til sölu tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð
13 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 fm og bílskúrinn 25,1 m2. Á jarðhæð er forstofa,
stofa, eldhús, hjónaherbergi, svefnherbergi
og gesta WC, á 2. hæð er sjónvarpshol, 23 svefnherbergi og baðherbergi. Stórt
hellulagt bílaplan með snjóbræðslu og
timburverönd í suðurgarði. Frábær staður
við skóla, sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.

Stóriteigur – 206 fm raðhús

Klapparhlíð - 97 fm íbúð

Vorum að fá í sölu 97 fm endaíbúð á 2.
hæð nýlegu 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 24 í Mosfellsbæ. Þetta er mjög falleg
endaíbúð með eikarparketi og mahóní innréttingum. Flísalagt baðherbergi m/sturtu
og sér þvottahús. Flottur staður, mjög
stutt í World Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla og leikskólann Hulduberg.
Verð kr. 27,5 m.

Tröllateigur – 115,6 fm íbúð

146,6 fm raðhús á einni hæð með bílskúr
ÁSAMT ca 60 fm kjallara í litlum botnlanga
við Stórateig 19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel
skipulögð íbúð með 4 svefnherbergjum,
eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu, baðherbergi
og gestasalerni á jarðhæð og stóru leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahúsi í kjallara. 28 fm bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið.
Verð kr. 39,7 m.

Þrastarhöfði – Glæsilegt parhús

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á flottum
stað. Húsið er hannað af Agli Guðmundssyni, arkitekt og byggt árið 2002. Húsið
skiptist í tvær álmur sem tengjast með tengibyggingu. Stofa, borðst., útsýnispallur, eldhús 2-3 svefnh., bað og þv.hús í annarri
álmunni og sérhönnuð vinnustofa með stórum sal, forst., baðh., geymslu og bílskúr.
Verð kr. 99,2 m.

90,5 fm, 2ja herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ
í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Þetta
er vönduð lyftublokk með bílakjallara.
Íbúðin er björt og rúmgóð, eikarparket og
flísar á gólfum og fallegar eikar innréttingar
í eldhúsi, baði og svefnherbergi. Stór stofa
og borðstofa. Yfirbyggðarsvalir með glerhurðum sem hægt er að opna. Bílastæði í
bílageymslu fylgir. Sundlaug, líkamsrækt
og golfvöllur, allt í göngufæri við húsið.
Verð 31,5 m.

Sveinsstaðir - einbýli

Klapparhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög
sérstaka eign við Sveinsstaði í Mosfellsbæ.
Þetta er 104 fm einbýlishús ásamt 31 fm
bílskúr á 2.000 fm eignarlóð við skógivaxið
svæði rétt við Reykjalundarveg. Í húsinu
eru þrjú svefnherbergi, stofa, eldhús,
þvottahús og baðherbergi. Töluverð trjárækt er á lóðinni, en þar er einnig gróðurhús og heitur pottur. Verð kr. 39,5 m.

Reykjamelur – 151 fm einbýli

Falleg 107,4 fm, 3ja herbergja íbúð á JARÐHÆÐ í 4ra hæða lyftuhúsi. Íbúðin er vönduð
í alla staði, eikarparket og flísar á gólfum.
Tvö rúmgóð herbergi, stórt baðherbergi með
tvöföldu baðkari, sér þvottahús/geymsla,
stór stofa og glæsilegt eldhús með eikarinnréttingu og eyju. Úr stofu er gengið út á
stóra afgirta verönd sem eykur notagildi
íbúðarinnar mikið. Verð kr. 30,9 m.

ANNAÐ
Hafravatn – 45 fm hús – 2.040
fm lóð

*NÝTT Á SKRÁ* Mjög glæsileg 91,5 fm 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð ásamt bílastæði í bílageymslu í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á flottum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er
sérlega falleg, með ljósu eikarplastparketi
og náttúruflísum á gólfi. Hvít innrétting í
eldhúsi með AEG tækjum. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni út á sundin. World
Class, ný sundlaug og skóli/leikskóli rétt
við húsið.
Verð kr. 26,9 m.

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í nýju fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í
Mosfellsbæ. Gengið er íbúðina af opnum
svalagangi. Allar innréttingar í eik og eikarparket og flísar á gólfum. Stofa, borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi m/kari
og sturtu, sér þvottahús og geymsla. Mjög
stórar svalir í suður. Þetta er vönduð íbúð
rétt við miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð. 30,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög
flott 197,7 fm parhús á tveimur hæðum í
einu vinsælasta hverfi Mosfellsbæjar. Húsið
er byggt árið 2006 og vel í lagt. Á jarðhæð
er stofa, stórt eldhús, gestasalerni og innbyggður bílskúr. Á 2. hæð eru þrjú góð
svefnherbergi,
glæsilegt
baðherbergi
m/hornbaðkari og stórum sturtuklefa, fataherbergi og stórt sjónvarpshol. Stórar svalir
í suður og vestur. Garður er að mestu leiti
byggður palli með stórri skjólgirðingu, en
þar er heitur pottur með 17” skjá – eign sem
menn verða að skoða. Verð kr. 67,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög
fallegt 125,6 fm einbýlishús ásamt 25,0 fm
innbyggðum bílskúr í litlum botnlanga við
Reykjamel í Mosfellbsæ. Húsið er mjög
hlýlegt með stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu,
tveimur svefnherbergjum, baðherbergi
m/kari og stóru þvottahúsi. Mjög stór timbuverönd er umhverfis húsið með heitum
potti, tveimur kofum og skjólgirðingu. Bílaplan og gönguleið eru hellulögð. Húsið er
eitt það krúttulegasta sem sést hefur í
bænum. Verð 41,7 m.

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn.
Húsið er byggt árið 1979 og þarfnast endurbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð
fyrir allt að 70 fm frístundahúsi á lóðinni.
Töluverður trjágróður. Verð 18,4 m.

Frum
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GRINDAVÍK

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

EINBÝLI

HÆÐIR

LYNGBERG - SÉRLEGA FALLEGT Endurnýjað 132,4 fm einbýli

LÆKJARBERG - 121,4 fm neðri

á einni hæð, ásamt tvöf. 53,2 fm
bílskúr. Verð 55,3 millj. 7434

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli
á 1 hæð ásamt 30 fm bílskúr, samtals 213,8 fm. Fullbúið að utan,
rúml. fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

FAGRAKINN - LAUS FLJÓTLEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á 3 hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð 53,0 millj. 7316

hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Frábær
staðsetning. Verð 28,9 millj. Laus
við kaupsamning. 7053

ÖLDUSLÓÐ - EFRI HÆÐ Í
TVÍBÝLI 3ja til 4ra herb. risíbúð
með fallegu útsýni. Eignin er 72
fm. Verð 19,0 millj. 7397

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI

Falleg
154 fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í
tvíbýli, ásamt 29 fm BÍLSKÚR á
góðum útsýnisstað. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 37,4 millj. 7368

SUÐURGATA Falleg 65,3 fm 3ja

HEIÐARHRAUN -

herb. sérhæð á jarðhæð í góðu þríbýli á rólegum og góðum stað í
miðbænum. Verð 17,5 millj. 7405

Sérlega fallegt og mikið endurnýjað 146,3 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 44,3
fm BÍLSKÚR. Verð 31,9 millj. 7450

Falleg 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í
litlu fjölbýli á góðum stað neðst í
Setberginu. Verð 24,6 millj. 7297

SUÐURBRAUT Nýleg og falleg
78,4 fm íbúð á 2. hæð í góðu
klæddu fjölbýli á góðum stað við
smábátahöfnina. Falleg og björt
eign. Verð 20,5 millj. 7382

MARARGATA - ÚTSÝNI Fallegt einbýlishús á einni hæð, íbúðin er 142.9 fm og bílskúrinn 49.6
fm, samtals 192.5 fm Rólegur og
góður staður. Verð 28,2 millj. 7403

DREKAVELLIR - LAUST
STRAX Glæsileg 126,8 fm íbúð á

HÖRÐUKÓR NR. 1 - KÓPV. 10. HÆÐ Glæsileg 98,0 fm 3ja

SUÐURHÓP - GLÆSILEGT

3. hæð m/stæði í bílag. í lyftuhúsi.
3 sv.herb. Stórar L-laga svalir.
Verð 29,9 millj. 7255

herb. íbúð á 10. hæð í nýlegu
LYFTUHÚSI. STÆÐI í bílgeymslu.
Verð 28,9 millj. 7372

STEKKJARBERG

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herb.
ENDAÍBÚÐ á 2. hæð. Stórar svalir.
Góð staðs. Verð 28,7 millj. 7250

Nýlegt 133,5 fm parhús ásamt
32,6 fm bílskúr, samtals 166,1 fm í
nýja Hóphverfinu. Vandað fullbúið
hús. Verð 31,9 millj. 7371

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
FAGRABERG -

Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli á frábærum
stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.Verð
23,9 millj. 7175

MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm
BÍLSKÚR og 33,1 fm SKÁLI. Verð
38,2 millj. 4660

2JA HERB.

FURUVELLIR
STRAX Einbýlishús á

LAUST

einni hæð,
eignin er alls 211 fm þar af er bílskúr 26 fm 88 fm verönd með
skjólveggjum, heitur pottur. Verð
54,9 millj. Skipti möguleg. 6614

SUÐURHOLT -

Falleg 118 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sérinngangur og sérlóð. Útsýni. Verð
27,9 millj. 6465

STAÐARVÖR - Mikið endurnýjað 147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verönd og pottur. Verð
24,9 millj. Skipti á ódýrari eign
kemur til greina. 7022

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbænum. Verð 25,9 millj. 6886

MARARGATA - Góð 178 fm efri
hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinngangur. Verð 21,9 millj. 6697

AUSTURVEGUR - STÓR BÍLSKÚR Gott 124 fm parhús
m/stórum 64 fm bílskúr og 31 fm
vinnustofu á lóð, samt. 218 fm 3 til
4 sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

VOGAR

AUSTURHÓP
LAUST
STRAX Sérlega fallegt 157,1 fm

HEIÐARGERÐI - RAÐHÚS

150 fm endaíbúð. 4 sv.herb. Sérinngangur. Stórar útsýnissvalir.
Verð 34,8 millj. 7116

Góð 67 fm íbúð á
efstu hæð með glæsilegu útsýni.
Íbúðin þarfnast standsetningar.
verð. 16,2 millj. 7451

einbýli á einni hæð, ásamt 57,9 fm
bílskúr. Afhendist fullbúið að utan,
tæplega tilbúið undir tréverk að
innan. Verð 28,5 millj. 7253

Falleg raðhús á einni hæð í byggingu. Góð lofthæð. Skilast rúmlega
fokheld. Stærð frá 131 fm til 141
fm. Verð 21,9 millj. 7362

SUÐURBRAUT - Rúmgóð 112,3

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Falleg 66,1 fm 2ja herb.

EFSTAHRAUN

fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frábært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065

íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli á útsýnisstað. Parket og flísar. Stórar
svalir. Verð 16,9 millj. 7438

ENGJAVELLIR - LAUS
STRAX Björt og sérlega rúmgóð

Víðivangur

4RA TIL 7 HERB.

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sólarverönd. Verð 66,0 millj. 6896

HOLTABYGGÐ - LAUS
STRAX Falleg 97,6 fm íbúð með
sérinng. í litlu fjölbýli. Frábært útsýni. Verð 24,4 millj. 7455

Fallegt 148 fm einbýli m/bílskúr á
góðum útsýnisstað. Allt að 4
sv.herb. Verð 36,9 millj. 6870

ÁLFASKEIÐ Falleg 118,4 fm 4ra
til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 3ju
hæð í góðu fjölbýli. Fallegt útsýni.
Verð 23,0 millj. 7426

RAÐ- OG PARHÚS

MIÐVANGUR - 188,2 fm raðhús
m/bílsk. 4 sv.herb. Svalir og falleg
ræktuð lóð. Verð 41,8 millj. 7209

ÁLFHOLT -

Fallegt 209 fm raðhús m/bílskúr á fjölskylduvænum
stað. 4 sv.herb. Svalir og verönd.
Verð 41,5 millj. 6823

Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suðursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
29,9 millj. 7320

VOGAGERÐI

3ja herb. 72 fm
íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli. Laus
fljótlega. Verð 14,9 millj. 7375

MMIÐDALUR

BLIKAÁS – SÉRINNGANGUR
MÓABARÐ - LAUST STRAX

Fallegt talsvert
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI á einni hæð, bílskúrinn er 46
fm Verð 29,5 7288

Talsvert endurnýjuð 63,2 fm 2ja
herbergja íbúð á 4. hæð, auk 23,7
fm bílskúrs. Verð 18,5 millj. 7347

STAÐARHRAUN - Mikið endurnýjað 209 fm einbýli m/bílskúr. 23
fm herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð. Verð 29,2 millj. 7228

EYRARHOLT -

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýj-

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR

Sérlega fallegt
189,8 fm einbýli á einni hæð,
ásamt 37,3 fm bílskúr, samtals
227,1 fm Afhendist fullbúin að utan, tæplega tilbúið undir tréverk að
innan. Verð 29,5 7276

3JA HERB.

DOFRABERG Falleg 102 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli á frábærum stað neðst í Setberginu. Sér timburverönd með
skjólveggjum. Verð 26,9 millj. 7378

80,0 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 2.
hæð. Verð 19,9 millj. 7439

KLUKKUBERG 107 fm íbúð á 2.

ERLUÁS – FALLEG ÍBÚÐ
MEÐ ÚTSÝNI Glæsileg 92 fm

hæð, frábært útsýni, sér inngangur, þrjú svefnherbergi, parket og
flísar á gólfum. Verð 26,5 millj.
7377

íbúð á 2. hæð. Lyfta, góðar innrétt., parket og flísar, gott hús að
utan, sér inngangur, laus við kaupsamning. Verð 24,9 millj. 7278

HRINGBRAUT - 3JA TIL 4RA
herb. Falleg talsvert endurnýjuð

Falleg 62,4 fm
íbúð á 3. hæð á góðum útsýnisstað. Sameign góð að utan sem
innan. Verð 16,3 millj. 7058

uð 136,1 fm einbýli. Teikn. af 51,5
fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb. Verð
25,5 millj. 7215

SKIPASTÍGUR SMÁRABARÐ

Falleg 59 fm 2ja
herb. íbúð á 1.hæð í litlu fjölbýli.
Sérinng. Verð 15,9 millj. 6883

Nýlegt og fallegt 127 fm raðhús m/bílskúr. 3
sv.herb. Vandaðar innréttingar,
næturlýsing o.fl. Verð 24,9 millj.
7174

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið 153,7 fm EINBÝLI á einni
hæð, ásamt BÍLSKÚR á góðum
stað. FALLEG EIGN Á GÓÐUM
STAÐ. Verð 29,9 millj. 7271

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýjað139,2 fm einbýli. 4 sv.herb.
Verð 27,9 millj. Laust við kaupsamning. 9838

ATVINNUHÚSNÆÐI

ERLUÁS – ENDARAÐHÚS
Endaraðhús 162,4 fm, þar af er
bílskúrinn
27,8
fm.
4
svefnherbergi. Stórar svalir 42,5
fm. Verð 42,9 millj. 7350

HAFNARGATA - GRINDAVÍK

HJALLABRAUT - 5 HERBERGJA Vorum að fá í sölu 5.

KRÓKAHRAUN - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 88,8 fm 3ja til 4ra

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslunar- RAUÐHELLA - HFJ.

herbergja 123 fm endaíbúð á 2
hæð í klæddu húsi. Sólstofa og
svalir. Verð 24,9 millj. 7307

herbergja íbúð á jarðhæð í góðu
klasahúsi, ásamt 32,0 fm BÍLSKÚR. Verð 25,9 millj. 7422

húsnæði ásamt 132 fm íbúð á
góðum stað, verð 130 millj. laust
fljótlega. 7121

398,7 fm
og að auki ca 100 fm milliloft. Þrjár
stórar innkeyrsludyr. Verð 80 millj.
6584

Gott 1.380 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað. Ýmsir möguleikar.
Húsið er að í leigu að hluta. Verð
110,0 millj. SEM ER TÆPLEGA
KR. 80.000,- P. FERM. 6695

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

ALLT AÐ 100% BÍLALÁN

BMW 740 Diesel
Ásett verð
4.900.000
Tilboð

4.190.000

AFSLÁTTUR

Ásett verð
2.790.000
Tilboð

400.000

Mercedes Bens E240

AFSLÁTTUR

990.000

AFSLÁTTUR

Ásett verð
1.190.000
Tilboð

200.000

VW Polo

PI PAR • SÍA

2.390.000

710.000

3.790.000

Ásett verð
2.880.000
Tilboð

AFSLÁTTUR

Ásett verð
4.300.000
Tilboð

AFSLÁTTUR

Toyota Landcruiser LX

Suzuki Grand Vitara XL7

490.000

1.850.000

510.000

10.990.000

AFSLÁTTUR

Ásett verð
11.990.000
Tilboð

1.000.000

Toyota Landcruiser 200D

Ásett verð
2.290.000
Tilboð

AFSLÁTTUR

3.290.000

AFSLÁTTUR

Ásett verð
3.980.000
Tilboð

690.000

Lexus RX300

Suzuki Grand Vitara

440.000

4.700.000

AFSLÁTTUR

Ásett verð
5.190.000
Tilboð

490.000

MMC Pajero DID Diesel

ALLT AÐ 100% BÍLALÁ

2.390.000

Susuki
Eirhöfði

öfð

i

Nýja
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i
Bíldshöfð
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Eldshöfði
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Vinnuvélar

Bókhald
ALVEG SKÍNANDI!

Flutningsþrif, nýbyggingaþrif, húsfélagaræstingar, ræsting fyrir fyrirtæki og
stofnanir, bónvinna, teppahreinsun og
allar almennar hreingerningar. www.
stjornuthrif.is S: 820 0691

7ÏA6GD<K6<C6G

Það er gott að kaupa bíl
í Kópavogi !

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjármálaþj., stofnun félaga. SMCO-reikningshald og ráðgjöf. S. 866 1605.
FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977.

Framtal 2008

Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Einnig opið um helgar.
Framtalsþjónustan, s. 533 1533.

Húsasmíðameistari.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl.í s. 894 0031.
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
- gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Stífluþjónusta

Fjármál
Skattframtal 2008. Einfalt farmtal kr. 2.500. Framtalsþjónusta HR s.
6634141.

