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Stefán Pétur Sólveigarson hönnuður gerði upp 
háaloftið heima hjá sér og breytti því í notalegt 
svefnloft.
Háaloftið hjá Stefáni er einn af hans uppáhalds-
stöðum á heimilinu, en það hefur verið svefnherberg
ið hans síðan það var gert upp Þfyrir rúml

hann gerði upp loftið að leyfa þessum förum að 

halda sér í gólfinu.Stefán einangraði loftið, setti gips, málaði, pússaði 
upp gólfið og bætti við parketi þar sem það
Einnig breytti hannÞ

Bókband varð svefnloft

Stefán Pétur uppi á svefnloftinu sínu. Á myndinni má einnig sjá Fjanda og Skrauta, kertastjakana sem Stefán er nýbúinn að hanna.

 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Herbergjaskipti fjölskyldumeðlima geta verið skemmtileg tilbreyt-ing ef fyrirhöfnin er ekki of mikil. Flest börn hafa gaman af breytingum ef þær eru ekki of róttækar og það er ekkert sem segir að breytingarnar þurfi að vera varan-legar.

Gólfmottur er nauð-synlegt að þvo eða viðra annað slagið eftir því sem við á. Nú er rétti tíminn til þess að taka til hendinni og losa sig við allt ryk úr húsinu áður en sólin fer að skína meira inn um gluggana og það fer allt að sjást.

Frystinn er líka ágætt að fara í gegnum þegar fer að vora og henda þeim vistum vetrarins sem voru ekki notaðar og eru komn-ar á síðasta snúning. Þá verður nóg pláss fyrir nýjar næsta haust.
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Vinnuvélanámskeiðá pólskuNæsta námskeið hefst 4. mars n.k.

fasteignir 31. MARS 2008

Fasteignasalan Remax hefur til sölu stórt einbýli 
með góðum garði.

Um er að ræða einbýlishús á einni hæð með góðum 
garði á Furuvöllum 11 í Hafnarfirði sem st d
869,1 fermetra h l

og beint áfram er stofa. Þvottahús er með góðri 
vinnuaðstöðu og útgengt er þaðan út á pall með 
potti. Bílskúrinn er flísalagður með millilofti og 
gluggum. Eldhús er mjög rúmgott stó i
úr gegnheilli ik

Birtustýrð lýsing á palli

Fasteignasalan Remax hefur til sölu einbýlishús. Stór og falleg lóð fylgir eigninni.

Við hjá 
Eignamiðlun Suðurnesjaerum flutt á Hafnargötu 91230 Reykjanesbæ
Verið ávallt velkomin!
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MÁNUDAGUR
31. mars 2008 — 87. tölublað — 8. árgangur

Engin fasteignasala í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Dorothea E. 
Jóhannsdóttir
Sölufulltrúi

898 3326
dorothea@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur Fasteigna
fyrirtækja og skipasali

Ertu að spá í að selja?
Frítt söluverðmat

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Blöndunartæki
MORA INXX

Baldursnesi  6 
Akureyri

Sími 414 1050

Smiðjuvegi 76 
Kópavogi  
Sími 414 1000

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15

STEFÁN PÉTUR SÓLVEIGARSON

Hæstánægður með 
háaloftið sitt
heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Híbýli 
Vanda þarf valið á 
nýrri innréttingu.

SÉRBLAÐ UM 
HÍBÝLI OG 

ELDHÚS FYLGIR 
FRÉTTA BLAÐINU 

Í DAG

híbýli – eldhúsMÁNUDAGUR 31. MARS 2008

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

VEÐRIÐ Í DAG

FASTEIGNIR

Birtustýrð lýsing á 
palli og í sólstofu
Séblað um fasteignir

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Íslensk kvik-
myndagerð 
blómstrar

Þrjátíu ár frá 
upphafi Kvik-

myndasjóðs.
TÍMAMÓT 16

Lög notuð í leyfisleysi
Þórhallur Skúlason hvetur íslenska 
tónlistarmenn til að rísa upp gegn 
stuldi á hugverkum þeirra af hálfu 
sjónvarpsstöðva.

FÓLK 30

VÍÐA ÚRKOMA   Í dag verða 
norðaustan 5-18 m/s, hvassast úti 
við suður- og suðausturströndina 
síðdegis. Víða skúrir eða él í fyrstu 
en úrkomulítið síðdegis. Hiti 0-6 
stig, mildast syðst.  

VEÐUR 4
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LÖGREGLUMÁL Par sem var tekið í 
Leifsstöð við komuna til landsins á 
föstudag reyndist vera með eitt 
kíló af meintu amfetamíni í fórum 
sínum. 

Upphaf málsins var það að toll-
gæslan á Suðurnesjum stöðvaði 
pólskan karlmann á sextugsaldri 
sem var að koma frá Amsterdam. 
Hann reyndist vera í endurkomu-

banni hingað til lands frá árinu 
2003. Ástæða þess var sú að hann 
hafði verið í glæpahóp sem fór 
ránshendi um á Snæfellsnesi.

Eftir frekari athugun var ofan-
greint par, sem einnig er pólskt, 
hvort sínu megin við þrítugt, einn-
ig stöðvað. Það hafði falið amfet-
amínið innan klæða, hún í brjósta-
haldara og hann í nærbuxum. 

Fyrstu prófanir á styrkleika efnis-
ins benda til þess að hann sé mjög 
mikill.

Fólkið hefur allt verið úrskurðað 
í tveggja vikna gæsluvarðhald í 
Héraðsdómi Reykjaness, eða til 11. 
apríl. Verkefnið var unnið í náinni 
samvinnu fíkniefnadeildar toll-
gæslunnar og landamæradeildar 
lögreglunnar á Suðurnesjum. - jss

Þrjú gripin af fíkniefnadeild tollgæslu og landamæradeild á Suðurnesjum:

Tekin með eitt kíló af sterku 
amfetamíni í nærfötunum

SÝNINGAR Skotíþróttafélag 
Ísafjarðarbæjar hélt upp á 20 ára 
afmæli sitt í gær. Af því tilefni 
voru 127 byssur til sýnis í sal 
vélsmiðjunnar Þryms á Ísafirði.

„Það var stanslaus umferð til 
okkar og í heildina komu um 200 
manns að kíkja á gripina,“ sagði 
Guðmundur Valdimarsson, 
formaður félagsins eftir sýning-
una í gær. „Mér þótti mest um 
Mauser herriffil frá árinu 1929 en 
annars voru margir góðir gripir 
til sýnis,“ sagði hann. 

Um 120 manns eru í félaginu en 
byssurnar eru frá þeim komnar 
og svo frá nokkrum velunnurum, 
að sögn Guðmundar. - jse 

Byssusýning á Ísafirði:

Vélsmiðja full 
af vopnum

MÓTMÆLI Á annað hundrað bifreiða-
stjóra ætla að stöðva umferð víða 
um höfuðborgina í dag til að mót-
mæla bensínverði og krefja ríkis-
stjórnina um aðgerðir. Bílstjórarn-
ir hyggjast hefja mótmælin þegar 
fólk fer til vinnu í morgunsárið, til 
dæmis í Ártúnsbrekkunni en einnig 
víðar í borginni, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins.

Vörubílstjórar eru meðal annars 
óánægðir með hversu mikið ríkið 
fær í sinn hlut af hverjum seld-
um bensínlítra og krefja fjár-
málaráðherra úrlausna. Sturla 

Jónsson bifreiðastjóri segir lands-
menn alla finna fyrir því þegar 
bensínlítrinn hækkar.

„Hvar er launahækkunin sem 
fólk fékk hérna um daginn? Hún 
fuðrar bara upp þegar bensínlítrinn 
hækkar um þrjár krónur,“ segir 
Sturla.

Að sögn Sturlu hafa bílstjórar 
notið mikils stuðnings. „Fólk úti í 
bæ hefur hringt til að þakka okkur. 
Undiraldan í þjóðfélaginu er gríðar-
lega djúp,“ bætir Sturla við.

„Svo verða bara skærur áfram. 
Menn ætla ekki að hætta fyrr en 

ráðamenn opna á sér glyrnurnar,“ 
segir Sturla.

Kristján Möller samgönguráð-
herra hringdi í Sturlu á föstudag og 
bauð bílstjórum að funda með sér. 
Kristján segir það boð standa.

„Það sem snýr að mínu ráðuneyti 
er helst reglugerð um akstur og 
hvíld, sem vörubílstjórar hafa verið 
óánægðir með,“ segir Kristján. 
„Við erum að vinna að því að fá 
undanþágu frá þessum lögum, sem 
voru tekin upp frá Evrópusam-
bandinu fyrir allmörgum árum.“

  - sgj

Vörubílstjórar teppa 
morgunumferðina
Vörubílstjórar á höfuðborgarsvæðinu ætla að mótmæla hækkandi bensínverði 
með því að loka fyrir umferð á fjölförnum götum í dag. Á annað hundrað taka 
þátt, að sögn forsprakka. Samgönguráðherra hefur boðið bílstjórum til fundar.

MÓTMÆLI BARIN NIÐUR Í NEPAL Lögreglan í Nepal barði niður mótmæli fyrir utan kínverska sendiráðið í höfuðborginni Kat-
mandú, þar sem munkar, nunnur og aðrir Tíbetar höfðu komið saman. Á sama tíma tók Liu Qi, aðalskipuleggjandi Ólympíuleik-
anna, sem haldnir verða í Kína í sumar, við ólympíueldinum við hátíðlega athöfn í Grikklandi í gær,  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

FRÁ BYSSUSÝNINGUNNI Um tvö 
hundruð manns lögðu leið sína í Þrym á 
Ísafirði til að kíkja á byssurnar.

MYND/HALLDÓR SVEINBJÖRNSSON

STJÓRNMÁL Ræða Ingibjargar 
Sólrúnar Gísladóttur, formanns 
Samfylkingarinnar, hneykslaði 
bæði formann Félags íslenskra 
stórkaupmanna (FÍS) og formann 
Bændasamtakanna. 

„Mér er eiginlega brugðið að 
heyra ráðherrann tala um að þetta 
sé einhver gróðahyggja hjá 
kaupmönnum og þeir séu að skara 
eld að sinni köku,“ segir Skúli J. 
Björnsson, formaður FÍS, um orð 
hennar að kaupmenn séu að hækka 
verð umfram nauðsyn. 

Haraldur Benediktsson, formað-
ur Bændasamtakanna, segir að 
hugmyndir hennar um lækkun tolla 
á fugla- og svínakjöti skaði bændur 
með beinum hætti og lami kjöt-
vinnslu í landinu. - jse / sjá síðu 2   

Kaupmenn og bændur:

Hneykslast á 
ráðherranum

Oddaleikur í 
körfunni
Skallagrímur 
tryggði sér 
oddaleik en 
Keflavík sló út Þór.

ÍÞRÓTTIR 26
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LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Gott á mánudegi

Þú sparar 300 kr.

998kr.
kg.

Ýsuflök
roðlaus og beinlaus

STJÓRNMÁL Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, formaður Samfylk-
ingarinnar, vill skoða hvort hægt 
sé að afnema núverandi réttindi 
þingmanna og ráðherra til 
eftirlauna. 