Tölvur
Málarar
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft
vottun. S. 821 6839, Stefán.

Tölvuþjónusta

Toyota Lan Krúser 90 07/2001.
Verð: 2.350 þ. kr Raðnr: 143003

Nýr ónotaður brotfleygur til sölu á 26 tonna gröfur kostar nýr 570.000.
Nýr ónotaður staurabor (tveir sniglar
fylgja) 250.000 nýr. Góður afsl. Uppl.
Kletthamar ehf. s. 661 2005.

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

Bátar

Getum bætt við okkur verkum í
sandsparsli og málningarvinnu
innanhúss. Erum einnig að
skipuleggja útivinnu í vor og
sumar. Gerum verðtilboð að
kostnaðarlausu.
Vönduð og ábyrg vinnubrögð.
AlltMálun ehf S. 699 6667 &
555 6668

Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615
2000.

Nudd
Whole body massage. S. 862 9981.

Spádómar

Sumarið er komið!

Íslenskir málarar ehf. Öll málningarþjónusta. www.mala.is S. 517 7335.
Löggildir málarameistarar.

Ford Edge SEL AWD 2007 # 180263 & 180270
Lækkað verð, uppl sölumenn.

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148, jig@mi.is

Þarftu að láta mála ?

Arvor 190 árgerð 2006. Volkswagen
Marine 75 hestöfl. VHF, GPS, miðstöð, bátakerra ofl. Kr. 3.450.000. R.
Sigmundsson ehf. Klettagörðum 25
Sími 520 0000 & 840 7713 www.rs.is

Getum bætt við okkur verkefnum. Hafið
samband. Íslenskir fagmenn S. 862
2413
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.
Tek að mér páskaþrif og regluleg þrif
í fyrirtækjum og einnig flutningsþrif.
Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Garðyrkja

Mercedes Benz E-200 2005 ek: 45 þ.km.
Verð 3.900 þ.kr. Raðnr: 143006

Valiant VG 520 T árgerð 2007 (ytri
báturinn á mynd). Mercury 75 Optimax
GPS og bátakerra Kr. 1.950.000. R.
Sigmundsson ehf. Klettagörðum 25
Sími 520 0000 & 8407713 www.rs.is

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.

Húsaviðhald

Gúmmíbátar & Gallar

Björgunarbátar frá 119.900, þurrgallar
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerðarefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á
gummibatar.is eða S:6607570

Varahlutir
Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Nissan Armada “08 Mercedes Benz Adria
Nýr bíll, Tilboð óskast. árg 2004 ek. 59 þ.km

“Það er gott að kaupa bíl
í Kópavogi “..........
............Smiðjuvegur 46e-gul gata

Sími 567-1800

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00
- 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18.
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Eigum mikið úrval af öllum
gerðum bíla, yﬁr 1500 á skrá
Finndu drauma bílinn á ww.bbv.is
Opið: 10:00-18:30 laugardaga 11:00-17:00
Nýtt & gamalt!! Barnahorn, heitt á
könnunni og gamli góði kandísinn í boði

Íslenskir fagmenn

Vetur, sumar, vor og haust. Vanir
menn, vönduð vinna! Upplýsingar veita
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

Málarameistari getur bætt við
sig verkefnum. Stigagangar,
sameignir og íbúðir, gamalt
og nýtt.
Upplýsingar í síma 869
3934 Ingimundur Eyjólfsson
Málarameistari.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Hreingerningar

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

Húsaviðhald!

Magnhús ehf

www.bbv.is

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

ÞJÓNUSTA

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

Þröstur Sveinbjörn Aron Frank Óskar
Sölustjóri Sölumaður Sölumaður Sölmaður
820-1401 820-1402 820-1403 820-1409
fyrirspurnir sendist á
bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan.
S. 847 6391 & 891 9890.

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

Ert þú að byggja?

Tökum að okkur alla vinnu við grunna
og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki.
Hausverk ehf s. 899 0957.

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

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.

Englaljós til þín
S. 908 5050, Lára spámiðill
Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla virka daga
frá kl. 09-01 & helgar frá kl.
12-03.
Visa/Euro. S. 863 1987.

MÁNUDAGUR 17. mars 2008

7

SMÁAUGLÝSINGAR
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem
til mín vilja leita.
Pantið tíma í síma 554 5266 &
695 4303.

Léttist um 22 kg á LR kúrnum www.
dietkur.is Dóra 869-2024

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Baðstaðir
Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Símaspáin.

Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmálin, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa.
908-6414 (199 mín.) 553-5395 (173
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu
núna!

Rafvirkjun

Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veitingastaðurinn Gullinský

Stubbastandar

Viltu losna við sóðaskapinn?Utanhúss
öskubakkar,ýmsar gerðir í boði bæði
standar og á vegg. Standur ehf. Sími:
842-2535. stubbastandur@gmail.com
4stk. 15 lítra 232bar köfunarkútar til
sölu. Nánari uppl. á kafarar@bjorgunarsveit.is

Villtu missa 5-7 kíló? 9 daga hreinsiprógram frá Aloe Vera 14.690kr S.
6978928

Líkamsskrúbbun - pottur (frítt)
- Power nudd - gómsætur
matur. Verð kr. 5500. Detox =
úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur
á hlaðborði allan daginn.
Heimatilbúið og bakað. Opið frá
10-18 alla virka daga.
Skúlagata 40 (gengið inn frá
Barónsstíg) S. 823 8280.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

Hljóðfæri
Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. EG tónar, Rvk. s. 824 7610 & Ak.
s. 660 1648.

Bætt heilsa - Betra Líf!

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

Tölvur

HEILSA

Björn á 4 vikum -9 kg
Jóhanna á 7 vikum -12 kg
Elín á 12 vikum - 20 kg
Maja á 17 vikum -37 kg
Viltu bæta þinn lífstíl ? LR-kúrinn virkar!
Uppl. gefur Alla í síma 891
6264 eða allax@simnet.is

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

Fæðubótarefni
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

Nudd
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

Whole body massage Telepone 862
0283.

NÁMSKEIÐ/NÁMSKEIÐ ICELANDIC FOR
FOREIGNERS ALL YEAR Level I: 4 weeks
Md-Frd;18-19:30. Start 31/3, 28/5 Level
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30. Start
14/4, 2/6 Level III:10 weeks; Tsd/Thrd;
20-21:30. Start 31/3, 2/6. Ármúli 5.
s.5881169, www.icetrans.is/ice

ÞJÓNUSTA

RafList
Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri
almennri raflagnavinnu, nýlagnir, vidhaldsvinna,
og fagleg ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.
www.raflist.is

KEYPT
& SELT
Óskast keypt
Skíði og skór óskast: Fullorðins: str. 4445 skór / h 185 str. 39-40 skór / h 165
Barna: str. 31 og hæð ca 120 (tvær 5
ára) sími: 8926254 email: lara@city.dk

Vélar og verkfæri

Handlyftivagnar 2.500 Kg Hraðlyfta
(QL). Verð 24.900 þús. PON ehf s.
552 0110.
Bókband, leðurvinna. Til sölu þynningarvél, saumavél, rafmagnspressa og
knekkpressa. s. 8497209

Til bygginga

Til sölu

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum.
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.
Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur
1x6 & 2x4. Uppl. í s. 840 7273 og á
ulfurinn.is
Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóðsykursmæla og strimla á frábæru verði
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is .
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:1516:30 alla virka daga.

Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf.
S. 586 9010 eða addco@addco.is

Mótaborð (dokar) 1.545 kr/m2, timbur 1x6 & 2x4, uppl. 840 7273 og á
ulfurinn.is

Verslun
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Ökukennsla

Starfsfólk óskast

Hestamennska

Fjöldi starfa í boði á vef Hendur.
is. Skoðaðu hvað er í boði. WWW.
HENDUR.IS

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

ATVINNA

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2006. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Veitingahúsið Nings

Atvinna í boði
Hreinsitækni ehf óskar eftir vönum
bifvélavirkja á verkstæði félagsins.
Góð starfsaðstaða og mikil vinna í
boði. Áhugasamir komi til viðtals að
Stórhöfða 37.

óskar eftir starfskrafti í fullt
starf. Unnið er á 15 daga vöktum. Starfsmaðurinn þarf að
eiga auðvelt með að vinna með
öðrum, hafa góða þjónustulund og vera íslenskumælandi.
Möguleiki á að byrja strax eða í
lok sumars
—————————————————-

HEIMILIÐ

Stallmúlar, gráir, bláir, grænir og brúnir
kr. 695,- Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861
7388.

Einnig eru að losna kvöld- og
helgarstörf, bæði bílstjórar og
afgreiðslufólk
Uppl. í síma 8228870 eða á
www.nings.is

Húsgögn
Frístundaheimili

Ársgamalt rúm úr eik. 2x80 cm x 200.
Rafknúnir lyftibotnar. Springdýnur.
50.000 kr. Einnig 3ja sæta leðursófi úr
IKEA. á 10.000 kr. Sími 894 7252.
Til sölu vegna flutnings: svartur leðursófi
og stóll. Skeinkur og 2 hillur, borðstofuborð með steinplötu frá Habitat. Svartur
leðursófi, 2 kommóður, barnaskrifborð
með hillum frá Ikea. Sjónvarpsborð úr
eik. Uppþvottavél og Tvöfaldur ísskápur
með klakavél. Selst á sanngjörnu verði.

Kvöld og helgarvinna

Starfsfólk óskast á frístundaheimilin við grunnskóla
Reykjavíkurborgar eftir hádegi á
virkum dögum.
Nánari upplýsingar á www.itr.
is og í síma 411 5000.

HÚSNÆÐI

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is
www.simstodin.is

Minkapelsar

Ísbar/Booztbar,
Kringlunni.

Söluturninn Jolli óskar eftir áreiðanlegu
og stundvísu fólki í vinnu. Um er að
ræða bæði fullt starf og hlutastarf. Ef þig
langar til að vinna á skemmtilegum og
líflegum vinnustað þá gæti þetta verið
rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði
fyrir rétta aðila. Umsóknareyðublöð á
staðnum.

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

Óskum eftir starfsfólki í sal og
á bar, einnig vantar fólk í uppvask.
Sveigjanlegur vinnutími og góð laun í
boði. B5 tekur við umsóknum barþjóna,
þjóna og uppvaskara á b5@b5.is.

Pylsuvagninn Laugardal leitar eftir kvöld
og helgar fólki. Góður vinnutími í boði
og góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Umsóknareyðublöð á staðnum.

Sumarbústaðir til leigu (30 mín frá
RVK). Heitur pottur og gasgrill. Nánari
upplýsingar í síma 898 6107 eða www.
nupar.is.

Geymsluhúsnæði

Gisting
Gisting í fallegu umhverfi rétt
utan
Akureyrar.
Ferðaþjónustan
Öngulsstöðum s. 8631515, hrefna@
ongulsstadir.is

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar.

ATVINNA

Vantar þig smiði?
Reyndir menn - klárir til vinnu!
Sverrir@Proventus.is
Hringdu núna S. 661-7000

Tapas barinn óskar eftir starfsfólki í
eldhús, í helgarvinnu. Reynsla kostur
en brennandi áhuga á matargerð algert
skilyrði. Upplýsingar veitir Bjarki á staðnum milli kl. 12 og 18 alla virka daga.

Kerru stolið! Vegleg fundarlaun.
Auðkenni. Uppl. í s. 892 4624.

&ASTEIGNABLAÈIÈ

 
 
Vg[ng^
<aj\\

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

ga[^Â

gdijb
\c^ccW
kgc\Z
cY^
6j`^c
{ÏhaV
ZnchaV
&*{gVg
Wng\Â
&%{gV{

bVXd#
Xd5[dg
*#[dgbV

Znc
;dhhVa

',
. !5

Æ3).'

! 3 4/

&!

ir

ign
e
t
s
fa
PT
10. SE

sson
Páll Jón nasali
Stefán ur fasteig nir
Löggilt X Fasteig
RE/MA ig 9
Engjate kjavík
105 Rey

EMBE

STA
ÞJÓNUÖ L L U

A
NÚN
GDUignina þína
N
I
R
e
H
ðu
r
krá
og s hjá okku
í sölu

SÍMI 420 9500 • WWW.VOOT.IS

699 6

165

2UTH "ERGS

RUTH IS

R 2007

ATH OFAR
Voot starfsmannamiðlun
Hafnargata 90
230 Reykjanesbær
Sími: 420 9500
www.voot.is

^h

VXd#^h # ;Vm*,,'%*
#[dgb #Hb^*,,'%*%
lll^-#&&'GZn`_Vk`

!2).

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

g
aj\\V
Ìa"ig\
Â]VaY
ccjc
Vg`hk^
jh]
A{\b
\ibVaV
;VaaZ\d

3+!0

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

BROS 0763/2008

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

[dgbVX

d

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

Vantar starfsfólk?

Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á
netinu. WWW.HENDUR.IS

Hótel Óðinsvé óskar eftir að
ráða þernur til starfa.
Upplýsingar gefur Jónína
í síma 511-6200 á virkum
dögum.
Hreinsitækni ehf vantar starfsmenn
með meirapróf til framtíðarstarfa á
gatnasópa, holræsabíla, götuþvottabíla,
olíubíla ofl. Áhugasamir komi til viðtals
að Stórhöfða 37. Góð vinnuaðstaða og
mikil vinna.

Chihuahua hvolpar til sölu. Tilb. til afh.
Bólus. Örmerktir og m. ættb. S. 897
8848.

Atvinna óskast

Tapað - Fundið

Hótel Óðinsvé

Sumarbústaðir
Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyraland.is/linafina

Óskum eftir að ráða í eftirfarandi starf. Dagvinna á tímabilinu 8.30-16.30, heilsdags eða
hálfsdags starf. Góð laun í boði
fyrir réttan aðila.
Einungis traust og heiðarlegt
fólk kemur til greina. Uppl. í s.
898 7924, Kristinn eða senda
umsókn á cyrus@simnet.is

TILKYNNINGAR

Frábær 2 herb. íbúð til leigu v/
Hringbraut leigist með húsgögnum.
Þvottahús og geymsla innifalin, býlskýli
ef óskað er. Valur 8988095

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Jamesbönd

Óskar eftir starfsfólki 18 ára og eldri
í kvöld- og helgarvinnu í Jamesbönd
Skipholti 9. Uppl. á staðnum á daginn.

Okkur vantar aðstoðarmanneskju kokks
sem fyrst. Reynsla af eldunarstörfum
æskileg. Upplýs. síma 552-7775 og
8667629

Minkapels, yfirstærð og
miðstærð. Hálfsíður minkur
og hálfsíður blárefur, slá úr
kasmírull, ullarkápur og jakkar.
Verð frá 5000 þús. krónum og
margt fl.
K.S. Díana, s. 551 8481.

Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar: www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og www.dalsmynni.is

Starskraftur óskast í skóbúð. 5070% starf. Vinnutími sveigjanlegur.
Upplýsingar í síma 822 4982 eða á
staðnum. Þráinn Skóari ehf. Grettisgötu
3.

Zatrudnimy od zaraz osobe do pracy przy
zakladaniu przynenty ( wymagane doswiadczenie) w Reykjavíku. Informacje
pod numerem 520-7306.

Húsnæði í boði
Söluturninn JOLLI
Hafnarfirði

Hundagalleríið auglýsir

Rizzo Pizzeria.

Ertu hress og dugleg/ur, hafðu þá samband við okkur. Mjög góður mórall og
lifandi vinnustaður. Okkur vantar fólk
til útkeyrslu og í afgreiðslu í fullt starf
og kvöld og helgarvinnu. Nánari upplýs
á Rizzo Pizzeria Grensásvegi 10 og
Bæjarlind 1.

Vanur beitingamaður óskast strax á bát
frá Reykjavík. Uppl. í s. 5207306.

Fatnaður

Dýrahald

Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir
hressu starfsfólki til afgreiðslustarfa.
Upplýsingar gefur Helga í sima: 6994523.
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'REIÈSLU¹SKORUN
)NNHEIMTUMENN RÅKISSJËÈS SKORA HÁR MEÈ ¹ GJALDENDUR EFTIRTALINNA GJALDA AÈ GERA
SKIL NÒ ÖEGAR EÈA Å SÅÈASTA LAGI INNAN  DAGA FR¹ DAGSETNINGU ¹SKORUNAR ÖESSARAR
'JÎLDIN ERU 3TAÈGREIÈSLA TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  VIRÈ
ISAUKASKATTUR SEM FALLIÈ HEFUR Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  OG ÎNNUR GJALDFALLIN ¹LÎGÈ GJÎLD OG ËGREIDDAR H¾KKANIR
ER FALLIÈ HAFA Å EINDAGA TIL OG MEÈ  MARS  ¹ STAÈGREIÈSLU TEKJUSKATTS ÒTSVARS OG TRYGGINGAGJALDS VIRÈISAUKASKATTI
VIRÈISAUKASKATTI Å TOLLI VANSKILUM LAUNAGREIÈENDA ¹ GJÎLDUM Å OG UTAN STAÈGREIÈSLU FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTI ¹ SKILASKYLDA AÈILA
¹FENGISGJALDI LAUNASKATTI BIFREIÈAGJALDI ÒRVINNSLUGJALDI OLÅUGJALDI KÅLËMETRAGJALDI VIÈBËTAR OG AUKA¹LAGNINGU SÎLUSKATTS
VEGNA FYRRI TÅMABILA SKR¹NINGARGJALDI VEGNA LÎGSKR¹NINGAR SJËMANNA VINNUEFTIRLITSGJALDI VÎRUGJALDI AF INNLENDRI FRAMLEIÈSLU
VÎRUGJALDI AF ÎKUT¾KJUM EFTIRLITSGJÎLDUM AÈÚUTNINGSGJÎLDUM SKILAGJALDI ¹ UMBÒÈIR FASTEIGNAGJÎLDUM SKIPULAGSGJALDI
SKIPAGJÎLDUM ÙSKSJÒKDËMAGJALDI JARÈARAFGJALDI SEKTUM SKATTRANNSËKNARSTJËRA OG ¹LÎGÈUM ÖING OG SVEITARSJËÈSGJÎLDUM
SEM ERU
4EKJUSKATTUR OG ÒTSVAR ¹SAMT VERÈBËTUM ¹ ËGREIDDAN TEKJUSKATT OG ÒTSVAR SÁRSTAKUR TEKJUSKATTUR MANNA EIGNARSKATTUR SÁR
STAKUR EIGNARSKATTUR FJ¹RMAGNSTEKJUSKATTUR SLYSATRYGGINGAGJALD VEGNA HEIMILISSTARFA TRYGGINGAGJALD BÒNAÈARGJALD IÈNL¹NA
SJËÈS OG IÈNAÈARM¹LAGJALD MARKAÈSGJALD GJALD Å FRAMKV¾MDASJËÈ ALDRAÈRA OG SKATTUR AF VERSLUNAR OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
OFGREIDDAR BARNAB¾TUR OG OFGREIDDAR VAXTAB¾TUR

'RINDAVÅKURB¾R

&J¹RN¹MS VERÈUR KRAÙST ¹N FREKARI FYRIRVARA AÈ ÖEIM TÅMA LIÈNUM FYRIR VANGOLDNUM EFTIRSTÎÈVUM GJALDANNA ¹SAMT
DR¹TTARVÎXTUM OG ÎLLUM KOSTNAÈI SEM AF INNHEIMTU SKULDARINNAR KANN AÈ LEIÈA ¹ KOSTNAÈ GJALDENDA

"YGGINGARFULLTRÒI
'RINDAVÅKURB¾R ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA BYGGINGARFULLTRÒA
(ELSTU STARFSSVIÈ
o "YGGINGARFULLTRÒI 'RINDAVÅKURB¾JAR SAMKV  GR
BYGGINGAREGLUGERÈAR NR 
-ENNTUNAR OG H¾FNISKRÎFUR
o -ENNTUN OG REYNSLA SKAL UPPFYLLA Ö¾R KRÎFUR SEM
GERÈAR ERU TIL BYGGINGARFULLTRÒA SBR  OG  GR
SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
o &RUMKV¾ÈI Å STARÙ SVEIGJANLEIKI ÖJËNUSTULUND METNAÈ
OG H¾FNI Å MANNLEGUM SAMSKIPTUM
o 3KIPULAGSF¾RNI OG H¾ÙLEIKAR TIL AÈ VINNA SJ¹LFST¾TT
o "ÅLPRËF OG TÎLVUF¾RNI
,AUN ERU SAMKV¾MT VIÈKOMANDI KJARASAMNINGI
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ GEFUR )NGVAR ¶ 'UNNLAUGS
SON FORSTÎÈUMAÈUR 4¾KNIDEILDAR 'RINDAVÅKURB¾JAR Å
SÅMA  EÈA Å TÎLVUPËSTI BYGG GRINDAVIKIS
5MSËKNARFRESTUR ER TIL OG MEÈ  MARS NK
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FASTEIGNIR

HÁHOLTI 13-15
MOSFELLSBÆ
Óli Gísli
sölufulltrúi
sími 822 8283

Hrönn
sölufulltrúi
sími 6923344

Bergrún
sölufulltrúi
sími 698 7352

Garðar
sölufulltrí
sími 770 4400

Opið
hús

Bergur
lögg. fasteignaog skipasali

Háholt 4, 270 Mosfellsbær
Opið hús í dag frá kl. 19:00-19:30

Verð 54.900.000
Fm: 219.6
Brunabótarmat: 31.330.000
Herbergi: 6
FALLEGT EINBÝLI Í GRÓNU HVERFI Mjög fallegt einbýli sem hefur
verið mikið tekið í gegn . Rúmgóð stofa, glæsil. eldhús, 4 rúmgóð
svefnh., baðherb. ný standsett, rúmgott þv.hús, glæsilegur garðskáli og fallegur garður. Mjög rúmgóður og snyrtilegur bílskúr.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR GARÐAR Í SÍMA 770 4400.

Verð 23.900.000
Fm: 95.9
Brunabótarmat: 14.650.000
Herbergi: 3
Vel skipulögð 3ja herb. íbúð með sér inngangi. Rúmgóð stofa,
eldhús og borðstofa. Tvö rúmgóð herb., gott baðh. með baðkari
og sér geymsla í kjallara. Góð áhvílandi lán.
Þetta er afar góð eign. Stutt í alla þjónustu, skóla og frístundir.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR GARÐAR Í SÍMA 770 4400.

Opið
hús

Birkiás 20, 210 Garðabæ

Bergur Steingrímsson lögg. fasteigna- og skipasali

Opið
hús

Opið hús í dag frá kl 18:00-18:30

Opið
hús

Þing

SÍMI 412 3300

Opið
hús

Arnartangi 14, 270 Mosfellsbær

Frum

Sverrir
sölufulltrúi
sími 661 7000

Glaðheimar 22, 104 Reykjavík
Opið hús í dag frá kl 18:00-18:30
Verð 46.900.000
Fm: 191,1
Brunabótarmat: 26.560.000
Herbergi: 6-7
FRÁBÆR KAUP! SÉRHÆÐ Í HEIMUNUM. Mjög falleg sérhæð með sérstæðum bílskúr á frábærum stað. Rúmgóð stofa, eldhús og borðstofa. 4 rúmgóð svefnh., tvö baðherbergi. Þvottahús og geymsla
á hæðinni. Sérstæður bílskúr.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR ÓLI GÍSLI Í SÍMA 822 8283

Opið
hús

Skipasund 85, 104 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl 18:00-18:30

Opið hús í dag frá kl 17:00-17:30

Verð 59.900.000
Fm: 206
Brunabótarmat: 31.890.000
Herbergi: 6
Fallegt raðhús í grónu hverfi í Garðabæ. Afar sjarmerandi og vel
skipulagt raðhús á tveimur hæðum. 4 svefnherb., stór stofa, tvö
baðh., gott eldhús, rúmgott þvottahús, innangengt í bílskúr, góð
afgirt suður verönd. Allar innréttingar og hurðir úr kirsuberjavið.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HRÖNN Í SÍMA 692 3344.

Verð 22.900.000
Fm: 85,5
Brunabótarmat: 12.200.000
Herbergi: 3
Góð þriggja herbergja í Sundunum. Góð 3ja herb. íbúð með sér
inngangi á eftirsóttum stað. Rúmgóð stofa, eldhús, tvö svefnh.,
baðh., þv.hús og geymsla í sameign. Húsið var mikið tekið í gegn
að utan síðastliðið sumar. Nýjar innihurðir og ný útihurð.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HRÖNN Í SÍMA 692 3344.

Frakkastígur 26, 101 Reykjavík
Opið hús í dag frá kl 18:00-18:30
Verð Tilboð
Fm: 129,1
Brunabótarmat: 31.890.000
Herbergi: 4
Einbýli á besta stað í miðbæ Reykjavíkur rétt við Hallgrímskirkju og
Iðnskólann. Einbýlishús á 2 hæðum. Húsið stendur á 164 fm.
Eignarlóð, býður upp á ýmsa möguleika og er laust til afhendingar nú þegar.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR SVERRIR Í SÍMA 661 7000.

ENNÞÁ
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Bílaábyrgð

9.600 þús.

2.770 þús.

Bílaábyrgð
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STUÐ MILLI STRÍÐA Veistu svarið?
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR KEMUR UPP UM FÁFRÆÐI SÍNA

Það hefur sannarlega
ekki farið fram hjá
íslenskum sjónvarpsdagskrárgerðarmönnum að spurningarþættir
eru ofboðslega vinsælt
sjónvarpsefni. Því síður
hefur það farið fram hjá
framleiðendum spila og
leikja að spurningaleikir rokseljast fyrir hver einustu jól á
meðan spil þar sem framvindan
veltur á tilviljunum teningsins sitja
eftir í hillunum. Þetta gefur allt
saman til kynna að við mannfólkið
skemmtum okkur konunglega við
það að láta ljós okkar skína.
En það er alltaf viss kvíði sem
fylgir spurningarkeppnum. Eins og
það er gaman að fá staðfestinu um
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Umræðan
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Blogg

Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í
vinningsleik. Fjöldi frábærra vinninga –
utanlandsferðir, leikjatölvur, iPod og margt fleira...
Fasteignir

Enski boltinn

Smáauglýsingar

Fréttaveitan

Mannamál

Fréttayfirlit

Fréttatímar

Ísland í dag Kompás

visir.is

Fjöldi aukavinninga

umhverfi en innan um vini og fjölskyldu, til dæmis þegar kvöldstund
er helguð hinu ljúfa spili Trivial
Pursuit. En að hugsa sér hugrekkið
og auðmýktina sem fólkið sem
tekur þátt í spurningakeppnum í
fjölmiðlum, fyrir allra augum, sýnir
af sér. Það er í raun ótrúlegt að
nokkur manneskja leggi út í slíkt
vitandi vits þar sem líkurnar á að
verða að athlægi fyrir alþjóð eru þó
nokkrar. Reyndar verður að taka
það fram að, ólíkt því þegar leikið
er Trivial Pursuit heima í stofu, þá
bjóða fjölmiðlar oftast upp á glæsilega vinninga í sínum spurningarkeppnum. En utanlandsferð tekur
ekki til baka stund niðurlægingarinnar; hún getur aðeins hjálpað
manni að gleyma.

Vefmiðlar

Veður

VefTv

Forsíðuleikur

að maður er klárari en allir er einnig fátt skelfilegra en að svara spurningu rangt. Sérstaklega spurningu
sem maður veit svarið við, svona
nokkurn veginn. Um leið og maður
lætur svarið frá sér hægist á tímanum; sekúndur verða að dögum eða
vikum og hægt og bítandi rennur
það upp fyrir manni að svarið var
ofhugsað og því rangt. Í raun réttri
hefði maður átt að svara því fyrsta
sem manni datt í hug. Það er slæmt
að hugsa of mikið í spurningarkeppnum. En þó skárra en þegar
heilinn á manni er fullkomlega
tómur.
Niðurlægingin er alger þegar
maður flaskar á spurningu þar sem
svarið er augljóst. Fæstir þora að
takast á við slíka auðmýkingu í öðru

Útvarp

Markaðurinn

Blöð
Matur

Skýrari sýn
á það helsta
sem er að
gerast á
Íslandi

Fjöldi skemmtilegra
ferðavinninga með
Iceland Express
Taktu þátt í Forsíðuleik visir.is og þú getur

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

unnið glæsilegan ferðavinning hjá Iceland
Express. Gjafabréf að andvirði 25.000 kr. og

Þúsund þakkir fyrir
þessi fallegu undirföt sem þú keyptir á
mig Gunther!

50.000 kr. gerir þér kleift að skjótast til
einhvers af 14 áfangastöðum Iceland Express.
Þú skráir þig einfaldlega hér á visir.is og gerir
visir.is að upphafssíðu vafrarans þíns....
Meira

Þú getur unnið fjöldan
allan af frábærum
aukavinningum. Bíómiðar á uppáhaldsmyndina þína í Regnboganum, Smárabíói,
Háskólabíói eða
Borgar- bíói.

Gjörðu svo vel!
Hvað finnst þér?

En við ættum kannski að
bíða með þetta þar til við
komum heim?

Úlala!
Njóttu vel
Elsa!“

Apple iPod fyrir alla fjölskylduna frá Skífunni
iPod touch, nano og shuffle frá Apple eru meðal
veglegra vinninga í Forsíðuleiknum. Þú getur átt
möguleika á einhverjum af þessum
spilurum í vinning ef þú skráir þig hér
og gerir visir.is að
upphafssíðunni
þinni...

Magnaðir Wii Nintendo
Skífunni
vinningar fráá Skífun
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■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ertu tilbúinn
Stanislaw?

Þetta er eins og í
Steinaldarmönnunum.

„Styrkja gólfið.“

Augnablik, ég þarf
aðeins að merkja við
á viðgerðalistanum.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ég er að setja
á fót mitt eigið
vatnsútflutningsfyrirtæki!

Forsíðuleikur á visir.is
færir þér lukku
Gerðu visir.is að upphafssíðu og taktu þátt í
vinningsleik, fjöldi frábærra vinninga –
utanlandsferðir, dvd-myndir, áskrift að Stöð 2,
bíómiðar o.fl.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Hvað er á
listanum
mínum í
dag?

Þú hlustar á Í bítið þegar þér hentar á visir.is. Í bítið á Bylgjunni kemur
landsmönnum af stað inn í daginn með lifandi frétta- og
dægurmálaumræðu sem skiptir okkur máli. Heimir Karlsson og Kolbrún
Björnsdóttir taka fyrir málefni líðandi stundar ásamt Gissuri Sigurðssyni
sem stendur fréttavaktina. Fréttir, íþróttir, og þjóðfélagsumræða á
mannamáli alla virka daga frá 6.50 til 9.00 á Bylgjunni.

1. Finndu þér eitthvað að gera.
2. Gerðu það.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Til
pabba

...ég sá það á visir.is
sir.is

... listi!

Þú ert besti
pabbi í heimi.
Til hamingju
með afmælið.
Kær kveðja,
Sara.

Takk Sara, þetta var
fallegt hjá þér.

En það eru þrír mánuðir þar til
ég á afmæli...
Það er bara
svo gaman
að nota nýju
litina... hérna
er jólakortið
þitt.
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SETTU KVIKMYNDIR
Í VASANN MEÐ MP3
VÍDEÓ SPILARA

SanDisk Sansa VIEW 8GB

Kvikmyndir. Framhaldsþættir. Myndefni.
Allt í nettu tæki sem passar beint í vasann.
Þó hann sé undir sentimeter á þykkt fær
hann myndefni og ljósmyndir til að njóta
sín á stórum litaskjá. Hlustaðu á MP3
lög, útvarp og hljóðbækur í frábærum
hljómgæðum. Og ef þig vantar meiri
afþreyingu þá er innbyggður microSD
kortalesari í spilaranum. Slakaðu svo
bara á og njóttu Sansa View!

TILBO‹

19.990

;JAAIK:G `g#'&#..%

2GB MP3 SPILARI me› innbyggðum diktafón,
bakl‡stum skjá og USB 2.0. Spilar MP3, WMA.

4.990

;JAAIK:G `g#,#..%

SPILARI
ME‹ ÚTVARPI

MP3

SPILARI
ME‹ ÚTVARPI

Sandisk M250

MP3

Sandisk VIEW 16GB
KR. 24.990

MP3

MP3 OG
DIKTAFÓNN

TILBO‹

8GB MP3 SPILARI með 2.4” LCD litaskjá, FM
útvarpi með upptöku, innbyggðum diktafóni og
microSDHC kortalesara. Sýnir ljós og kvikmyndir.
Er högg- og rispuþolinn. Hleðslurafhlöður: 35
klst. í tónlist - 7 í kvikmyndum. Spilar MP3,
WMA, AAC, WAV og Audible í tónlist og WMV,
MPEG4 og H.264 í kvikmyndum.

SPILARI
ME‹ ÚTVARPI

Sandisk Clip 1GB

SanDisk C240FM

SanDisk E250FM

Agnarsmár 1GB MP3 SPILARI með FM útvarpi
með upptöku, diktafóni og USB 2.0. Spilar MP3,
WMA og WAV. Innbyggð hleðslurafhlaða sem
endistí allt að 15 tíma í einu. Beltisfesting

1GB MP3 SPILARI með FM útvarpi með upptöku,
microSD kortarauf, litaskjá, diktafóni og USB 2.0.
Spilar MP3, WMA og WAV. Innbyggð hleðslurafhlaða
sem endist í allt að 15 tíma í einu.

2GB MP3 SPILARI með FM útvarpi með upptöku,
microSD kortarauf, 1,8” litaskjá, diktafóni og USB 2.0.
Sýnir ljósmyndir og kvikmyndir. Spilar MP3, WMA og WAV.
Innbyggð hleðslurafhlaða sem endist í allt að 20 tíma í einu.

TILBO‹

5.990

TILBO‹

4.990

TILBO‹

11.990

;JAAIK:G `g#+#..%

;JAAIK:G `g#-#..%

;JAAIK:G `g#&*#..%

Clip 2GB KR. 7.990
Clip 2GB Bleikur KR. 7.990

2GB C250FM KR. 6.990

4GB E260FM KR. 13.990
8GB E280FM KR. 17.990

B>CC>HKORT
1971 - 2008

G6;I¡@?6K:GHAJCHÏ JBÖA6'HÏB>*+-.%.%www.sm.is
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UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup,
Ísafir›i. NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa,
Sey›isfir›i. Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, ﬁorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.
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Elfa, Dvorák og Tchaikovsky
Kl. 19
Fyrsti þátturinn af þremur í þáttaröðinni Dýrð í hæstu hæðum er á
dagskrá Rásar 1 kl. 19 í kvöld. Í
þáttunum eru leiknar tónleikaupptökur úr sögu Pólýfónkórsins og er
þátturinn í kvöld helgaður upptökum
frá árunum 1961-1972. Umsjónarmaður er Árni Heimir Ingólfsson.
Þættirnir voru áður á dagskrá árið
1998.

menning@frettabladid.is

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands heldur
Elfa Rún Kristinsdóttir fiðluleikari er
tónleika í Glerárkirkju á Akureyri næstfædd á Akureyri árið 1985. Hún hóf
fiðlunám fjögurra ára gömul hjá móður
komandi fimmtudag, skírdag, kl. 16.00.
Einleikari á fiðlu er engin önnur en
sinni Lilju Hjaltadóttur. Elfa útskrifaðist
Elfa Rún Kristinsdóttir, en hún var valin
úr Tónlistarháskólanum í Freiburg í
Bjartasta vonin er Íslensku tónlistarverðÞýskalandi í febrúar 2007 með hæstu
launin voru veitt árið 2006. Stjórnandi er
einkunn undir handleiðslu prófessors
Rainers Kussmaul. Hún hefur leikið einGuðmundur Óli Gunnarsson.
leik með mörgum virtum hljómsveitum
Á efnisskrá tónleikanna er Fiðlukonsert í
a-moll eftir Antonin Dvorák og Sinfónía
víða um heim og hlaut, sem kunnugt er,
nr. 4 eftir Tchaikovsky.
fyrstu verðlaun í Johann Sebastian BachELFA RÚN KRISTFiðlukonsert í a-moll op. 53 var annar
tónlistarkeppninni í Leipzig 2006.
INSDÓTTIR Hæfií röðinni af þremur konsertum sem
Sinfóníuhljómsveit Norðurlands hélt
leikaríkur ungur
sína fyrstu tónleika haustið 1993 og er
Antonin Dvorák samdi. Hann hafði
kynnst hinum mikla fiðlusnillingi Joseph fiðluleikari.
því nú á sínu 15. starfsári. Kjarni hljómsveitarinnar hefur frá upphafi verið kennarar við
Joachim og skrifaði þennan konsert fyrir hann.
Tchaikovsky var mikill rómantíker og í verkum hans Tónlistarskólann á Akureyri og hópur hljóðfæraleikara sem býr og starfar á landsbyggðinni. Á þessum
sameinast evrópsk hárómantík 19. aldar og rússnesk drungaviðkvæmni. Sinfónía nr. 4 í er í fjórum tónleikum kemur einnig hópur hljóðfæraleikara af
Reykjavíkursvæðinu til liðs við hljómsveitina.
þáttum og var frumflutt árið 1878.