Í ræðu á flokksstjórnarfundi í 
gær sagði hún mikilvægt að 
Alþingi taki á málinu en fyrir því 
liggur frumvarp um að færa 
eftirlaunarétt þingmanna, 
ráðherra og hæstaréttardómara 
til samræmis við það sem 
almennt gildir. 

„Frumvarpið tekur ekki á því 
ríflega eftirlaunakerfi sem 
margir núverandi og fyrrverandi 
þingmenn og ráðherrar búa við í 
krafti núgildandi laga,“ sagði 
Ingibjörg og kvaðst telja fulla 
ástæðu til að skoða hvernig megi 
nálgast það sem liðið er um leið 
og mörkuð verður stefna til 
framtíðar.  - bþs

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: 

Alþingi taki á 
eftirlaunarétti

STJÓRNMÁL „Krónan er orðin of 
lítil fyrir íslenskt efnahagslíf,“ 
sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
formaður Samfylkingarinnar, í 
samtali við Fréttablaðið eftir ræðu 
á fundi flokksstjórnar Samfylk-
ingarinnar á Hótel Sögu í gær. 
Aðspurð sagði hún ekki til bráða-
lausn á þeim vanda sem steðjar að 
efnahagskerfinu en langtíma-
lausnin fælist í upptöku evru. „Við 
verðum að lifa við þetta og nota 
þau tæki sem við höfum en ég er 
þeirrar skoðunar að þegar til 
lengri tíma er litið þurfum við að 
komast inn í Myntbandalag Evr-
ópu og taka upp evruna vegna 
þess að ég held að örgjaldmiðill, 
við þær aðstæður sem uppi eru á 
alþjóðlegum fjármálamörkuðum, 
sé frekar áhætta heldur en vörn,“ 
sagði hún.

Í ræðunni sagði Ingibjörg það 
helsta hag Íslendinga að taka full-
an þátt hvarvetna og sitja við 
borðið þar sem ráðum er ráðið. 
Kvaðst hún binda miklar vonir við 
nýju Evrópunefndina – sem hefur 
störf á morgun – og trúa því og 
treysta að hún nálgist verkefni 
sitt opið og fordómalaust og með 
það eitt að leiðarljósi að tryggja 
hagsmuni íslensks samfélags til 
framtíðar. Lagði hún áherslu á að 
nefndin ynni hratt. 

Ingibjörg boðaði umtalsverða 
lántöku ríkissjóðs til að efla gjald-
eyrisforða Seðlabankans en að 
slíkri lántöku gæti fylgt frekari 
hækkun stýrivaxta. Mikilvægt 
væri að senda spákaupmönnum 
skýr skilaboð um að efnahagskerf-
ið verði varið með ráðum og dáð. 

Við þær efnahagsaðstæður sem 

nú ríkja segir Ingibjörg rétt að 
skoða verulega tollalækkun á 
fugla- og svínakjöti. Slíkt snerti 
ekki hag bænda nema óbeint en 
hefði veruleg áhrif á hag neyt-
enda. Jafnframt sagði hún yfir-
lýsingar kaupmanna um 20-30 

prósenta hækkun matarverðs 
óásættanlegar. Ekki gangi að 
menn skapi sér lag til verðhækk-
ana umfram nauðsyn. Ingibjörg 
lýsti andstöðu við byggingu 
álvers í Helguvík en benti á að 
stjórnvöld hefðu takmörkuð 
stjórntæki til að haga fram-
kvæmdum í takt við stefnu og 
stöðu í efnahags-, byggða- og 
umhverfismálum. Sagðist hún 
þeirrar skoðunar að stóriðjufram-
kvæmdir á suðvesturhorninu 
væru ekki góð hagfræði enda lík-
legar til að auka á verðbólgu-
þrýstinginn.  bjorn@frettabladid.is

Krónan of lítil fyrir 
íslenskt efnahagslíf
Ekki er til bráðalausn á þeim vanda sem blasir við íslensku efnahagslífi, að mati 
formanns Samfylkingarinnar. Til lengri tíma litið þarf Ísland að taka upp evru.  
Styrking gjaldeyrisforða Seðlabankans getur leitt til frekari vaxtahækkana.

FRÁ FLOKKSSTJÓRNARFUNDI SAMFYLKINGARINNAR Á HÓTEL SÖGU Í GÆR Ingibjörg 
Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, boðaði umtalsverða lántöku ríkis-
sjóðs til að efla gjaldeyrisforða Seðlabankans. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LANDBÚNAÐUR Haraldi Benediktssyni, formanni 
Bændasamtakanna, líst illa á hugmyndir Ingibjargar 
Sólrúnar Gísladóttur um að lækka verulega tolla á 
innflutt matvæli sem hún segir ekki teljast til 
hefðbundins landbúnaðar ,svo sem eins og fugla- og 

svínakjöti. Sagði hún það ekki eiga 
að snerta hag bænda nema óbeint.

„Þetta snertir í raun hag bænda 
alveg þráðbeint,“ segir Haraldur. 
„Íslenski kjötmarkaðurinn er um 25 
þúsund tonn og þar af er alifugla-
kjöt um 7.600 tonn og svínakjöt um 
sex þúsund tonn. Þannig að það 
munar heilmikið um þessi 13.600 
tonn. Síðan er það svo að kjöt-
vinnsla í landinu er borin uppi að 
mjög miklu leyti með vinnslu á 

þessu kjöti. Þannig að það myndi lama verulega 
kjötvinnslu hérlendis ef við misstum stóran hluta 
vinnslunnar á þessu kjöti út úr landi. 