> Ekki missa af...
sýningu dönsku textíllistakonunnar Trine Ellitsgaard í Norræna húsinu. Hún vinnur með
margvísleg efni sem búa yfir
mismunandi eiginleikum og
fær innblástur af að prófa sig
áfram. Trine grúskar mikið í
bókum um vefnað frá ólíkum
menningarheimum og er heilluð af þeim möguleikum sem
vefnaðurinn býður upp á.

Húrra Hreindýraland
Stuttmynda- og myndverkahátíðin 700IS Hreindýraland verður haldin í þriðja
sinn austur á Egilstöðum
dagana 29. mars til 5. apríl.
Hátíðin dreifist að þessu sinni um
Hérað og verða sýningar á Egilsstöðum, Skriðuklaustri, námskeið
verður á Eiðum og efnt verður til
sýninga í tengslum við hátíðina á
Hornafirði. Að vanda heldur hátíðin úti vefsíðu: www:700.is þar sem
ítarlegar upplýsingar eru um dagskrána.
Kristín Scheving er frumkvöðull
og helsti drifkraftur að baki þessari hátíð: „Þessi hugmynd að halda
vídeólistahátíð var búin að krauma
inni í mér í nokkur ár. Ég fór í nám
til Frakklands og síðar til Bretlands
og vann bæði eftir mitt framhaldsnám í listum við listir og einnig sem
stundakennari í listaháskóla í
Manchester. Ég var reyndar búin
að gleyma þessu en fyrrverandi
kollegi minn í Bretlandi minnti mig
á þetta þegar við fórum út með
hátíðina sl. haust.
Þegar að ég ákvað að flytja aftur
til Íslands og hingað austur á land
sá ég endalaus tækifæri. Hitti
marga sem voru spenntir fyrir nýjungum og það skemmtilegasta var
að það reyndist ekki svo erfitt að fá
styrki í að halda hátíðina. Nú er
hún á þriðja aldursári, og hefur
dafnað vel. Skemmtilegast er hve

KVIKMYNDIR Úr mynd eftir Gert Rognli

sem sýnd verður á hátíðinni á Egilsstöðum.
MYND/GERT ROGNLI

margir hafa komið að henni og hafa
áhuga á að sýna myndir á henni.
Hún er samt ennþá að þróast og
hefur lengst í vikuhátíð með aukahátíðum erlendis og í ár hefur
okkur verið boðið að koma aftur til
Manchester í Bretlandi og Arizona
í Bandaríkjunum og einnig hefur
okkur verið boðið að koma á nýja
hátíð í Svíþjóð og halda fyrirlestur
um okkar reynslu.“
Sjötíu myndverk verða sýnd á
hátíðinni og eru verðlaun í boði
fyrir besta verkið sem dómnefnd
valinkunnra listamanna velur: „Við
reynum að fá sem flesta af listamönnunum hingað austur,“ segir
Kristín, „en náum ekki að bjóða
nema tveimur listamönnum því að
við erum með sérstök peningaverðlaun fyrir „mynd hátíðarinnar“ og
„íslenska mynd hátíðarinnar“. Mér
fannst alltaf mikilvægt að geta
gefið eitthvað til baka til listamannanna sjálfra því að ég hef sjálfur

sent myndir á svona hátíðir úti um
allan heim og yfirleitt fær maður
aldrei neitt til baka sjálfur. Stundum fær listamaðurinn ekki einu
sinni verkin sín til baka − þannig að
fyrir mér var þetta mikilvægt atriði
að geta gefið smá til baka! Við hefðum aldrei getað haldið þessa hátíð
án hjálpar frá Fljótsdalshéraði og
hún er haldin í samstarfi við Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs. Það
eru líka fleiri sem styrkja okkur og
ég hvet alla til að kíkja á heimasíðuna okkar www.700.is til að kíkja á
það og fleiri upplýsingar.“
Formleg opnun verður í Menningarsetrinu á Egilstöðum, Sláturhúsinu, þann 29. mars en þá daga
sem hátíðin stendur er mikið við að
vera. Á opnun verður flutt verkið
Hanaegg eftir þrjár íslenskar listakonur sem leggja saman: Ólöfu
Nordal, Þuríði Jónsdóttur og
Ásgerði Júníusdóttur.
Meðal verka sem sýnd verða er
knippi verka frá Rússlandi. Á
Eiðum verður námskeið í tækni og
vinnslu verka sem eru skráning á
gerningum og sækja hana nemendur víða að úr heiminum. Cafe Valný
verður samkomustaður gesta og
þátttakenda þegar sýningar eru
ekki í gangi en þar verður uppi sýning sem Ólöf Björk Bragadóttir
myndlistarkona vinnur ásamt nemendum frá Menntaskólanum á
Egilsstöðum.
Það verður því fögnuður þegar
hátíðinni slúttar með hófi þann 5.
apríl á Eiðum.
pbb@frettabladid.is

SJÖ ORÐ KRISTS Baltasar Samper við uppsetningu verks síns í Hallgrímskirkju.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Páskahátíðin
gengur í garð
Nú þegar páskarnir eru við það að
skella á heimsbyggðina skyldi
engan undra að Listvinafélag Hallgrímskirkju stendur fyrir glæsilegri dagskrá í tilefni hátíðarinnar. Um helgina var opnuð
myndlistarsýning í kirkjunni og á
skírdag og föstudaginn langa fara
þar fram áhugaverðir tónleikar.
Myndlistarsýningin ber titilinn
Sjö orð Krists á krossinum. Baltasar Samper myndlistarmaður
hefur unnið sjö ný myndlistarverk byggð á sjö orðum Krists á
krossinum úr Passíusálmum Hallgríms Péturssonar og myndar
kross úr myndunum sjö. Krossinn
verður fyrir aftan altari kirkjunnar og setur því mikinn svip á
minningarkirkju sálmaskáldsins.
Í forkirkjunni eru til sýnis tvö
eldri verka Baltasars, sem tengjast krossfestingunni.
Á skírdag flytja kórinn Schola
cantorum og kammerhópurinn
Caput
ásamt
einsöngvurum
Jóhannesarpassíu eistneska tónskáldsins Arvos Pärt. Jóhannesarpassía Pärts flytur píslarsöguna
með orðum Jóhannesarguðspjalls
á latínu og er jafnan talin til höfuðverka tónskáldsins. Hún er nú
flutt í fyrsta sinn á Íslandi.
Tómas Tómasson bassi syngur
hlutverk Jesú, Þorbjörn Rúnarsson tenór er í hlutverki Pílatusar,
einsöngvarakvartett
skipaður
Margréti Sigurðardóttur sópran,
Guðrúnu Eddu Gunnarsdóttur alt,
Braga Bergþórssyni tenór og
Benedikt Ingólfssyni bassa flytur

orð guðspjallamannsins og kammerkórinn Schola cantorum túlkar
prestana, lýðinn og fleiri persónur. Hljóðfæraleikarar eru Hildigunnur Halldórsdóttir á fiðlu,
Hrafnkell Orri Egilsson á selló,
Eydís Fransdóttir á óbó og Kristín
Mjöll Jakobsdóttir á fagott. Björn
Steinar Sólbergsson leikur á orgelið. Miða á þessa tónleika má
nálgast í Hallgrímskirkju og í
versluninni 12 Tónum á Skólavörðustíg og kostar miðinn 3000
krónur.
Loks ber að geta þess að Passíusálmar Hallgríms Péturssonar
verða fluttir í heild sinni á föstudaginn langa í Hallgrímskirkju á
milli kl. 13 og 19. Nokkur hefð
hefur skapast fyrir þessum flutningi, en í ár verður brugðið út af
þeirri venju að lesa alla sálmana
þar sem að félagar úr Mótettukór
Hallgrímskirkju ásamt viðstöddum munu syngja þekktustu sálmaversin á réttum stöðum í lestrinum. Meðal passíusálmanna sem
allir syngja eru „Upp upp mín
sál“, „Víst ertu Jesú, kóngur klár“,
„Son Guðs ertu með sanni“ og
„Dýrð, vald, virðing“. Kirkjugestir eru hvattir til að taka með sér
Passíusálma sína til að syngja úr
og fylgjast með. Um þrjátíu valdir
félagar úr Mótettukór Hallgrímskirkju lesa sálmana að þessu sinni
og er þetta í annað skipti sem kórfélagar taka að sér lesturinn.
Aðgangur að viðburðinum er
ókeypis og öllum opinn.
- vþ
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> VISSIR ÞÚ?
... að banani er næstvinsælasti
ávöxtur heims á eftir tómat. Um
það bil 44 milljónir tonna af
banönum eru framleiddar á
ári hverju, miðað við rúmlega
60 milljónir tonna af tómötum. Epli er þriðji vinsælasti
ávöxturinn, 36 milljónir tonna
framleiddar, og þar á
eftir koma koma appelsínur og melónur.

Finnska rokkið of dónalegt
Myndband
finnsku
þungarokkaranna í Teräsbetoni (sem þýðir
„Stálstyrkt
steypa“)
hefur verið tekið úr
umferð því það þykir of
dónalegt fyrir Eurovision. Meðal þess sem
sést í því er berbrjósta
kvenmaður,
drykkjuskapur og slagsmál.
Myndbandið var gert
áður en bandið vann
keppnina heima fyrir

annan markhóp. Hið
dónalega
myndband
þykir hugsanlega geta
sært blygðunarkennd
sómakærra Eurovisionaðdáenda, en það var í
upphafi framleitt fyrir
aðdáendur sveitarinnar,
finnska þungarokkara,
sem kalla ekki allt
ömmu sína. „Við sýnum
bara ýmsa fylgifiska
rokklifnaðarins í myndbandinu,“ segir söngv-

arinn Ahola, „og þetta
var nú bara gert í gríni.
Við erum samt voða
góðir strákar og tökum
bara því sem að höndum
ber í þessari keppni.“

STÁLSTYRKT STEYPA Finnsku

þungarokkararnir í Teräs-

betoni.

68 DAGAR TIL STEFNU
folk@frettabladid.is

20 árum með Sálinni fagnað
FORMÚLUGELLUR Þessar hressu stúlkur
voru greinilega ánægðar með að tímabilið er að hefjast.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Formúlan
farin af stað
Formúlan er farin að rúlla á Stöð
2 Sport. Efnt var til veglegrar
veislu í Perlunni fyrir helgi til að
fagna nýju keppnistímabili í
þessu vinsæla sporti.
Hundruð áhugamanna um
Formúluna mættu í Perluna og
hituðu upp fyrir keppnina.
Formúlubíll var til sýnis og
virtist mikil stemning vera meðal
fólks.

Sálin hans Jóns míns hélt
stórtónleika í Laugardalshöll á föstudagskvöld. Aðdáendur sveitarinnar fylltu
Höllina og fengu nóg fyrir
peninginn.
Það er mikið um að vera hjá Stebba
Hilmars, Gumma Jóns og strákunum í Sálinni um þessar mundir. Í
tilefni af tuttugu ára afmæli
hljómsveitarinnar hefur verið
gefið út veglegt safnbox sem inniheldur allar plötur sveitarinnar. Á
föstudagskvöldið var svo blásið til
stórtónleika í Laugardalshöll þar
sem öllu var til tjaldað. Aðdáendurnir kunnu vel að meta tónleikana, enda spiluðu þeir öll vinsælustu lög sín og voru á sviðinu í
þrjá tíma.
Sjá umfjöllun um tónleikana
neðar á síðunni.

MESSAÐ YFIR MANNSKAPNUM Stórsöngvarinn Stefán Hilmarsson var í banastuði í Höllinni á föstudagskvöld og var fólk í salnum

vel með á nótunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FJÖLMIÐLAMENN Útvarpsmaðurinn Ívar

Guðmundsson og sjónvarpsstjarnan
Auðunn Blöndal skáluðu fyrir Formúlunni.

ANDLIT SPORTSINS Íþróttafréttamenn-

irnir Hörður Magnússon, Guðjón Guðmundsson, Heimir Karlsson og Arnar
Björnsson.

Í STUÐI Guðmundur Jónsson gítarleik-

ari, Stebbi Hilmars söngvari og Friðrik
Sturluson bassaleikari voru í fantaformi.

FULLT HÚS Sálin hans Jóns míns á
traustasta aðdáendahóp íslenskra
hljómsveita. Aðdáendurnir létu sig ekki
vanta í Höllina frekar en fyrri daginn.

BLÓMARÓSIR Þessar dömur mættu
prúðbúnar til leiks.

VEL UNDIRBÚNIR Útbúnar voru blöðrur í

tilefni afmælisins.

Föndurverslun
Námskeið
Síðumúli 15
S: 553-1800

Sjón er sögu ríkari

an dans. Svona vill maður sjá á Sálarballi.
Fá orð þarf að hafa um það hversu
mikil áhrif Sálin hefur haft á íslenskt
tónlistarlíf. Fólk má samt deila um
hvort áhrif þessi séu af hinu góða
eða slæma. Hvað sem því líður þá
þekkti hver einasti maður í húsinu
öll þau lög sem fengu að hljóma.
Vart þarf að nefna frammistöðu Sálarinnar sjálfrar enda óaðfinnanleg.
Góðir gestir komu við sögu og var
innkoma Gospelkórsins þar einna
áhrifaríkust. Fjórir strengjaleikarar úr Sinfóníuhljómsveitinni, Sammi
úr Jagúar, Jón Ólafs og ásláttarmeistarinn Einar Scheving og fleiri
góðir létu einnig ljós sitt skína og
gáfu upplifuninni sterkari heildarbrag. Eitt tilfinningaþrungnasta
augnablik tónleikanna var samt
þegar spiluð var upptaka af trommusólói Rabba heitins á risaskjáum
Hallarinnar. Magnað.
Á stundum leið manni samt fullmikið eins og á „enn einu Sálar-

Stebba Hilmars og Sálinni.

Heather fær
útborgað í dag

Syngjandi sveittir
Höllin var stöppuð, líklegast stærsta
diskókúla norðan Alpafjalla hékk í
loftinu, fólk var í sínu fínasta pússi
með stuðið á hreinu og öll sviðsmynd var í flottari lagi. Allt þetta
virtist benda til stórbrotinna afmælistónleika Sálarinnar. Á endanum
varð sú kannski ekki alveg raunin.
Stemningin var mögnuð á tónleikunum, allt frá upphafi til enda, eða í
um þrjár klukkustundir hvorki
meira né minna. Nokkurs tilfinningaþunga gætti líka á tónleikunum. „Það er eins og það hafi gerst í
gær,“ öskraði einhver þegar Stebbi
sagði að tuttugu ár væru liðin frá
því að Á tjá og tundri, fyrsti smellur
Sálarinnar, kom út.
Meðalaldur var nokkuð hár á tónleikunum og þess vegna var salurinn ekki beint að sleppa af sér beislinu eins og maður er vanur á
Sálar-böllum. Hins vegar létu áhorfendur í sér heyra og það svo um
munaði. Undir lokin hafði stúkan
nær öll stigið á fætur og steig villt-

ÞÚ FULLKOMNAR MIG... Þessi söng með

TÓNLEIKAR
Sálin hans Jóns míns
Laugardalshöll 14. mars

★★★
Flott umgjörð um veglega tónleika
sem hefðu samt getað verið eftirminnilegri.

balli“. Farið var eftir öllum helstu
klisjunum sem flestallir hafa séð
hundrað sinnum áður. Þess vegna
líktist útkoman meira rosalega stóru
sveitaballi en stórbrotnum afmælistónleikum. Fólk skemmti sér hins
vegar vel og ég held að fáir hafi
gengið út ósáttir af tónleikunum.
Nema þá kannski sessunautur minn
sem gekk hálfbölvandi út eftir að
hafa sungið hástöfum með í byrjun.
Sveittastir voru þó kóngarnir tveir,
Gummi og Stebbi, og máttu þeir vel
við una ásamt auðvitað Sálinni allri.
Steinþór Helgi Arnsteinsson

Dómari í Bretlandi kveður í dag
upp úrskurð sinn í skilnaðarmáli
Bítilsins Sir Paul McCartney og
Heather Mills. Þá kemur í ljós
hversu háa upphæð McCartney
þarf að greiða Mills eftir tæplega
fjögurra ára hjónaband þeirra.
Talið er að úrskurðurinn muni gefa
fordæmi fyrir sams konar
skilnaðarmál hjá ríka
og fræga fólkinu. Þó
kann að vera að
dómarinn ákveði að
úrskurðinum verði
haldið leyndum.
Fjölmiðlar úti í
heimi hafa giskað á
hversu háa upphæð
Heather næli sér í.
Þar hafa verið
nefndar tölur allt
frá þremur
milljörðum króna
og upp í tólf
milljarða króna.
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MC-buffin hjóla í páskaeggin

REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS
sýnd með íslensku tali

FRÁ LEIKSTJÓRA

INDEPENDENCE DAY OG
THE DAY AFTER TOMORROW

17. mars 2008 MÁNUDAGUR

NJÓTTU
LÍFSINS

BEINT Á
TOPPINN
Í USA

Buffin í Merzedes Club
stefna á feitan páskafíling
og munu fá sér páskaegg
eins og aðrir þrátt fyrir
aðhaldssamt mataræði alla
jafna. Allir nema Gazman
það er að segja.
BESTI VINUR MANNSINS

ÞAÐ ELSKA ALLIR JUNO!

sýnd með íslensku tali

10.000 BC

SELFOSS

ÁLFABAKKA
DIGITAL kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 5:30 - 8 - 10:30

12

VIP

JUNO

kl. 8

7

kl. 10
kl. 8:20

16

kl. 10:30

14

HORTON M/- ÍSL TAL
THE BUCKET LIST

kl. 6
kl. 8 - 10:10

L

THERE WILL BE BLOOD
27 DRESSES

7

DARK FLOORS

DARK FLOORS
UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 10:30
kl. 6

14

10.000 BC

AKUREYRI
kl. 8 - 10

L

10.000 BC

NO COUNTRY FOR OLD MEN kl. 5:30 - 8 - 10:30
THERE WILL BE BLOOD
kl. 10:30

16

THE BUCKET LIST
STEP UP 2

STEP UP 2
P.S. I LOVE YOU

7

10.000 BC
THE BUCKET LIST
JUNO

16

kl. 6 - 8
kl. 8

12

kl. 8
kl. 10

7
7

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

L

10.000 BC

KRINGLUNNI
DIGITAL kl. 6 - 8:10 - 10:30

12

AUGUST RUSH
UNDERDOG M/ÍSL TALI

DIGITAL

kl. 6 - 8:10 - 10:20
kl. 8 - 10:10

7

kl. 6

L

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

L

kl. 10
kl. 8

12
L
L

7

Sími: 553 2075

- bara lúxus

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

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
10.000 BC - POWER
HORTON - ÍSLENSKT TAL
SEMI-PRO
RAMBO
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM
ALVIN OG ÍKORNARNIR

NÝTT Í BÍÓ!

kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 2, 4 og 6
kl. 4, 8 og 10
kl. 8 og 10
kl. 1.45 og 5.30
kl. 2

12
L
12
16
L
L

„Ég hjóla í stærsta eggið frá Nóa,
ekki spurning,“ segir Egill Gillzenegger. „Eitt svona egg er líklega 34 þúsund hitaeiningar svo fituprósentan fer ekkert í algjöra klessu.
Svo getur maður leyft sér svona
þegar maður er í kjúklingabringum, vatni og ávöxtum alla helvítis
vikuna. Ég er mannlegur þótt ég
líti ekki út fyrir það.“
Gillz segir nammidaga nauðsynlega til að halda andlegri
heilsu. „Ég er ekki með fastan
nammidag en svindla aðeins
þegar Manchester United er
að spila. Það getur verið á
miðvikudegi, sunnudegi eða
hvenær sem er.“
Forsöngvarinn Ceres 4
er með fastmótaðri reglur um nammidaga enda
„skeinir“ hann öðrum
meðlimum hópsins
með minnstu fituprósentuna, 4 prósent. „Mínir nammidagar
eru
sunnudagar, ekki
síst til að ég geti
fengið mér páskaegg á páskadag,“
segir hann. „Meginþorri þjóðarinnar
gerir þau mistök að
hafa nammidaginn á
laugardögum og ætti
því með réttu að borða
páskaeggið þá. Margir
svindla. Svoleiðis skilur amatöra frá atvinnu-

ENGIR PÁSKIR ÁN PÁSKAEGGS Gillz, Ceres 4 og Partí-Hans ætla að gúffa í sig

en Gaz-mann neitar sér um kræsingarnar.

mönnum. Með nammidag á sunnudögum
getur maður ekki
aðeins borðað páskaeggið á réttum tíma
heldur líka fengið
sér gotterí í sunnudagsbíltúrum og
gúffað
í
sig
brauðtertum
í
fermingarveislum.“
Ceres 4 segist
hafa kynnt sér
páskaeggjamarkaðinn vel. „Ég hef
séð þrjú egg sem
heilla mig. Eitt er
númer 2 og það heillaði
mig helst fyrir að vera
lítið og krúttlegt. Svo
sá ég lakkrísegg frá

Í utandeildinni

NÝTT Í BÍÓ!

Páskamyndin í ár!
Með íslensku og ensku tali

Semi-Pro er þriðja íþróttamynd
sprelligosans Wills Ferrell á eftir
Blades of Glory frá því í fyrra og
Talladega Nights frá árinu áður.
Myndin er frumraun leikstjórans
Kent Alterman, sem starfaði lengi
sem framleiðandi hjá New Line
Cinema að myndum á borð við A
History of Violence, Son of the
Mask og Little Children, svo stiklað sé á stóru.
Líkt og í fyrri íþróttamyndum
Ferrells leikur hann nákvæmlega
sömu heimsku stereótýpuna; tillitslausan og sjálfumglaðan glaumgosa. Hvort sem áhorfendur telja
þetta gott eða slæmt, þá virkaði
þessi staðlaða persóna í Talladega
á meðan hún féll kylliflöt í Blades.
Hér er sagan allt önnur því Ferrell
er látinn lúta í lægra haldi fyrir
persónu Woodys Harrelson, körfuboltakappanum Monix, en öll

Fíllinn Horton sem leggur mikið
á sig til að bjarga Hvervar
bæjarstjóra í æðislega
skemmtilegri teiknimynd.
ATH: Á undan myndinni verður
frumsýnt frábært myndskeið úr

S.V. - MBL.

sagan í kringum hann er úr takti
við restina af myndinni.
Ferrell stendur í sjálfu sér fyrir
sínu en það er klárlega Will Arnett
úr Arrested Development sem
stelur senunni sem annar körfuboltakynnirinn. Það er hressandi
að sjá Harrelson í gamanmynd,
enda fínasti leikari þar á ferð.
Jackie Earle Haley kemur fram í
stuttu en afar fyndnu hlutverki
sem útúrdópaður aðdáandi körfuboltaliðs Ferrells.
Það læðist að mér sá grunur að
myndin hafi verið klippt verulega
til til þess að tryggja betra flæði
og bæta atriði, en það hefði verið
skemmtilegra ef Ferrell hefði haft
aðeins meiri tíma á tjaldinu. Þeir
áhorfendur sem búast við nýrri
Anchorman þurfa að bíða aðeins
lengur, en þessi dugir þangað til.
Vignir Jón Vignisson - Topp5.is

-24 Stundir

-V.J.V. - Topp5.is / FBL

Topp5.is

SÍMI 564 0000

HORTON
HORTON
HORTON LÚXUS
SEMI PRO
SEMI PRO LÚXUS
BE KIND REWIND kl. 10.15
27 DRESSES
BRÚÐGUMINN
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 1.30

5%

kl. 2 - 4 - 6 - 8 ENSKT TAL
kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL
kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.10
JUMPER kl. 10.10
kl. 8 - 10.30
kl. 3.40 - 5.50 - 8
ÁSTRÍKUR kl. 1

SÍMI 551 9000

HORTON
THE ORPHANAGE
AUGUST RUSH
12 BE KIND REWIND
27 DRESSES
12 THERE WILL BE BLOOD

kl.4 - 6 ÍSLENSKT TAL
kl. 6 - 8 - 10
kl.3.30 - 8 - 10
kl. 8 - 10.30
kl. 10.10
5%
kl.3 - 5.30
kl. 3.40 - 5.50 - 8

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu
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7

7
12
12
7
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7

HORTON
SEMI PRO
THE KITE RUNNER
BRÚÐGUMINN
ÁSTRÍKUR Á ÓLYMPÍULEIKUNUM

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI
TENGDU AUKAKRÓNUM!

kl.2 - 4 - 6 - 8
kl. 8 - 10
kl. 10
kl. 6
kl.2
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SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

HORTON
HEIÐIN
SEMI PRO
THE KITE RUNNER
INTO THE WILD
ATONEMENT
BRÚÐGUMINN

450 kr. í bíó!

kl.3 - 6 - 8 - 10 ENSKT TAL
kl.3 - 6 - 8 - 10
kl. 8
kl.3 - 8 - 10.15
kl.3 - 5.30 - 10.30
kl. 5

ÍSLENSKT TAL

5%

Góu með lakkrískurli. Ég er nýjungagjarn og uppátækjasamur
svo það egg kemur sterkt inn. Svo
eru víst til egg úr dökku súkkulaði
og það hljómar vel því ég er hrifnari af dökku súkkulaði en ljósu. Ég
tek minn umþóttunartíma. Það eru
spennandi tímar fram undan.“
„Ég fæ mér líklega eitt lítið, þótt
ég fái nú yfirleitt bara hausverk
þegar ég borða súkkulaði,“ viðurkennir Partí-Hans. Hinn trumbuslagarinn, Gaz-maðurinn ógurlegi,
ætlar einn MC-buffa að neita sér
um páskaegg. „Ég hef ekki fengið
mér páskaegg í mörg ár og sakna
þess ekki neitt,“ segir hann. „Ef ég
svindla þá er það helst að ég fái
mér pítsu. Páskarnir verða því
bara kjúklingabringur og prótein
eins og vanalega og kannski pítsa
á páskadag.“
gunnarh@frettabladid.is
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KVIKMYNDIR
Semi-Pro
Leikstjóri: Kent Alterman. Aðalhlutverk: Will Ferrell, Woody
Harrelson.

★★★
Will Ferrell leikur sömu týpu og í síðustu íþróttamyndum sínum. Myndin
er góð, en telst þó ekki til bestu
mynda hans.
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Lay Low Parton
NÁMSSTYRKUR Mike Pollock tók við
námsstyrknum úr höndum Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rokkari fékk
námsstyrk
„Miðað við bakgrunn minn er
þetta alveg ótrúlegt,“ segir tónlistarmaðurinn Mike Pollcok,
fyrrum Utangarðsmaður, sem
tók á dögunum við námsstyrk
úr höndum Hönnu Birnu Kristjánsdóttur við hátíðlega athöfn í
Höfða.
Styrkinn fékk Mike úr Guðrúnarsjóði fyrir námsárangur
sinn hjá Námsflokkum Reykjavíkur. Hlaut hann tíu í einkunn í
enskri málfræði og átta í íslensku
og hyggur í framhaldinu á nám
í Háskóla Íslands í enskum bókmenntum.
„Ég er nánast orðlaus. Ég er
mjög þakklátur og þetta er mikill
heiður fyrir mig. Ég vona að þetta
veiti öðrum innblástur því það er
aldrei of seint að læra ef viljinn
er fyrir hendi. Ég mun nota þennan styrk vel og reyna að koma
með góða hluti inn í íslenskt samfélag,“ segir Mike. „Núna er kominn hálfleikur í mínu lífi. Músíkin verður alltaf númer eitt hjá
mér en núna langar mig að kenna
ensku, tölvufræði og bókmenntir
og miðla minni reynslu.“
- fb

Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir,
eða Lay Low eins og flestir
Íslendingarnar þekkja hana,
hefur sýnt mikinn tónlistarlegan
þroska undanfarin tvö ár, bæði í
sínu eigin einmenningsverkefni
og með hljómsveitinni Benny
Crespo’s Gang. Að hið ótrúlega
snjalla Leikfélag Akureyringa
hafi leitað til hennar við uppsetningu á leikriti Paulu Vogel, Ökutímar, þarf því ekki að koma á
óvart.
Platan með lögunum úr leiksýningunni er tvískipt og inniheldur annars vegar fimm frumsamin lög og hins vegar átta
ábreiður af lögum hinnar barmmiklu Dolly Parton. Frumsömdu
lögin eru öll nokkuð sterk fyrir

utan jólalagið Gleðileg jól, sem
er ömurlega væmið og klisjukenndur friðarjólatexti á engan
samhljóm með laglínunni. Hin
frumsömdu lögin mynda hins
vegar sterkt jafnvægi sín á milli.
Strípaðar
og
lágstemmdar
útsetningar laganna kalla fram
allt það besta í rödd Lovísu sem
nýtur sín til fullnustu. Lagið Lítið
lag sameinar einna best þessa
kosti.
Í ábreiðulögunum kveður hins
vegar við annan tón. Þar hefur
Lay Low heila hljómsveit á bak
við sig sem kemur oft og tíðum
vel út. Lögin eiga það þó til að
lenda í allt of miklum karaókíútgáfum þar sem upprunalegu
myndinni er fylgt of ítarlega.

Sérstaklega á þetta við í lögunum sem þekktari eru og kemur
lagið 9 to 5 án efa hvað verst út.
Eftirhermuleikurinn pirrar samt
ekki eins mikið í minna þekktari
lögunum, til dæmis í Love is Like
a Butterfly. Sterkasta lagið í
þessum hluta hlýtur þó að teljast
Jolene. Þrátt fyrir að ekki sé
stigið langt skref frá upprunalegu myndinni nær söngur Lay
Low, með hallærislegan hljóðgervlahljóm
og
taktvissan
trommuleik sem sína helstu
bandamenn, að gera lagið eftirminnilegt. Samt sem áður á þessi
plata væntanlega seint eftir að
teljast með eftirminnilegustu
verkum Lovísu þegar fram líða
Steinþór Helgi Arnsteinsson
stundir.

TÓNLIST
Ökutímar
Lay Low

★★★
Mörg fín frumsamin lög auk Dolly
Parton ábreiðulaga, þar sem útgáfan
af Jolene ber af, gera tónlistana úr
Ökutímum að ágætis afþreyingu en
hún verður þó seint talin eftirminnileg.

iPod touch

Raunstærð:
61,5 x 110 x 8 mm
Aðeins 120 g

Í snertingu við tónlist

NEIL YOUNG Rokkarinn Neil Young spil-

TILBOÐ

aði fyrir hóp Íslendinga í London.

36.990 kr.

Loftbelgur á
Neil Young

iPod touch
8 GB (2000 lög)
120 g
3,5” snertiskjár

Spilar myndbönd
Innbyggt þráðlaust netkort
Vafri, YouTube og dagbók
Rafhlaðan endist allt að 22 klst.

36.990 kr.

Áður 42.990 kr.

iPod touch er iPod með snertiskjá. Með
einum fingri velur þú uppáhaldstónlistina
þína, skoðar tónlistarmyndband eða horfir á
bíómynd. Þú kemst líka á þráðlaust net með
iPod touch og getur til dæmis skoðað
YouTube, fyrir utan allt hitt sem netið býður
upp á. Einfaldleiki, þægindi og skemmtun
með iPod touch.

Fireant hátalarar verð frá 26.990 kr.

USB auto adapter fyrir
iPod 3.490 kr.

Bose SoundDock
Portable 44.990 kr.

USB sjónvarpsmóttakari
12.990 kr.

Griffin iTrip 4.990 kr.

Griffin iTrip auto scan
7.990 kr.

Griffin Road Trip 6.990 kr.

Apple IMC | Humac ehf.
Fí to n / SÍA

Fjörutíu og fimm Íslendingar
fóru saman á tónleika rokkhundsins Neil Young á staðnum
Hammersmith Polo í London á
dögunum. Ferðin var farin á
vegum nýstofnaðs klúbbs sem
heitir Loftbelgurinn og er
samstarfsverkefni Rásar 2 og
Icelandair.
„Þetta voru frábærir tónleikar
á mjög sérstökum stað, í þessu
gamla bíói í London,“ segir
útvarpsmaðurinn Ólafur Páll
Gunnarsson, sem var fararstjóri
í ferðinni. „Og framhaldið er
ekkert slor. Ferðir á tónleika með
Eagles, Santana og Bruce
Springsteen eru á dagskrá núna í
vor og suma og svo erum við að
skoða möguleika á tónlistarhátíðum eins og Glastonbury, Reading
og Benicassim á Spáni og
tónleika með böndum og fólki á
borð við Radiohead, R.E.M og
Tom Waits,“ segir hann.
Tíu til tólf tónleikaferðir eru
áætlaðar á þessu ári á vegum
Loftbelgsins. „Icelandair-menn
eru sérfræðingar í flugi og
ferðalögum. Á Rás 2 starfa svo
sérfræðingar í músík og þegar
þessir tveir aðilar taka höndum
saman getur útkoman ekki verið
annað en góð.“

8 GB iPod touch á fermingartilboði

Sími 534 3400 Laugavegi 182 Kringlunni
www.apple.is 105 Reykjavík 103 Reykjavík

Apple IMC
Fermingartilboðið gildir til 31. mars 2008
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GUÐLAUGUR ARNARSSON HANDKNATTLEIKSKAPPI: Á FÖRUM FRÁ SÆNSKA LIÐINU MALMÖ

> Hátt miðaverð fældi frá
KSÍ bjó til fína umgjörð í kringum leik Íslands og Færeyja
í Kórnum í gær. Það eina sem raunverulega skyggði á var
hversu grátlega fáir mættu á völlinn. Aðeins mættu 747
áhorfendur, með boðsgestum, en Kórinn tekur 1.400
manns í sæti. Má segja að KSÍ hafi að vissu leyti skotið
sig í fótinn því sambandið seldi miðann á 2.000 kr. sem
knattspyrnuáhugamönnum fannst augljóslega allt of hátt
verð fyrir leik með B-landsliði Íslands og þeir sendu skýr
skilaboð með því að mæta ekki. Hefði verið mun
skemmtilegra að hafa fullt hús en þá verður
miðaverðið að vera í takti við leikinn sem verið
er að bjóða upp á. Knattspyrnuáhugamönnum
fannst þessi leikur augljóslega ekki vera 2.000
króna virði.

sport@frettabladid.is

Ísland

3-0

Kórinn, áhorf.: 747

Færeyjar
Tommy Skjerven

1-0 Jónas Guðni Sævarsson (45.)
2-0 Fróði Benjaminsen, sjm (72.)
3-0 Tryggvi Guðmundsson (80.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
9–6 (5–4)
Varin skot
Kjartan 4 – Jákup 4
Horn
4–3
Aukaspyrnur fengnar
15–15
Rangstöður
3–0

LIÐIN
Lið Íslands (4-5-1):
Kjartan Sturluson
Birkir Már Sævarsson
Atli Sveinn Þórarinsson
Heimir Einarsson
(84., Guðmann Þórisson)
Bjarni Ólafur Eiríksson
(82., Hjörtur Logi Valgarðsson)
Jónas Guðni Sævarsson
Davíð Þór Viðarsson
(73., Hallgrímur Jónasson)
Aron Einar Gunnarsson
Baldur Ingimar Aðalsteinsson
(73., Pálmi Rafn Pálmason)
Tryggvi Guðmundsson
(84., Guðmundur Reynir Gunnarsson)
Helgi Sigurðsson
(58., Marel Jóhann Baldvinsson)
Lið Færeyja (4-4-2):
Jákup Mikkelsen
Jóhan Toest Davidsen
Einar Hansen
(81., Mortan úr Hörg)
Óli Hansen
Atli Danielsen
Rógvi Jacobsen
Fróði Benjaminsen
Simun Samuelsen
(69., Bergur Midjord)
Arnbjorn Hansen
(73., Rókur af Flötum Jespersen)
Christian Högni Jacobsen
(73., Hjalgrim Elttör)
Ingi Höjsted
(81., Kristoffur Jakobsen)