Og hér eru mörg þúsund störf að veði. Ef ég tek sem 
dæmi þá eru starfsmenn í frumframleiðslu og 
úrvinnslu á alifugla- og svínakjöti aðeins í Kraganum 

ekki mikið færri en starfsmenn álversins í Straums-
vík.

Og þó að það séu ekki margir kjúklinga- og svína-
bændur hér á landi þá er þetta nú í okkar huga 
hefðbundinn landbúnaður. Ég tel að þetta sé aðeins 
útspil til að tryggja flokknum tímabundnar vinsældir 
því hún hlýtur að vita hvernig þessum málum er 
háttað.“ - jse

Formaður Bændasamtakanna gagnrýnir Ingibjörgu Sólrúnu:

Snertir bændur þráðbeint

KJÖTVINNSLA Yrði hugmyndum Ingibjargar Sólrúnar Gísla-
dóttur um verulega lækkun tolla á fugla- og svínakjöti hrint 
í framkvæmd gæti það haft slæmar afleiðingar í för með sér 
fyrir kjötvinnslu í landinu, segir formaður Bændasamtakanna.

HARALDUR 
BENEDIKTSSON

Til lengri tíma litið þurf-
um við að komast inn í 

Myntbandalag Evrópu og taka 
upp evruna. 

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR 
FORMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR

STJÓRNMÁL Evrópunefnd forsætis-
ráðherra undir tvíhöfða for-
mennsku Ágústs Ólafs Ágústs-
sonar, þingmanns Samfylkingar, 
og Illuga Gunnarssonar, þing-
manns Sjálf-
stæðisflokks, 
hefur störf á 
morgun. Nefnd-
ina munu skipa 
þingmenn allra 
flokka, auk 
fulltrúa frá 
ASÍ, Samtökum 
atvinnulífsins, 
BSRB og 
Viðskiptaráði.

„Ríkisstjórnin ætlar ekki að 
skila auðu í Evrópumálum,“ segir 
Ágúst Ólafur. „Það er ekkert 
leyndarmál að það eru skiptar 
skoðanir í stjórnarflokkunum um 
Evrópumál, en allir flokkar 
verða að fylgjast með þessum 
málaflokki.“  - sgj

Eftirlitsnefnd hefur störf:

Evrópunefnd 
hittist á morgun

ÁGÚST ÓLAFUR 
ÁGÚSTSSON

BANDARÍKIN, AP „Ég veit að sumir 
vilja hætta þessu en ég tel þá hafa 
rangt fyrir sér,“ sagði Hillary 
Clinton, sem í gær tók af skarið og 
sagðist ekki ætla að láta af 
framboði sínu til að verða 
forsetaefni Demókrataflokksins í 
kosningunum í haust.

„Afstaða mín er sú að Clinton 
öldungadeildarþingmaður geti 
verið í framboði eins lengi og hún 
vill,“ sagði Barack Obama.

Hann sagðist ekki sammála 
flokksfélaga þeirra, öldungadeild-
arþingmanninum Patrick Leahy, 
sem í síðustu viku sagði að Clinton 
gæti aldrei sigrað í prófkjörsbar-
áttunni gegn Obama.  - gb

Forkosningar demókrata:

Clinton ætlar 
ekki að hætta

BANDARÍKIN, AP George W. Bush 
Bandaríkjaforseti ítrekaði í gær að 
hann styðji að Albanía, Króatía og 

Makedónía, fái 
aðild að NATO. 
Þá vill hann að 
undirbúningur 
að aðild Úkraínu 
og Georgíu 
hefjist sem 
fyrst.

Leiðtogafund-
ur bandalagsins 
hefst í Rúmeníu 
á miðvikudag. 

Þar verða næstu skref til stækkun-
ar bandalagsins rædd.

Vladimír Pútín, forseti 
Rússlands, er andvígur því að 
Georgía og Úkraína fái aðild að 
NATO, og lítur á það sem lið í 
útþenslustefnu bandalagsins sem 
ógni rúss neskum hagsmunum. - gb

Bush Bandaríkjaforseti:

Vill Úkraínu og 
Georgíu í Nató

GEORGE W. BUSH

Eggert, hver er lásinn á bláa 
reiðhjólinu?

„Er hann ekki upp, niður, upp, upp, 
niður?“

Eggert Þorleifsson sagðist í Fréttablað-
inu í gær stundum fá símtöl á nóttunni 
frá fólki sem vilji ræða lásinn á bláa 
reiðhjólinu í hinu ástsæla miðilsatriði í 
Stuðmannamyndinni Með allt á hreinu.

Maðurinn sem lést í snjósleða-
slysi á laugardagskvöld hét 
Birgir Vilhjálmsson. Hann var 
búsettur á Reynivöllum 12 á 
Egilsstöðum og var fæddur 1. 
mars 1960.

Birgir lætur eftir sig 
eiginkonu og fjögur uppkomin 
börn.

Múslímar fleiri en kaþólskir
Múslímar eru í fyrsta sinn í sögunni 
orðnir fleiri en kaþólskir íbúar jarðar-
innar. Kaþólskir eru 17,4 prósent af 
íbúum jarðarinnar, sem er álíka hátt 
hlutfall og verið hefur, en múslímum 
hefur fjölgað og eru þeir nú komnir 
upp í 19,2 prósent. Fulltrúi Páfagarðs 
skýrði frá þessu í gær.

TRÚARBRÖGÐ

EFNAHAGSMÁL Skúli J. Björnsson, 
formaður Félags íslenskra stór-
kaupmanna, er afar óhress með 
yfirlýsingar Ingibjörgu Sólrúnar 
Gísladóttur, formanns Samfylking-
arinnar, um að kaupmenn sæti nú 
lagi og hækki verð umfram nauð-
syn í kjölfar gengislækkunarinnar. 
Hann hvetur yfirvöld til að takast á 
við vandann með kaupmönnum og 
lækka álagningar og tolla.

„Mér er eiginlega brugðið að 
heyra ráðherrann tala um að þetta 
sé einhver gróðahyggja hjá kaup-
mönnum og þeir séu að skara eld að 
sinni köku,“ segir hann. „Ég bjóst 
ekki við slíku tali frá einhverjum 
sem þekkir eðli viðskiptalífsins. Ég 

þekki mína félagsmenn vel og það 
eru allir logandi hræddir við þetta 
ástand og ég get alveg fullvissað 
ráðherrann um það að menn eru 
ekki að hækka umfram það sem 

nauðsynlegt er. Hins vegar sér það 
hver heilvita maður að ef gengið 
gagnvart okkar helstu viðskipta-
mynt fer niður um 35 prósent eins 
og það hefur gert frá áramótum þá 
hlýtur það að leiða til hækkaðs 
kostnaðarverðs og þar af leiðandi 
hækkaðs vöruverðs og svo má ekki 
gleyma hinu að heimsmarkaðsverð 
á hrávöru hefur farið hækkandi.

Mér líst reyndar ágætlega á þær 
hugmyndir hennar að lækka tolla á 
fugla- og svínakjöti en stjórnvöld 
þurfa þó að gera eitthvað víðtækara 
en það og ég hvet þau til þess að 
gera það. Ég veit að kaupmenn eru 
til í að takast á við vandan með 
þeim.“ - jse

Formaður Félags íslenskra stórkaupmanna:

Hneykslaður á ráðherranum

VERSLUN Kaupmenn eru ekki að skara 
eld að sinni köku, segir formaður Félags 
íslenskra stórkaupmanna.

Lést í snjó-
sleðaslysi

SPURNING DAGSINS
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STJÓRNMÁL Hátt í þrjátíu stjórnar-
frumvörp eru væntanleg til 
þingmeðferðar en þing kemur 
saman í dag eftir páskahlé. 

Með sumum 
frumvarpanna 
verða nauðsyn-
legar lagabreyt-
ingar svo 
aðgerðir 
ríkisstjórnarinn-
ar til liðkunar 
kjarasamninga 
geti gengið eftir.

Aðgerðir 
stjórnarinnar 
voru kynntar 17. febrúar og 
samningar á almennum vinnu-
markaði undirritaðir í kjölfarið.

Meðal þess sem kveðið er á um í 
yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er 
afnám stimpilgjalda vegna lána til 
kaupa á fyrstu fasteign og lækkun 
tolla og vörugjalda.  - bþs

Alþingi kemur saman á ný:

Stimpilgjöldin 
á leið í þingið

FRÁ ÞINGSTÖRFUM

LÖGREGLUMÁL Kona var í gær 
handtekin eftir tilraun til að 
ræna bensínstöð Skeljungs við 
Bústaðaveg klukkan rúmlega 
átta í gærmorgun.

Konan fór inn á bensínstöðina 
með tvo hnífa, ógnaði starfs-
mönnunum með þeim og bað um 
peninga. Þegar starfsmennirnir 
sögðu henni að engir peningar 
væru í kassanum fór hún út og 
keyrði í burtu.

Starfsmennirnir tóku niður 
bílnúmerið og höfðu samband 
við lögreglu. Konan var hand-
tekin stuttu síðar, yfirheyrð og 
henni svo sleppt.

  - sgj

Ránstilraun í bensínstöð:

Konan fékk 
enga peninga

VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

Vindhraði er í m/s. 
Hitastig eru í °C.  

Gildistími korta er um hádegi.
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14°
Á MORGUN 

8-20 m/s 
Hægast austan til.

MIÐVIKUDAGUR
Stíf norðlæg átt allra 

austast, annars hægari.

ÚRKOMULOFT
 Það eru eiginlega 
tvö úrkomusvæði 
sem eru að verki 
þennan daginn. 
Annað liggur við 
suður- og suðvest-
urströndina sem 
eyðist eftir hádegi. 
Úr því fellur fyrst 
og fremst regn. Hitt 
liggur við norður- 
og austurströndina. 
Úr því má búast 
við snjókomu eða 
slyddu en síðdegis  
verður úrkomulítið.
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Sigurður Þ. 
Ragnarsson
veður-
fræðingur

EFNAHAGSMÁL Stjórn Félags 
íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) 
hefur óskað eftir fundi með 
fulltrúum frá stjórnvöldum með 
það fyrir augum fá skýr svör við 
kröfum sínum 
um lækkun 
álagningar á 
eldneyti. „Þessi 
krafa okkar er 
ekki ný af 
nálinni og 
svörin sem við 
höfum fengið er 
að þetta sé til 
athugunar hjá 
nefnd á vegum 
fjármálaráðuneytisins,“ segir 
Runólfur Ólafsson, framkvæmda-
stjóri FÍB. „Nú hefur þessi nefnd 
lokið störfum og ennþá segja 
ráðherrar að verið sé að skoða 
málið. Við viljum því fá skýr svör 
en það er afar hvimleitt þegar 
ráðamenn skýla sér í sífellu bak 
við embættismenn.“ - jse

Stjórn FÍB:

Krefst lægri 
álagningar

RUNÓLFUR 
ÓLAFSSON

STJÓRNMÁL Flokksstjórnin varar 
við að virkjana- og stóriðjufram-
kvæmdir hefjist áður en gengið 

hefur verið frá 
orkuöflun, 
línulögnum og 
losunarheimild-
um og hvetur 
ríkisstjórnina til 
atvinnuupp-
byggingar af 
virðingu við 
náttúruna. Þetta 
kemur fram í 
ályktun frá 
flokksstjórn 