Stefni á að vera áfram í atvinnumennsku
Það er ljóst að Íslendingarnir Guðlaugur Arnarsson og Valdimar Þórsson verða ekki áfram í herbúðum sænska félagsins Malmö sem er
fallið úr sænsku úrvalsdeildinni. Valdimar er væntanlega á heimleið
og er talið líklegt að hann gangi í raðir síns gamla félags, HK.
Guðlaugur hefur aftur á móti í hyggju að reyna áfram fyrir sér
erlendis en sterk lið í nágrannalöndunum hafa
sýnt honum áhuga upp á síðkastið.
„Stefnan var alltaf að vera úti í þrjú til fjögur
ár í viðbót. Það var vissulega leiðinlegt að ekki
skyldi ganga betur hjá Malmö en þrátt fyrir það er
ég mjög sáttur við mína spilamennsku. Ég hef bætt mig talsvert,
spilað vel í vörn og skorað mikið en ég er þriðji markahæsti
leikmaður liðsins sem er eitthvað sem ég á ekki að venjast.
Ég tel mig klárlega vera nógu góðan varnarmann til að
spila með góðu liði einhvers staðar úti. Ég hef enn mikinn
metnað fyrir því að standa mig vel hér úti sem og að
komast í landsliðið,“ sagði Guðlaugur en hann hefur
einnig fengið fyrirspurnir frá félögum hér heima. Hann
er laus frá Malmö fyrir upphæð sem mun ekki standa í

sterkum félögum.
Lélegt gengi Malmö kom nokkuð á óvart en liðið fékk fjölda
manna fyrir tímabilið. Guðlaugur telur þó að um ofmat hafi
verið að ræða hjá liðinu.
„Það grunaði engan að við myndum falla fyrir tímabilið.
Stefnan var sett á að enda um miðja deild á þessu ári og
bæta svo ofan á það næsta vetur. Staðreyndin er aftur
á móti sú að við erum ekkert betri en þetta í raun
og veru. Liðið var augljóslega ofmetið,“ sagði
Guðlaugur en lykilmenn hafa brugðist hjá
félaginu og til að mynda hefur Valdimar
Þórsson ekki verið nema skugginn af
sjálfum sér.
„Vörnin er búin að vera góð og við erum í
sjötta sæti yfir fæst mörk á okkur og það þó svo við
séum aðeins með 30 prósenta markvörslu. Sóknarleikurinn hefur aftur á móti verið grátlega lélegur
enda höfum við skorað minnst allra. Það segir líka
sína sögu þegar ég er með markahæstu mönnum.“

Færeyingar felldir í Kórnum
Ísland lagði Færeyjar, 3-0, í fyrsta karlalandsleiknum sem fram fer innandyra hér á landi. Lítill glæsibragur
var á leik íslenska liðsins en ágætur síðari hálfleikur dugði til þess að leggja frændur vora frá Færeyjum.
FÓTBOLTI Það var sérkennileg tilfinning að fylgjast með fyrsta
karlalandsleiknum sem fram fór
innandyra hér á Íslandi. Húsið var
hálftómt, áhorfendur daufir og í
raun heyrðist eingöngu í leikmönnunum sjálfum allan leikinn.
Áhorfendur klöppuðu varla allan
leikinn enda var ekki hægt að
klappa fyrir miklu framan af.
Fyrri hálfleikur hjá íslenska liðinu var ævintýralega slakur. Það
var ekki heil brú í leik liðsins.
Leikmenn voru staðir, sífellt að
reyna erfiðar sendingar og miðjumenn liðsins sáu boltann helst í
loftinu. Sendingar utan af vængjum voru einnig slakar og oftar en
ekki of fáir í teignum.
Færeyingar áttu betri sóknir og
Ísland var heppið að lenda ekki
undir á 23. mínútu þegar Arnbjorn
Hansen komst einn í gegnum vörn
íslenska liðsins en Kjartan Sturluson varði vel. Ísland tók síðan forystuna þegar nokkrar sekúndur
voru eftir af fyrri hálfleik. Baldur
Aðalsteinsson átti þá laglega sendingu á minnsta mann vallarins,
Jónas Guðna Sævarsson, sem
hafði laumað sér í teiginn og skallaði laglega í markið.
„Það var frábært að skora gegn
Færeyingum enda er ég einn

2-0 Fróði Benjaminsen setur hér bolt-

ann í eigið net eftir sendingu Tryggva
Guðmundssonar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

GLÆSILEGT MANNVIRKI Tryggvi Guðmundsson tekur hér hornspyrnu í hinum sögulega leik í Kórnum í gær. Íslensku strákarnir
áttu fínan síðari hálfleik eftir að hafa verið slakir í þeim fyrri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

fjórði Færeyingur. Ekki verra að
skora með skalla en það gerist
ekki oft. Ég skoraði reyndar með
skalla með KR á dögunum þannig
að ég er að verða stórhættulegur í
teignum,“ sagði Jónas Guðni
brosmildur eftir leik en mark hans
var í raun það eina sem íslenska
liðið gerði af viti í fyrri hálfleik.
Flestir leikmenn voru daprir en
það var helst hinn ungi Aron Einar
Gunnarsson sem lét eitthvað að
sér kveða.
Allt annað var að sjá til íslenska
liðsins í síðari hálfleik. Leikmenn
voru miklu hreyfanlegri, grimm-

ari og íslenska liðið náði fyrir
vikið stjórn á leiknum. Sóknirnar
urðu einnig markvissari. Ísland
komst í 2-0 á 72. mínútu þegar
Tryggvi Guðmundsson gaf í teiginn og Fróði Benjaminsen, fyrrverandi leikmaður Fram, setti
boltann í eigið net.
Tryggvi var líflegur í síðari
hálfleik og hann batt endann á laglega sókn íslenska liðsins tíu mínútum fyrir leikslok. Pálmi Rafn
gaf þá hælsendingu á Tryggva
sem lagði boltann með fyrstu
snertingu í hornið. Ekki í fyrsta
skipti sem Tryggvi skorar gegn

Færeyjum.
„Ég vil nú meina að ef það er
landsleikur hjá mér þá skora ég.
Ekki bara gegn Færeyjum enda
skora ég í þeim leikjum sem ég fæ
að spila. Ég vil eiginlega meina að
ég hafi skorað tvö mörk í dag,“
sagði Tryggvi léttur. „Við erum
með betra lið og eigum að stýra
leiknum og það gerðum við í síðari
hálfleik. Þá sást bersýnilega munurinn á liðunum. Það var því miður
ekki mikið af fólki á leiknum en
sófinn heima hefur greinilega
heillað fyrst leikurinn var í
beinni.“
henry@frettabladid.is

Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari og Aron Einar Gunnarsson voru brosmildir eftir leik í gær:

Síðari hálfleikur var miklu betri hjá okkur
ILLA MÆTT Íslensku strákarnir fagna
hér marki fyrir hálftómu húsi í Kórnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allar gerðir iðnaðarprentara
og álímingarvéla.
Límmiðaprentarar, álímingarvélar,
filmuprentarar, bleksprautuprentarar,
kassaprentarar og laserprentarar.

Mjög viðmótsvænir og áreiðanlegir.

Vélmark ehf.
upplýsingar í síma: 445-9930.

FÓTBOLTI
Ólafur
Jóhannesson
landsliðsþjálfari leyfði sér að
brosa eftir leikinn í gær þótt hann
hefði ekki verið fullkomlega sáttur við leik sinna manna.
„Við vorum ekki burðugir í fyrri
hálfleik, það verður að segjast
eins og er, en þetta lagaðist mikið í
þeim síðari. Þá fórum við að halda
boltanum og hættum með þessar
löngu sendingar. Það var fínt að fá
þetta mark fyrir hlé. Þetta var
gott hlaup hjá Jónasi en það vantaði svolítið að þriðji maðurinn
væri kaldur að stinga sér,“ sagði
Ólafur en hann var ánægður með
varnarleik liðsins.
„Ég er mjög ánægður með varnarleikinn. Þessir strákar eru mjög
líkamlega sterkir, láta finna fyrir
sér í návígjum og eru öflugir í loftinu. Sóknarleikurinn í fyrri hálfleik var erfiður en þá lokuðu Færeyingar vel á okkur. Við leystum
sóknarleikinn ágætlega í síðari
hálfleik og ég var sáttur við það.
Tryggvi er heitur þessa dagana og

ÞJÁLFARAR SPJALLA Landsliðsþjálfararnir Ólafur Jóhannesson og Pétur Pétursson fara
hér yfir málin í leiknum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

skilaði sínu svo sannarlega. Ég hef
alltaf sagt að mér sé sama hvað
menn séu gamlir, ef þeir geta eitt-

hvað í fótbolta þá vel ég þá í liðið,“
sagði Ólafur og fékk sér létt í nefið
í tilefni af sigrinum.

Vaskleg framganga hins unga
Arons Einars Gunnarssonar vakti
athygli. Aron var eini leikmaður
liðsins sem spilar utan landsins en
hann er leikmaður AZ Alkmaar í
Hollandi.
„Ég er bara sáttur við mína
frammistöðu. Ég er náttúrulega
ungur strákur sem á eftir að læra
mikið en ég ákvað að mæta grimmur og selja mig dýrt,“ sagði Aron
en hann lét mikið að sér kveða og
var duglegur að öskra á sér eldri
og reyndari menn.
„Maður þarf ekkert að vera
hræddur í boltanum. Ég er mikill
rólyndismaður utan vallar en um
leið og ég kem inn á fótboltavöll
byrja ég að öskra. Ég fæ eitthvað
út úr því,“ sagði Aron kátur en
hann var illa tekinn niður af Rógva
Jacobsen undir lokin og fékk
Rógvi rautt spjald fyrir. Aron var
aðeins bólginn á ökklanum eftir
tæklinguna. „Ég veit ekki hvað ég
gerði honum en ég hristi þetta af
mér. Ég er ekki kettlingur.“ - hbg
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Líf og fjör í fyrsta Formúlukappakstri tímabilsins:

Góður sigur hjá
Hamilton í Ástralíu

SIR ALEX Kampakátur á toppi úrvals-

deildarinnar.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Sir Alex Ferguson:

Spennandi
endasprettur

FORMÚLA 1 Bretinn Lewis Hamilton byrjaði keppnistímabilið í Formúlunni með miklum látum er
hann vann fyrstu keppnina í Melbourne í Ástralíu. Hann leiddi
keppnina frá upphafi til enda.
Nick Heidfeld á BMW varð annar
og Williams-ökumaðurinn Nico
Rosberg varð þriðji.
Heimsmeistarinn Kimi Raikkonen fékk engin stig en hann varð
að sætta sig við níunda sætið.
Fernando Alonso var mættur aftur
á Renault-bílnum og nældi í fjórða
sætið en Heikki Kovalainen varð

fimmti. Brasilíumaðurinn Rubens
Barrichello varð síðan í sjötta
sæti.
„Mér hefur sjaldan eða aldrei
liðið eins vel eftir sigur enda
finnst mér ég hafa tekið framförum á svo mörgum sviðum. Ég
myndi kannski ekki ganga svo
langt að kalla þetta fullkominn
sigur en með hliðsjón af því hversu
vel mér gekk að stjórna dekkjunum, hraðanum sem og sjálfstraustinu þá er þetta besti kappakstur
sem ég hef keyrt,“ sagði Hamilton
glaður.
- hbg

SÆTUR SIGUR Lewis Hamilton fagnar hér sigri en hann sagði þetta hafa verið sinn

besta kappakstur frá upphafi.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, stjóri

Man. Utd, býst við því að baráttan
um enska meistaratitilinn verði
æsispennandi allt til enda.
United komst á toppinn á
laugardag er liðið jafnaði Arsenal
að stigum en United á þess utan
leik til góða. Chelsea er aðeins
þremur stigum á eftir og hefur
leikið einum leik minna en
Arsenal.
„Þetta er að verða mjög
áhugavert og endaspretturinn
verður æsispennandi,“ sagði
Ferguson en Arsene Wenger,
stjóri Arsenal, segir sína menn
ekki vera á því að gefast upp en
Arsenal mætir Chelsea næst.
„Gengið í síðustu leikjum er
eðlilega mikil vonbrigði. Kapphlaupinu er samt ekki lokið og við
verðum að halda einbeitingu. Það
verður mjög áhugavert að sjá
hvernig leikurinn gegn Chelsea
fer,“ sagði Wenger.
- hbg

Flensburg fær liðsstyrk:

Carlén-feðgar
til Flensburg
HANDBOLTI Feðgarnir Per og Oscar

Carlén eru báðir á förum til
þýska úrvalsdeildarliðsins
Flensburg í sumar en með liðinu
leika Einar Hólmgeirsson og
Alexander Petersson.
Per, sem er þjálfari Íslendingaliðsins Malmö, verður aðstoðarmaður Kents Harrys Anderson
þjálfara.
Oscar er 19 ára gömul örvhent
skytta og þykir gríðarlega mikið
efni en hann er þegar kominn í
sænska landsliðið. Hann mun því
etja kappi við Einar Hólmgeirsson fái hann sig ekki lausan frá
félaginu.
- hbg

Fabio Capello:

Lætur fylgjast
með Beckham
FÓTBOLTI David Beckham er enn í

áætlunum Fabios Capello,
landsliðsþjálfara Englands, en
hans hægri hönd, Franco Baldini,
fylgdist með Beckham í góðgerðaleik LA Galaxy og FC Dallas
sem endaði með markalausu
jafntefli. Beckham lék allan
leikinn.
„Baldini kom að fylgjast með.
Sumir gætu haldið að það setti
meiri pressu á mig en þannig
blasir það ekki við mér,“ sagði
Beckham eftir leikinn.
„Ég reyndi bara að sýna mitt
besta, spila boltanum ásamt því
sem ég lagði mig allan fram í 90
mínútur. Þegar menn koma til
greina í landslið þá er eðlilega
fylgst með þeim
og það er hluti af
pakkanum.“
Capello hefur
gefið í skyn að
Beckham komi
sterklega til greina í
næsta landsliðshóp
sem mun mæta
Frökkum 26. mars
en Beckham er
búinn að bíða lengi
eftir að spila sinn
hundraðasta landsleik.
- hbg

NÚ GETUR ÞÚ
EKKI VILLST
Þú ﬁnnur Garmin GPS staðsetningartækin hjá okkur

893 010-00610-000

GARMIN Map 520
GPSmap 520 er nýr GPS plotter
með björtum 5” skjá í QVGA
upplausn 320x240, birta yﬁr 800
nits. Ný hönnun í valmynd er
mjög einföld og skýr og einnig
eru takkar færri og einfaldari.
Notendavænt viðmót á stillingum og einföldun á tökkum,
baklýsing á tökkum, rauf fyrir
SD kort, innbyggt loftnet með
möguleika á að tengja útinet, 2
x NMEA0183 inn- og útgangar,
Vatnsheldni - IPX710.000 ferilpunktar, 20 ferilminni(tracks),
1500 vegpunktar. Stærð:
5.9”W x 6.4”H x 2.9”D Minni

54.840
N1 VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 - SÍMI 440 1200

REYKJAVÍK - AKUREYRI - AKRANES - HAFNARFJÖRÐUR - KEFLAVÍK - SELFOSS - HORNAFJÖRÐUR - EGILSSTAÐIR

TILBOÐ

893 010-00621-02

GARMIN Nüvi 250
Garmin 250 GPS tækið er lítið, einfalt og ódýrt
með innbyggðu Evrópukorti, 2,8” snertiskjár,
12 rása móttaka, 500 vegpunktar, innbyggð
rödd, vegtölva, 85 mb minni, rauf fyrir SD kort.

22.490 33.000
WWW.N1.IS

OPIÐ VIRKA DAGA 8-18
LAUGARDAGA 10-14
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Einum sigri frá úrslitunum
KR er aðeins einum sigri frá úrslitaeinvíginu í Iceland Express-deild kvenna eftir annan sigur á Grindavík. Hildur Sigurðardóttir og Candace Futrell fóru fyrir
frábæru KR-liði sem vann sannfærandi 17 stiga sigur, 65-82, í Röstinni.

SÁTTUR Roy Hodgson, stjóri Fulham,
var eðlilega ánægður með sigur sinna
manna í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Enski boltinn:

Dýrt tap
hjá Everton
FÓTBOLTI Þrír leikir fóru fram í

ensku úrvalsdeildinni í gær.
Mesta athygli vakti tap Everton
gegn Fulham en Everton mátti
illa við tapinu þar sem liðið er í
harðri baráttu við Liverpool um
fjórða sæti deildarinnar. Sigurinn
var aftur á móti lífsnauðsynlegur
fyrir Fulham sem er í harðri
fallbaráttu.
„Það er allt önnur hvatning að
berjast við fall en fjórða sætið.
Frammistaðan í dag var góð og
við þurfum meira af slíku ef við
ætlum að hanga uppi,“ sagði Roy
Hodgson, stjóri Fulham.
David Moyes, stjóri Everton,
reyndi að bera sig vel.
„Liverpool er alltaf líklegra til
að taka fjórða sætið. Við munum
samt halda áfram að berjast og
vinna sem flesta af þeim leikjum
sem eftir eru,“ sagði Moyes.
Man. City vann loksins
heimaleik þegar Tottenham kom í
heimsókn. Þetta var fyrsti sigur
City í fjórum leikjum og fyrsti
heimasigurinn í síðustu sex
leikjum. Einnig var þetta fyrsti
sigur City gegn Tottenham síðan í
apríl árið 2003.
„Þessi sigur var gríðarlega
mikilvægur. Við höfðum ekki
skorað í þrem leikjum og aðeins
fengið eitt stig í þessum leikjum,“
sagði Sven Göran Eriksson, stjóri
Man. City. „Við vorum góðir í
síðari hálfleik og ég held að
flestir geti verið sammála um að
við áttum skilið að vinna.“
- hbg

Enska úrvalsdeildin:
Fulham-Everton

1-0

1-0 Brian McBride (67.).

Wigan-Bolton

1-0

1-0 Emile Heskey (34.).

Man. City-Tottenham

2-1

0-1 Robbie Keane (32.), 1-1 Stephen Ireland
(59.), 2-1 Nedum Onuoha (72.).

KÖRFUBOLTI KR-konur eru komnar

í frábæra stöðu eftir öruggan 17
stiga sigur, 65-82, í Grindavík í
öðrum leik liðanna í undanúrslitaeinvígi þeirra í Iceland Express
deild kvenna í gær.
KR-liðið með Hildi Sigurðardóttir og Candace Futrell í fararbroddi
hefur unnið tvo fyrstu leiki liðanna
með sannfærandi hætti og vantar
nú aðeins einn sigur til þess að
tryggja sér sæti í lokaúrslitunum.
Hildur var með þrefalda tvennu í
gær og Candace Futrell sýndi allt
annan og betri leik en i fyrsta
leiknum þegar hún hitti mjög illa.
KR var 12-24 yfir eftir fyrsta
leikhluta og strax ljóst að þetta
yrði erfitt kvöld fyrir Grindavík.
KR var fimmtán stigum yfir í hálfleik, 30-45, og eftir góða byrjun
liðsins í seinni hálfleik var munurinn hreinlega orðinn of mikill. Nú
þurfa bikarmeistararnir að vinna
þrjá leiki í röð til þess að komast í
lokaúrslitin.
Candace Futrell, bandaríski
leikmaður KR, reif sig upp eftir
dapran fyrsta leik og var með 33
stig og 14 fráköst í gær. Hildur
Sigurðardóttir var með þrefalda
tvennu í gær, skoraði 18 stig, tók
13 fráköst og gaf 11 stoðsendingar. Candace er ánægð með fyrirliðann sinn. „Það kemur ekki á
óvart að hún hafi verið með þrefalda tvennu því hún er mjög
góður leikmaður,“ sagði Futrell

ÚRSLIT

Iceland Express-deild kvk:
Grindavík-KR

65-82 (30-45)

Stig Grindavíkur: Tiffany Roberson 34 (10
frák.), Petrúnella Skúladóttir 13 (6 frák., 4 stoðs.),
Joanna Skiba 7 (7 frák., 8 stoðs.), Ólöf Helga
Pálsdóttir 3, Jovana Lilja Stefánsdóttir 3, Ingibjörg
Jakobsdóttir 3, Íris Sverrisdóttir 2.
Stig KR: Candace Futrell 33 (14 frák.), Hildur
Sigurðardóttir 18 (13 frák., 11 stoðs., 4 stolnir),
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 13, Sigrún Ámundadóttir 6 (9 frák., 4 stolnir), Helga Einarsdóttir 4,
Rakel Margrét Viggósdóttir 4, Lilja Oddsdóttir 2,
Guðrún Ósk Ámundadóttir 2.

Áskorendakeppni Evrópu:
Valur-Merignac

24-23

Mörk Vals (skot): Kristín Guðmundsdóttir 9/1
(19/1), Eva Barna 6 (9), Hafrún Kristjánsdóttir
3/2 (3/2) Rebekka Skúladóttir 2(5), Katrín
Andresdóttir 2(5), Kristín Collins 1(5), Dagný
Skúladóttir 1(5)
Varin skot: Berglind Hansdóttir 12 (23/12) 52%
Mörk Meriganc: Gondo 6 (9) Dembele 4(8)
Mambo4(9) Zitiou 3/1 (5/1) Legenty 3(5) Bouchon 2(3) Salaun 1(2)
Varin skot: Callave 11 (23/11) 55%, Rivet 6/2
(6/4) 66%

Meistaradeildin í handbolta:
BARÁTTA Hildur Sigurðardóttir lokar hér fyrir leiðina að körfu KR-inga í gær.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

um Hildi. „Vörnin okkar kveikti í
sókninni okkar í gær og við náðum
sjálfstraustinu upp með því að
spila mjög góða vörn. Við höldum
áfram að stefna á það að spila góða
vörn og láta mótherja okkar hafa
fyrir hlutunum,“ sagði Futrell.

Tiffany Roberson var öflugust í
liði Grindavíkur með 34 stig. Það
er eins og Grindavíkurstelpurnar
séu saddar eftir bikarmeistaratitilinn því liðið hefur verið langt frá
sínu besta í leikjunum tveimur.
ooj@frettabladid.is

Ciudad Real-Gummersbach

25-23

Ólafur Stefánsson skoraði 9/8 mörk fyrir
Ciudad Real. Guðjón Valur Sigurðsson og
Róbert Gunnarsson skoruðu báðir sex mörk
fyrir Gummersbach.
Ciudad Real er komið í undanúrslit keppninnar
ásamt Barcelona, HSV og Kiel.

Celje Lasko-GOG
Flensburg-Zagreb

30-30
36-29

Alexander Petersson skoraði sjö mörk fyrir
Flensburg og Einar Hólmgeirsson tvö.

Valskonur úr leik þrátt fyrir eins marks sigur:

Tapið ytra var of stórt
HANDBOLTI Valur tapaði fyrri leiknum í Frakklandi með 6 mörkum.
36-30. Möguleikinn var því vissulega til staðar en ljóst var að Valur
þurfti að keyra upp hraðann. 24-23
sigur var hins vegar ekki nóg og
Merignac fór því áfram.
Valsstúlkur mættu ákveðnar til
leiks. Kannski of ákveðnar. Varnarafbrigði Vals gekk fullkomlega
upp og hraðaupphlaup komu á
færibandi. En nýtingin úr þeim
var langt frá því sem eðlilegt
getur talist því að ein 8 hraðaupphlaup fóru forgörðum í fyrri hálfleik. Sóknarnýting Vals var heldur

ekki góð, auk þess sem 3 vítaköst
fóru í súginn. Eva Barna dró Valsstúlkur áfram í fyrri hálfleik
ásamt Rebekku sem átti góða innkomu í hornið. Berglind var einnig
traust.
Valsstúlkur þurftu að vinna upp
8 mörk eftir leikhlé. Kristín Guðmundsdóttir var allt í öllu hjá Val í
síðari hálfleik en tæknimistök
urðu Val að falli. Vörn og markvarsla var í fínu lagi hjá Val en
hraðaupphlaup og sóknarleikur
arfaslakur. Valur var hreint út
sagt ekki slakara liðið og hefði
með betri leik getað farið áfram. -

STERK Kristín Guðmundsdóttir var markahæst í liði Vals en góður leikur hennar
dugði ekki til.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON HLÓ BEST ENDA HINIR LÖNGU DÁNIR

> Mel Gibson

Obba í Ártúni hafði einfaldlega rangt fyrir sér
Langt er síðan ég sætti mig við að seint yrði ég elskaður á
alþjóðlegan mælikvarða. Frægar konur munu aldrei á mér
smjatta, hugsaði ég. Ég mun aldrei kvitta fyrir komu mína á
þjóhnappa viljugra stúlkna, taldi ég. Mín vegna munu karlmenn ekki finna hjá sér þörf til að fitna eða láta lita hárið á
sér rautt, fullvissaði ég mig um. Angí mun aldrei hvísla
í eyra mér: „Ástin mín. Brad fer að koma heim...“ Ég
mun aldrei hafa efni á að láta sérhanna fyrir mig
súrmatstunnu. Andskotinn, ég, ég… Fyrirgefiði, þetta er pínu sárt.
Þessi sáttagjörð við sjálfan mig er tilkomin
eftir að mér mistókst að ná frama í gegnum
leikfélagið Apaspil á Stöðvarfirði. Á þriggja ára
tímabili fór ég í tvígang í leikprufu fyrir hlutverk
Rögnvalds snikkara í leikritinu Hver stal síldarkryddinu, sem allir þekkja. Í bæði skiptin var mér
hafnað á þeim forsendum að það væri ekki hægt

EKKI MISSA AF

STÖÐ2

Friends

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Halli og risaeðlufatan
18.30 Meistaradeild VÍS í hestaíþróttum

19.00
19.30
19.35
20.20

Fréttir
Veður
Kastljós

Jörðin og náttúruöflin (3:5) Í
þessum þætti er fjallað um ís.

▼

21.15 Glæpahneigð (Criminal Minds)

20.00

The Singing Detective

STÖÐ2BÍÓ

Bandarísk þáttaröð um sérsveit lögreglumanna sem hefur þann starfa að rýna í persónuleika hættulegra glæpamanna til þess
að reyna að sjá fyrir og koma í veg fyrir frekari illvirki þeirra. Meðal leikenda eru Mandy
Patinkin, Thomas Gibson, Lola Glaudini og
Shemar Moore. Atriði í þáttunum eru ekki
við hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið
22.45 Hvarf (Cape Wrath) Breskur

20.10

spennuflokkur með úrvalsleikurum. Fjölskylda flyst í smábæ undir fölsku nafni en
það getur verið erfitt að flýja fortíðina.

One Tree Hill

SKJÁREINN

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Studio 60
11.15 60 mínútur
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours
13.10 Bobby Jones. Stroke of Genius
15.15 Numbers
15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og
veður

18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons
19.55 Friends
20.20 American Idol (20:42)
21.45 American Idol (21:42)
22.30 Crossing Jordan Einn lífseigasti og

▼

19.55

SJÓNVARPIÐ

um leið vinsælasti spennuþáttur Stöðvar 2
snýr aftur. Þar höldum við áfram að fylgjast
með störfum réttarlæknisins Dr. Jordan Cavanaugh og félaga hennar hjá rannsóknarlögreglunni í Boston.

X-Files

STÖÐ2EXTRA

▼

21.15

söm söngvamynd með Mel Gibson og Robert Downey Jr.

21.15

Criminal Minds

SJÓNVARPIÐ

22.00
00.00
02.00
04.00

Mrs. Harris
Children of the Corn 6
Dog Soldiers
Mrs. Harris

SKJÁREINN
07.00 Spænski boltinn Útsending frá leik
Almeria og Barcelona.

16.20 Spænski boltinn Útsending frá
leik Almeria og Barcelona.

18.00 PGA Tour 2008 Útsending frá lokadegi Arnold Palmer Invitational sem fór
fram á Bay Hill Club vellinum í Flórída. Sigurvegari síðasta árs mætir til leiks, sjálfur
Vijay Singh.

20.10 Formúla 1 Fjallað verður um atburði helgarinnar og gestir í myndveri Sýnar
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál liðinnar keppni og þau krufin til mergjar.
20.50 Inside Sport Frábær þáttur frá BBC
þar sem rætt er við heimsfræga íþróttamenn úr öllum áttum og aðra þá sem
tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.
21.20 Þýski handboltinn Öll helstu tilþrifin úr þýska handboltanum þar sem allir
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin Öll mörkin
frá síðustu umferð í spænska boltanum.
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeildustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

22.45 World Supercross GP Frábær
keppni í World Supercross GP sem fram fór
í Metrodome í Minneapolis.
23.40 Heimsmótaröðin í póker

þessa drepfyndna breska grínþáttar. Þátturinn er settur upp með stuttum atriðum
sem fjalla á einn eða annan hátt um samskipti kynjanna en honum hefur verið lýst
sem blöndu af hinum vinsælu Sketch Show
og Little Britain.
Átakanleg mynd sem kemur öllum við um
ungan mann sem kynnist heimi Internetsins
óþægilega náið.

01.15 Shark Stórleikarinn James Woods
snýr aftur í hlutverki lögfræðingsins eitilharða Sebastian Stark. Þetta er önnur þáttaröð þessa frábæra og ferska lögfræðikrimma. Við höldum áfram að fylgjast með
Sebastian sækja erfiðustu málin fyrir saksóknaraembættið en oftar en ekki hittir hann fyrir harðsvíraða glæpamenn sem
hann eitt sinn varði sjálfur.

02.00 Most Haunted
02.50 Bobby Jones. Stroke of Genius
04.55 Hustle
05.50 Fréttir og Ísland í dag
06.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.20 Vörutorg
17.20 All of Us Fjölmiðlamaðurinn Robert
James er nýskilinn við eiginkonu sína og
barnsmóður, Neesee, en hann er staðráðinn í að afsanna þjóðsöguna um að skilnaður útiloki að hægt sé að láta sér lynda við
þá fyrrverandi.

17.45 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem
Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

18.30 Jay Leno (e)
19.15 Less Than Perfect (e)
19.45 Everybody Hates Chris (e)
20.10 One Tree Hill (6:18) Banda-

rísk unglingasería þar sem húmor, dramatík og bullandi rómantík fara saman. Lucas
skammar Peyton fyrir það hvernig hún
kemur fram við Lindsey. Brooke lætur til sín
taka þegar Victoria skiptir sér af Peyton og
Nathan laðast að barnfóstrunni á meðan
Haley þarf að fást við erfiðan nemanda.

21.00 Bionic Woman Hröð og spennandi þáttaröð um hörkukvendi sem býr yfir
einstökum eiginleikum. Jamie og Antonio
fá það verkefni að koma í veg fyrir morð á
umdeildum þjóðarleiðtoga sem er að heimsækja Bandaríkin. En Jamie fær efasemdir
um samherja sinn þegar hún heyrir samtal
hans við leigumorðingjann.

21.50 C.S.I. Rannsóknardeildin fæst við

23.15 Man Stroke Woman Önnur sería

23.45 Cyber Seduction: His Secret Life
06.00 The Singing Detective
08.00 Garfield 2
10.00 Iron Jawed Angels
12.00 The Wool Cap
14.00 Garfield 2
16.00 Iron Jawed Angels
18.00 The Wool Cap
20.00 The Singing Detective Gaman-

að byggja jafn þekkt leikverk á „einhverjum sem glímir
við ýmsar sjónrænar takmarkanir“ eins og Obba gamla í
Ártúni, formaður valnefndar, orðaði það.
En svo breyttist allt! Eftir kvöld á ölstofu svífur á mig
gjafvaxta stúlka og hvíslar í eyra mér: „Þú ert alveg
eins og rauðhærði gæinn í nýja þættinum Life á
Skjánum. Ég er á leiðinni í partí upp á Hallveigarstíg; ertu með penna?“ Svo kallaði hún mig Tiger
og eitthvað fleira án þess að ég viti hvernig hún
komst að því að ég fer stundum í golf. Nema
hvað, þegar hún losaði loks fingurna úr rauðum
makkanum og takið af vöðvanum fyrir ofan lærið
á mér, varð mér hugsað til Obbu gömlu í Ártúni.
Ef hún væri á lífi þá myndi ég segja við hana það
sem hefur verið að brjótast innra með mér í öll
þessi ár. Obba! Ég hefði verið flottur Rögnvaldur
snikkari!

▼

Það hefur oft verið feimnismál hjá
mörgum að stunda daður á netsíðum og nýta sér stefnumótaþjónustu.
En Mel Gibson og eiginkona hans
leyna því aldrei að þau kynntust
með hjálp stefnumótaskrifstofu og hafa verið
saman síðan 1980.
Mel Gibson leikur í
söngvamyndinni The
Singing Detective sem
er sýnd á Stöð 2 Bíó í
kvöld kl. 20.

07.00 Man. City - Tottenham Útsending
frá leik Man. City og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.

14.25 Man. City - Tottenham Útsending
frá leik Man. City og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.
16.05 Sunderland - Chelsea Útsending
frá leik Sunderland og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

eitt óhugnanlegasta mál sitt frá upphafi
þegar heil fjölskylda er myrt fyrir utan dóttur
sem er talin vera haldin illum anda.

22.40 Jay Leno
23.25 Dexter (e)
00.15 The Dead Zone (e)
01.05 Vörutorg
02.05 Óstöðvandi tónlist

17.45 English Premier League
18.45 Season Highlights
19.50 Birmingham - Newcastle Bein útsending frá leik Birmingham og Newcastle í
ensku úrvalsdeildinni.

21.50 English Premier League
22.45 Coca Cola mörkin
23.15 West Ham - Blackburn Útsending
frá leik West Ham og Blackburn í ensku úrvalsdeildinni.

00.55 Birmingham - Newcastle Útsending frá leik Birmingham og Newcastle í
ensku úrvalsdeildinni.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10:15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Breskur heimildarmyndaflokkur. Í
þessum þætti er fjallað um ís. Þótt
ísinn sé ekki annað en frosið vatn
býr hann yfir ógurlegum krafti. Hér
er farið niður eftir 150 metra háum
fossi í klakaböndum, jökull skoðaður
neðan frá og sýnt hvernig ís hefur
mótað jörðina og kann að ógna
framtíð okkar.

STÖÐ 2 KL. 20.20
American Idol
Spennan magnast í einum vinsælasta sjónvarpsþætti í heimi, American Idol. Komið er að því að finna
sjöundu Idol-stjörnuna en fram
að þessu hafa sigurvegarar
keppninnar og reyndar
fleiri til slegið rækilega
í gegn og selt milljónir
platna. Dómararnir
Simon Cowell, Paula
Abdul og Randy
Jackson eru á
sínum stað, rétt eins
og kynnirinn Ryan
Seacrest.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.00 Fréttir
06.05 Árla dags
06.50 Bæn
07.31 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Sjosja
15.30 Dr. RÚV

spennandi og skemmtileg þáttaröð um
fjórar stelpur sem ákveða að setja saman
hljómsveit og reyna að slá í gegn. Leiðin á toppinn er ströng og stelpurnar þurfa
að standa saman ef þær eiga að standast
freistingarnar sem bíða þeirra.

20.25 Falcon Beach Paige, Lane og Erin
eru öll í fríi á Falcon Beach. Paige er ung og
snobbuð dekurrófa sem vill frekar vera að
vinna í fyrirtækinu hjá pabba sínum heldur en að hanga á ströndinni með mömmu
sinni en þegar hún hittir Jason, aðaltöffara
bæjarins, fara málin að flækjast.

▼

21.15 X-Files Fox Mulder trúir á meðan
Dana Scully efast er þau rannsaka yfirnáttúruleg mál innan FBI. Leynileg öfl reyna að
hindra leit þeirra að sannleikanum.
22.00 Pushing Daisies
22.55 Cold Case
23.40 Big Shots
00.20 Sjáðu
00.45 Extreme. Life Through a Lens
01.30 Lovespring International
01.55 Big Day
02.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

20.00 Mér finnst Spjallþáttur í umsjón
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen.
Gestir þáttarins eru Kolbrún Bergþórsdóttir og Sigríður Klingenberg. Tekið er á málefnum líðandi stundar á hispurslausan hátt og
allt látið flakka.

21.00 Jón Kristinn Jón Kristinn Snæhólm
skoðar pólitík líðandi stundar með gestum sínum.
21.30 Ármann á alþingi Ármann Kr. Ólafsson þingmaður fjallar um stjórnmál
ásamt viðmælanda sínum.