Samfylkingarinnar.
Anna Pála Sverrisdóttir, 

formaður Ungra jafnaðarmanna, 
og Mörður Árnason, formaður 
Græna netsins, lögðu fram 
ályktunina.  - sgj

Flokksstjórn Samfylkingar:

Varar við nýrri 
stóriðju í bráð

ANNA PÁLA 
SVERRISDÓTTIR

ATVINNA Starfsmannavelta er lítil 
og starfsmannatryggð og ánægja 
er mikil hjá Byr, að því er fram 
kemur í tilkynningu frá spari-
sjóðnum. Tilkynningin var send 
vegna fjölmiðlaumfjöllunar um 
fyrirtækið, meðal annars um 
starfslok fjórtán kvenna sem sagt 
var frá í Fréttablaðinu í gær.

Að því er fram kemur í 
tilkynningunni hefur einum 
starfsmanni verið sagt upp 
störfum frá því um áramót. Við 
aðra þrettán hafi verið gerðir 
starfslokasamningar, í samráði 
við stéttarfélag og starfsmanna-
félag. Þá er einnig tekið fram að 
fjórðungur starfsmanna Byrs sé 
yfir fimmtugu og tæp 80 prósent 
séu konur.  - þeb

Sparisjóðurinn Byr: 

Segja rangt far-
ið með starfslok

UMHVERFISMÁL Menguðu grunn-
vatni frá framkvæmdasvæði 
Háskólans í Reykjavík var veitt 
út í fjöru við Nauthólsvík til að 
spara dælingu yfir í hreinsistöð í 
Klettagörðum.

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu í gær telur Óttarr Hrafnkels-
son, forstöðumaður Ylstrandar-
innar í Nauthólsvík, að meiri 
háttar umhverfisslys hafi orðið 
með því að olíumenguðu grunn-
vatni var í allan vetur veitt út í 
sjó rétt við ylströndina. Árný 
Sigurðardóttir, framkvæmda-
stjóri heilbrigðiseftirlitsins, 

segir mengun-
ina hins vegar 
hafa verið 
minni háttar. 
Engu að síður 
var, eftir 
ábendingar 
Óttars, hætt 
fyrir stuttu að 
veita grunn-
vatninu út um 
Nauthólsvíkur-

rörið og er því í staðinn dælt um 
skolplagnir Orkuveitunnar yfir í 
hreinsistöð í Klettagörðum og 
þaðan fjóra og hálfan kílómetra 
á haf út.

Útrásinni í Nauthólsvík er ein-
göngu ætlað að taka við regn-
vatni. Sigurður Skarphéðinsson, 
deildarstjóri fráveitu hjá Orku-
veitu Reykjavíkur, segir að af 
hálfu Orkuveitunnar hafi verið 
full heimild fyrir því að grunn-
vatni af HR-svæðinu yrði dælt 
inn á skolpkerfið ef talin væri 
ástæða til vegna mengunar. Það 
hafi þó ekki verið gert í vetur. 

„Menn fóru með þetta í regn-
vatnið vegna þess að það sparar 
okkur dælingu. Ef vatnið er 
hreint er ástæðulaust að dæla 
því og það hefur væntanlega 
verið mat manna að þessi meng-
un væri ekki það mikil að það 
væri ástæða til þess.“

Sigurður segir ekki þurfa að 
óttast mengun frá regnvatns-
útrásinni í Nauthólsvík eftir að 
háskólabyggðin er risin. Ekki sé 
ástæða til að flytja úttakið utar 
og fjær ylströndinni þótt skoða 
mega þann möguleika. „En mér 
finnst líka rétt að láta á það reyna 
fyrst hvort þetta verður til ama,“ 
segir hann.

Að sögn Sigurðar er gagnrýni 
forstöðumanns Ylstrandarinnar 
á frágang rörsins hins vegar rétt-
mæt enda sé hann forljótur og 

það vanti rist til að loka opinu. 
„Það er alveg réttmætt hjá 
honum að þarna geta krakkar 
skriðið inn. Því verður kippt í lið-
inn strax eftir helgi enda erum 
við vanir að setja ristar í allar 
okkar útrásir,“ segir hann.

Staðsetning útrásarinnar verð-
ur rædd á fundi heilbrigðis-
nefndar á miðvikudag og málið 
er einnig til umfjöllunar í 
umhverfis- og samgönguráði þar 
sem Þorleifur Gunnlaugsson, 
borgarfulltrúi Vinstri grænna, 
setti fram fyrirspurn um málið. 
Aðspurður segir Sigurður Orku-
veituna ekki hafa borið staðsetn-
ingu útrásarinnar undir borgar-
yfirvöld: „Það hefur ekki tíðkast 
þegar farið er með ofanvatns-
útrásir út í sjó að sækja um sér-
stakt leyfi.“  gar@frettabladid.is

Telja frárennsli ekki 
ógn við ylströndina
Orkuveitan segir þarflaust að færa regnvatnsútrás í Nauthólsvík fjær Ylströnd-
inni. Grunnvatni frá framkvæmdasvæði var veitt þar út til að spara dælingu 
um skolpkerfið. Staðsetning útrásarinnar var ekki borin undir borgaryfirvöld.

ÞORLEIFUR GUNNLAUGSSON Fulltrúi Vinstri grænna er með fyrirspurn í umhverfis- 
og samgönguráði Reykjavíkur um hugsanlega olíumengun. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SIGURÐUR 
SKARPHÉÐINSSON

SVEITARSTJÓRNIR „Ég vona að borgar-
stjóri sé að vakna því það er orðið 
tímabært,“ segir Dagur B. Egg-
ertsson, oddviti Samfylkingarinn-
ar í borgarstjórn Reykjavíkur, um 
loforð Ólafs F. Magnússonar í 
Fréttablaðinu í gær um endur-
reisn miðbæjarins.

Blaðamannafundur verður í 
Ráðhúsinu í dag þar sem fulltrúar 
minnihlutans kynna innihald 
skýrslu sérstaks samráðshóps um 
aðgerðir í miðbænum. Málið verð-
ur einnig rætt á borgarráðsfundi á 
morgun.

„Þessi skýrsla barst mér daginn 
sem Ólafur F. Magnússon og Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson voru að 

ræða saman um myndun nýs 
meirihluta. Skýrslan beið Ólafs á 
borði borgarstjóra en síðan hefur 

ekkert til hennar spurst,“ segir 
Dagur.

Í samráðshópnum sem skipaður 
var í september sátu fulltrúar 
borgarinnar og hagsmunaaðila. 
Hópurinn átti að móta tillögur 
vegna ástands sem skapast hefði 
vegna fjölgunar vínveitingastaða 
og lélegrar umgengni.

„Hópurinn setti fram tillögur til 
borgaryfirvalda um allt frá sýni-
legri löggæslu til viðbragða við 
yfirgefnum húsum. Þar er fjöl-
margt sem er þess eðlis að ekki er 
eftir neinu að bíða en þessum 
ágætlega rökstuddu tillögum 
hefur bara verið stungið undir 
stól,“ segir Dagur.  - gar

Minnihluti borgarstjórnar kynnir skýrslu um aðgerðir í miðborginni í dag:

Miðborgaráætlun var tilbúin í janúar

BORG Í NIÐURNÍÐSLU Þátttakendur í 
slömmgöngu Birnu Þórðardóttur kynntu 
sér hrörlegt ástand í miðbænum á 
laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

GENGIÐ 28.03.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 157,7845
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 77,64  78,02

 154,86  155,62

 122,63  123,31

 16,441  16,537

 15,28  15,37

 13,082  13,158

 0,7754  0,78

 127,55  128,31

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Þarftu 
samband
við bifvélavirkja
í einum
grænum?

Kviknaði í skúr í Heiðmörk
Lögreglu grunar að um íkveikju hafi 
verið að ræða þegar kviknaði í skúr 
í Heiðmörk skammt frá Elliðavatni 
klukkan hálfellefu í gærmorgun. 
Skúrinn stóð um tvöhundruð metra 
frá Heiðmerkurveginum. Sjónarvottur 
tilkynnti um eldinn og gekk greiðlega 
að slökkva hann en einn dælubíll var 
sendur á staðinn.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Flugslys við London
Fimm manns fórust með lítilli flugvél 
sem hrapaði skammt suður af 
London í gær. Vélin hrapaði á hús 
í Farnborough í Kent, skammt frá 
Biggin Hill flugvellinum, sem er í um 
20 kílómetra fjarlægð frá miðborg 
London. og kviknaði strax í henni. 
Um borð voru tveir flugmenn og þrír 
farþegar. 

BRETLAND

NOREGUR, AP Rússnesk þyrla 
hrapaði í lendingu í Barentsburg 
á Svalbarða í gær. Þrír menn 
fórust en sex aðrir voru fluttir á 
sjúkrahús. 

Barentsburg er rússneskt 
námuvinnsluþorp með um 400 
íbúa. Norðmenn, sem hafa yfirráð 
á Svalbarða, leyfa rússnesku 
byggðina samkvæmt samningi 
frá árinu 1920. Samkvæmt 
samningnum er Svalbarði 
alþjóðlegt svæði þar sem fólk frá 
öllum löndum heims getur sest að 
og hafið starfsemi.

Þyrlan er af gerðinni Mi8 og í 
eigu rússneska kolanámufélags-
ins Arktikogul. - gb

Þyrluhrap á Svalbarða:

Þrír fórust með 
rússneskri þyrlu

SVEITARSTJÓRNIR „Borgarstjóri var 
fullkomlega sáttur við að við 
afgreiddum málið svona,“ segir 
Gísli Marteinn Baldursson borgar-
fulltrúi um það að borgarráð sam-
þykkti í fjarveru Ólafs F. Magnús-
sonar að láta kanna hagkvæmni 
lestarsamgangna.

Ólafur hefur lýst vantrú á hug-
myndum um lestarsamgöngur og 
hafði á síðasta borgarráðsfundi 
fyrir páska óskað eftir því að 
afgreiðslu málsins yrði frestað. 
Borgarstjóri fór síðan í utanlands-
ferð sem stóð þar til í gær. Á 
fimmtudag samþykkti borgaráð 
hins vegar lestarmálið.

„Borgarstjóri var í útlöndum og 
við vildum afgreiða málið sem 
fyrst. Hann vildi fresta þessu til að 
kynna sér málið betur á milli funda 

og hann gerði það og málið var 
afgreitt í fullri sátt við alla,“ segir 
Gísli Marteinn.

Ólafur segir sína skoðun á lest-
arsamgöngum til Keflavíkurflug-
vallar ekkert hafa breyst.