9.45 Robotboy 10.00 Kender du typen? 10.30
Formiddag med Nis Boesdal 11.00 DR Update
- nyheder og vejr 11.10 21 Søndag 11.50
Aftenshowet 12.20 OBS 12.30 Det lille hus på
prærien 13.20 Og det var Danmark... 13.50
Nyheder på tegnsprog 14.00 DR Update - nyheder og vejr 14.10 Dawson’s Creek 14.55 Zombie
Western 15.15 SKUM TV 15.30 Den lyserøde
Panter 15.35 Naruto 16.00 Troldspejlet 16.15
Robotboy 16.30 Tigerdyret og Plys 17.00 Pippi
Langstrømpe 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
18.00 Ellens 100 år 18.30 Søren og Søren 19.00
Vores planet 20.00 TV Avisen 20.25 SportNyt
20.30 The River Wild 22.20 Fahrenheit 9/11

11.00 NRK nyheter 11.10 Balkongen 11.40
Grosvold 12.25 Jan i naturen 12.40 Vi redder
verden - etter kaffen 13.10 Med hjartet på rette
staden 14.00 Newton 14.30 Kim Possible 14.55
Biomangfold 15.05 H2O 15.30 Supermusikk
16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat - Nyheter
på samisk 16.25 Tid for tegn 16.40 Mánáid-TV
- Samisk barne-tv 16.55 Nyheter på tegnspråk
17.00 Barne-tv 17.25 Bali 17.40 Distriktsnyheter
18.00 Dagsrevyen 18.30 Påskenøtter 18.45 99
år og evig ung 19.45 Pasjon08 - Middelalderspill i
Stavanger 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen
21 20.25 Wallander 21.55 Løsning påskenøtter
22.00 Kveldsnytt 22.15 Columbo 23.25 Nytt på
nytt 23.55 Trankebar 0.20 Sport Jukeboks

SVT 1
10.30 Ramp höjdare 11.00 Rapport 11.05 Agenda
12.00 Sportspegeln 13.00 Släkten är bäst 14.30
Andra Avenyn 15.00 Rapport 15.10 Gomorron
Sverige 16.00 Ramp 16.30 Krokomax 17.00
Bolibompa 17.20 Jasper Pingvin 17.30 Allt om
djur 18.00 Bobster 18.30 Rapport med A-ekonomi
19.00 Andra Avenyn 19.30 Häxdansen 20.15
Med vänlig hälsning 20.30 Kobra 21.15 Hillary och
Bill 22.10 Rapport 22.20 Kulturnyheterna 22.35
Melodifestivalen 2008: Finalen 0.40 Vita huset
1.25 Sändningar från SVT24

16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Dýrð í hæstum hæðum
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.12 Lestur Passíusálma
22.18 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar
01.03 Næturtónar

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

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 40915 02/08

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Totally Frank
17.25 Falcon Beach
18.15 X-Files
19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Totally Frank Totally Frank er

VIÐ MÆLUM MEÐ
Jörðin og náttúruöflin (3:5)
Sjónvarpið kl. 20.20

▼

Í KVÖLD

Vitur er sá sem vaknar fyrr.
Úrval verslana og þjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hefur aldrei verið glæsilegra.
Þess vegna skaltu gefa þér góðan tíma í Flugstöðinni og njóta þess
að gera bestu kaupin í upphafi ferðarinnar.
Mættu fyrr og fáðu meira.
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

Spaugstofan vill eitt ár í viðbót

„Það má ekki vera of brjálað
þegar maður er að vinna. Ellý
Vilhjálms og Haukur Morthens
eru fín og Maurice Chevalier,
franskur gamall gaur. Beirut og
sænska hljómsveitin Studio eru
líka rosa fínar.“
Linda Loeskow, grafískur hönnuður.
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LÁRÉTT
2. spjall 6. í röð 8. traust 9. hljóma
11. ekki 12. mæling 14. gáleysi 16.
sjó 17. einkar 18. hætta 20. frá 21.
uppspretta.
LÓÐRÉTT
1. málmur 3. bardagi 4. aflaga 5.
nágranni 7. smáræði 10. óhreinka
13. líða vel 15. svanur 16. sunna 19.
ónefndur.
LAUSN

„Við eigum alveg eins von á því að vera eitt
ár í viðbót. Þá erum við búnir að ná tuttugu
árunum. Eftir það er hins vegar líklegt að
við förum að leggja þessa ágætu fréttastofu
á hilluna,“ segir Pálmi Gestsson Spaugstofumaður. Fjórmenningarnir eru nú
komnir í langþráð páskafrí og hyggjast taka
lífinu með ró. Spaugstofu-gríninu lýkur
síðan í apríl og Pálmi sagðist reikna með því
að þeir myndu snúa aftur á skjáinn þegar
sól tæki að lækka aftur á lofti. En það yrði
þá í síðasta sinn. Þeir félagar hafa alltaf
samið um eitt ár í senn og er óhætt að segja
að mikið hafi gengið á í herbúðum þeirra á
þessu ári. Fyrst var Randver Þorláksson
rekinn og loks fannst borgarstjóra Reykjavíkur, Ólafi F. Magnússyni, að sér vegið í
einum þáttanna.
Samkvæmt áhorfskönnun Capacent sem
birt var á vef þess á fimmtudaginn hefur

áhorfið á Spaugstofuna aðeins dalað, mælist
nú með rúmlega fjörutíu prósenta áhorf en
þegar best lét samkvæmt þessum könnunum mældist spéspegillinn með tæplega
sjötíu prósenta áhorf, kvöldið sem Eurovision-framlag þjóðarinnar var kosið. Pálmi
segir þá félaga ekki vera mikið að pæla í
þessu, bendir reyndar á að áhorfstölurnar
flökti mikið í þessum könnunum og að
þættir geti fengið og misst allt að þrjátíu
prósenta áhorf viku frá viku. „Og svo hlýtur
það reyndar að teljast gott fyrir íslenskan
þátt sem hefur verið í gangi í tæpa tvo
áratugi að fá þó fjörutíu prósenta áhorf,“
segir Pálmi.
- fgg

EITT ÁR ENN Spaugstofan ætlar að vera

eitt ár enn. Svo verður grínið lagt á
hilluna frægu.

MAGNÚS GEIR ÞÓRÐARSON: ER EKKI AÐ FARA AÐ BLÁSA Í BYLTINGARLÚÐRA

Býður Jón Viðar velkominn aftur í Borgarleikhúsið
„Ég hef verið spurður að þessu
mjög oft síðan að ég tók við embættinu og svar mitt er einfalt: leikhúsið er almenningseign og það er
jákvætt hversu margir fjölmiðlar
fjalla um leikhús. Það er síðan
þeirra sem njóta miðlanna að
ákveða hvort þeir séu sammála
gagnrýnandanum eða ekki,“ segir
Magnús Geir Þórðarson, verðandi
Borgarleikhússtjóri, þegar hann er
inntur eftir því hvort leikhúsgagnrýnandinn Jón Viðar Jónsson verði
settur aftur á frumsýningarlista
þegar hann tekur við. Jón Viðar var
settur út af sakramentinu af Guðjóni Pedersen eftir skrif sín í DV.
Magnúsi tókst reyndar að koma sér
hjá því að svara spurningunni beint
en sagði að í orðum sínum fælust
ákveðin vísbending. Hún gæti ekki
skilist öðruvísi en svo að Jón Viðar
yrði á hinum eftirsótta lista þegar
nýtt leikár hæfist.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins ríkir mikil eftirvænting
vegna komu Magnúsar á mölina
meðal leikhúsfólks í höfuðborginni.
Og augljóst að margir listamenn
hefðu áhuga á að starfa innan
veggja Borgarleikhússins. Leikhússtjórinn staðfesti að margir hefðu
haft samband við sig en sagðist ekkert geta tjáð sig um það á þessari
stundu. Þetta ætti allt eftir að skýrast á næstu vikum og mánuðum.
Hann sagðist hins vegar vera djúpt
snortinn yfir þeim áhuga sem listamenn hefðu sýnt. Magnús sagði það
ekkert launungarmál að stefna sín
væri að gera gott betra. „Við viljum
halda áfram að þróa starfsmannahópinn og styrkja hann. Þetta gerist
hins vegar bara af yfirvegun og ró
og ég er ekki að fara að blása í einhverja byltingarlúðra,“ segir Magnús sem telur starfsmannahópinn í
Borgarleikhúsinu vera sterkan. „En
vonandi bætast nýir sterkir menn í
þann fríða hóp sem fyrir er,“ bætir
Magnús við.
Magnús hefur nýlokið við frumsýningu á Dubbeldusch, leikverki
eftir Björn Hlyn Haraldsson í leikstjórn leikskáldsins. Verkið var síð-

FRÉTTIR AF FÓLKI
Væntanlega hafa margir staldrað
aðeins við þegar ný útvarpsauglýsing Eurobandsins tók
að hljóma á öldum
ljósvakans á dögunum. Engu var líkara en
að Kári Stefánsson,
forstjóri deCODE, hefði
tekið höndum saman við
þau Friðrik Ómar og Regínu Ósk
við að auglýsa ball á vegum sveitarinnar á Players. Röddin minnti
nánast óþægilega mikið á rödd
Kára en við nákvæmari athugun
kom í ljós að sá sem las reyndist
svona skrambi góð eftirherma.

Geiri á Goldfinger er í sérkennilegri
stöðu gagnvart Birtingi og þá ekki
síður öfugt. Mál hans á hendur
Vikunni var tekið fyrir í
síðustu viku og 8. maí
verður tekið fyrir mál
hans á hendur Jóni
Trausta Reynissyni, fyrrverandi ritstjóra
Ísafoldar. Geiri
er hins vegar
afar mikilvægur auglýsandi fyrirtækisins og
þannig hefur Fréttablaðið heimildir
fyrir því að hann hafi á síðustu
tveimur árum auglýst fyrir hátt í 30
milljónir í tímaritum og blöðum á
vegum útgáfunnar. Hann telst því
með mikilvægari kúnnum.

EKKI BYRJAÐUR AÐ PAKKA Magnús Geir Þórðarson býr sig undir að taka við starfi
leikhússtjóra í Borgarleikhúsinu. Hann undirbýr því flutninga frá Akureyri þar sem
hann hefur verið leikhússtjóri. Magnús segist ekki byrjaður að pakka niður en er að
taka til á skrifstofunni.

asta frumsýning hans hjá Leikfélagi Akureyrar en hann tekur við
lyklavöldunum í Borgarleikhúsinu í
ágúst. „Ég er reyndar ekki farinn
að pakka búslóðinni en er búinn að

setja niður í kassa dót af skrifstofunni svo að nýr leikhússtjóri geti
farið að koma sér fyrir,“ segir
Magnús.

Þorvaldur Þorsteinsson listamaður hefur undir höndum afar
athyglisverða skýrslu
sem varðar íslenska
listamenn, kaup þeirra
og kjör gagnvart
Listahátíð í samanburði við erlenda
listamenn sem
koma fram á
hátíðinni. Býður
hún frekari umfjöllunar en halla
mun allverulega á Íslendingana
sem mega nánast lepja
dauðann úr skel
meðan erlendir
listamenn hafa verið
bornir á höndum
Þórunnar Sigurðardóttur og þeirra
kvenna sem sjá
um Listahátíðina.

freyrgigja@frettabladid.is
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Sigurjón semur við Stephen King
Kvikmyndaframleiðandinn Sigurjón Sighvatsson hefur fengið
grænt ljós frá spennu- og hryllingsrithöfundinum Stephen King
á að gera kvikmynd eftir bók hans,
Rose Madder. Sigurjón festi kaup
á kvikmyndaréttinum fyrir nokkrum árum á einn dollara með þeim
formerkjum að rithöfundurinn
hefði sitthvað að segja um handritið og valið á leikstjóranum.
„Hann er búinn að gefa vilyrði sitt
og við erum búnir að ráða Rob
Schmidt til að leikstýra, förum
núna að leita að leikurum,“ segir
Sigurjón í samtali við Fréttablaðið.
Sigurjón hafði ekki hitt rithöfundinn sérlundaða heldur fóru

samningaviðræður
í
gegnum
umboðsmann hans sem er góður
vinur Sigurjóns. Að sögn Sigurjóns er leikstjórinn Rob Schmidt
annálaður aðdáandi Kings og
hefur að undanförnu vakið athygli
fyrir taugatrekkjandi myndir með
hryllingsívafi. Rose Madder kom
út árið 1995 og segir frá eiginkonu
ofbeldishneigðs
lögreglumanns
sem ákveður að flýja frá honum
vegna barsmíða. Lögreglumaðurinn reynir að elta hana uppi en eiginkonan kemst yfir málverkið
Rose Madder sem hefur töluverð
áhrif á framgang sögunnar. Bækur
Stephens King hafa notið mikilla
vinsælda á hvíta tjaldinu og nægir
þar að nefna Stanley Kubrick-

KING NÆSTUR Sigurjón Sighvatsson

ætlar að hefja framleiðslu á kvikmynd
eftir bók Stephens King.

kvikmyndina The Shining þar sem
Jack Nicholson fór á kostum auk
Stand By Me, Carrie og Shawshank Redemption.

Sigurjón er stórtækur í kvikmyndaframleiðslunni um þessar
mundir en tökum á kvikmyndinni
Brothers er nýlokið í Nýja-Mexíkó. Eins og Fréttablaðið hefur
greint frá leika þau Jake Gyllenhaal, Natalie Portman og Tobey
Maguire aðalhlutverkið en myndin er endurgerð dönsku verðlaunamyndarinnar Brødre eftir Susanne
Bier. Þá er Sigurjón einnig með í
vinnslu
kvikmyndina
Dark
Highway. Upphaflega stóð til að
góðkunningi Íslands, Kiefer Sutherland, myndi taka aðalhlutverkið
að sér en samkvæmt Sigurjóni
hefur stórleikarinn Samuel L.
Jackson fallist á að taka hlutverkið að sér.
- fgg

LÓÐRÉTT: 1. króm, 3. at, 4. brengla,
5. búi, 7. smávægi, 10. ata, 13. una,
15. álft, 16. sól, 19. nn.
LÁRÉTT: 2. rabb, 6. rs, 8. trú, 9. óma,
11. ei, 12. mátun, 14. vangá, 16. sæ,
17. all, 18. ógn, 20. af, 21. lind.
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ÓB stöðvarnar kappkosta að bjóða sem lægst eldsneytisverð hverju
sinni og þú getur lækkað það enn frekar með ÓB-lyklinum sem veitir
2 króna afslátt af hverjum lítra.

Aukaafsláttur
Til viðbótar við 2 krónu afsláttinn getur þú safnað Vildarpunktum
Icelandair eða Aukakrónum hjá Landsbankanum með því að tengja
lykilinn við annað hvort kortið.

Blönduós

Akureyri, BSO og Hlíðarbraut

Neskaupstaður
Snorrabraut

Starengi

Knarrarvogur

Barðastaðir
Grafarholt
Arnarsmári

Stykkishólmur

Borgarnes
Akranes

Bæjarlind
Fjarðarkaup
Melabraut

Selfoss
Njarðvík
Þorlákshöfn

Eyrarbakki
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Höfuðborgarsvæðið

20 stöðvar um land allt

Sæktu um ÓB-lykilinn á www.ob.is
eða hringdu í síma 515 1141

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þráins
Bertelssonar
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Líf án stórmennskubrjálæðis

T

alið er að landnám hafi byrjað
á eynni Nárú í Suður-Kyrrahafi fyrir um 3000 árum, en landið
öðlaðist sjálfstæði árið 1968. Ættfræði er í miklum metum í þessu
landi og rekja menn ættir sínar í
kvenlegg sem þykir tryggara.
Fiskimið voru ágæt umhverfis
eyjuna. Með fiskinum borðuðu
Nárúar kókoshnetur og ávöxtinn
pandanus og lifðu góðu lífi. Vestrænar þjóðir tóku að eiga viðskipti
við Nárúa um 1830. Þeir seldu
hvalveiðimönnum matvæli í skiptum fyrir skotvopn og áfengi.
Skemmtanalífið varð við þetta
mjög fjörugt og á skömmum tíma
fækkaði innfæddum úr um 14.000
í um 9500. Þjóðverjar komust að
því að jarðvegur á eyjunni var að
mestu leyti hreint fosfat og gerðu
eyjuna að þýsku verndarsvæði á
ofanverðri 19. öld.
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STÓRIÐJA við fosfatvinnslu
hófst á Nárú um aldamótin 1900
og tók efnahagurinn uppsveiflu.
Þjóðverjar töpuðu síðan heimsstyrjöldinni 1918 og Nárú komst
undir verndarvæng Ástralíumanna og Breta. Fosfatvinnslunni
var haldið áfram af miklu kappi,
allt fram á 9. áratug 20. aldar
þegar hráefnið var mjög farið að
ganga til þurrðar. Fram til þessa
höfðu Nárúar hæstan lífsstandard
allra þjóða við Kyrrahaf.
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NÁRÚ

FOSFATIÐ er uppurið og stóriðjan við öflun þess olli svo mikilli
mengun að lítið er um ávexti á eyjunni og rúmlega helmingur alls
sjávarlífs innan landhelgi eyjarinnar er dauður vegna mengunar.
Enginn her er á Nárú en varnarsamkomulag er við Ástrala um að
þeir sendi sérþjálfaða menn ef
innrás verður gerð á eyjuna eða
einhver lokar sig inni á klósetti
með haglabyssu. Íbúar Nárú hafa
lagt fátt eitt fram til lausnar deilna
í Ísrael, Palestínu, Írak og Afganistan. Eða eins og einn þeirra sagði
ekki alls fyrir löngu: „Við erum
fátækir, fáir og smáir – en við
erum ekki með stórmennskubrjálæði.“
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er meðlimur í Sameinuðu
þjóðunum þótt ekki eigi landið
sæti í öryggisráðinu. Af mikilli
lipurð hefur Nárú-stjórn þegið á
víxl þróunarstyrki frá Kínverjum
og Taívönum með því að stofna til
skiptis stjórnmálasamband við
þessi ríki, þiggja síðan þróunarstyrk, slíta síðan sambandinu og
semja við gagnaðilann þegar
styrkurinn er genginn til þurrðar.
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GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 17. mars,
77. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

7.38
7.23

Hádegi

Sólarlag

13.36
13.21

19.35
19.20

Heimild: Almanak Háskólans
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