„Könnun sem gerð var fyrir 
nokkrum árum sýndi að stofn-
kostnaður væri tugmilljarðar og að 
ekki væri fyrir þeim rekstrar-
grundvöllur. En það var ákveðin 
lending að gera um þetta ódýra 
könnun. Vonandi verður hún til 
þess að þeir fjölmörgu Reykvík-
ingar og aðrir landsmenn sem sjá 
hversu óraunhæft þetta er láti í sér 
heyra,“ segir borgarstjórinn og 
bætir við að nær væri að umræðan 
beindist að því að koma á fót sam-
göngumiðstöð í Vatnsmýri. „Það 
þarf að höggva á þann hnút.“  - gar

Borgarstjóri segir ákveðna lendingu að gera ódýra könnun um lestarsamgöngur:

Samgöngumiðstöð er brýnni

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON Nær að huga 
að samgöngumiðstöð í Vatnsmýri en 
lestarsamgöngum, segir borgarstjóri.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Óttast þú glæpaöldu í Breið-
holtinu?
Já 51,8%
Nei 48,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ferð þú á ylströndina í Naut-
hólsvík á sumrin? 

Segðu þína skoðun á vísir.is 

SIMBABVE, AP Stærsti stjórnarand-
stöðuflokkurinn í Simbabve, 
Hreyfing fyrir lýðræðisbreyting-
um, fullyrti í gær að Morgan 
Tsvangirai, frambjóðandi flokks-
ins, hefði fengið 67 prósent 
atkvæða þegar talin höfðu verið 35 
prósent allra greiddra atkvæða.

Yfirmaður kosningaeftirlits 
Afríkuþingsins, sem hefur fylgst 
með framkvæmd kosninganna, 
sagði að úrslit kosninga í landinu 
öllu væru nú þegar að mestu 
komin í ljós. Hann hvatti stjórn-
völd til að draga ekki birtingu 
úrslitanna á langinn.

George Chiweshe dómari, sem 
er formaður kjörstjórnar, sagði 

talninguna þó taka sinn tíma vegna 
þess að nú væri í fyrsta sinn kosið 
í senn til forseta, efri og neðri 

deildar þingsins og í héraðsráð, 
þannig að telja þyrfti fjögur 
atkvæði fyrir hvern kjósenda í 
stað eins.

Hópur fólks elti Chiweshe og 
hrópaði að honum: „Við viljum 
úrslitin.“

Almennt virðist fólk reikna með 
að Robert Mugabe forseti muni 
falsa niðurstöðutölur kosning-
anna.

Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, sagði í gær 
að  Mugabe forseti væri bæði þjóð 
sinni og Afríku til skammar. Hún 
sagði óvíst hvort nokkurn tímann 
verði hægt að ganga úr skugga um 
réttmæti kosningaúrslitanna. - gb

Stjórnarandstaðan í Simbabve segist hafa forystu í forsetakosningunum:

Krefst birtingar úrslita strax

ATKVÆÐI TALIN Fyrirfram var reiknað 
með að Robert Mugabe forseti myndi 
reyna að falsa úrslit kosninganna.

NORDICPHOTOS/AFP

KJÖRKASSINN

DÓMSMÁL Lögreglan fékk sex 
sinnum heimild hjá Héraðsdómi 
Reykjavíkur til þess að hlera 
síma manns sem grunaður var 
um að aðild að svokölluðu hrað-
sendingarmáli. Rannsóknin á 
manninum leiddi ekki til neins. 
Maðurinn fann eftirfarabúnað 
undir bifreið sinni 12. nóvember í 
fyrra en lögreglan hafði komið 
honum fyrir þremur dögum áður. 
Í kjölfarið krafðist hann rann-
sóknargagna lögreglu sem 
vörðuðu hann.

Í greinargerð lögreglu, sem lá 
til grundvallar er heimild til hler-
unar á síma mannsins var gefin, 
kemur fram að maðurinn hafi 
verið grunaður um stórfellt smygl 
á fíkniefnum. Auk þess er tekið 
fram að 26. september í fyrra hafi 
komið fram í hlerunum lögreglu 
að hann „stundi smásölu á fíkni-
efnum, sé að neyta fíkniefna og 
áfengis“ sem allt brjóti gegn 
lögum og reglum en maðurinn 
var að afplána hluta af refsingu 
sinni á áfangaheimilinu Vernd. 

Þá segir einnig að um manninn 
hafi lengi legið grunur um að 
hann hafi „átt mikinn þátt í fíkni-
efnaframboði fanga, fyrst í fang-
elsinu á Litla-Hrauni, þegar hann 
var refsifangi þar, og síðar í fang-
elsinu að Kópavogsbraut 17, eftir 
flutning þangað.“

Lögreglan þarf samkvæmt 
lögum að láta þá sem hleraðir eru 
vita „eins fljótt og kostur er“ að 
þeir hafi verið hleraðir, eins og 
orðrétt segir í lögum um meðferð 
opinberra mála.

Jafnframt er tekið fram að til-
kynning um hlerunina verði að 
taka mið af því að hún „skaði ekki 
frekari rannsókn málsins“.

Samkvæmt 
heimildum 
Fréttablaðsins 
vildi lögreglan 
ekki láta gögnin 
um hlerunar-
heimildir í 
hendur manns-
ins nema að 
hafa rannsakað 
hvort maðurinn 
tengdist hrað-

sendingarmálinu með einhverj-
um hætti. Það gerði hún og féllst 
að lokum á að afhenda manninum 
gögnin. 

Tveir sitja nú í gæsluvarðhaldi 
vegna málsins, Annþór Kristján 
Karlsson og Tómas Kristjánsson, 

sem starfaði hjá UPS-hraðsend-
ingaþjónustunni.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Valtý Sigurðssyni ríkissaksókn-
ara er það alfarið í verkahring 
dómstóla að hafa eftirlit með því 
að þeir séu látnir vita af hlerun-
um sem fyrir þeim verða. Lög-
reglan sér um það en til þess að 
hún geti hlerað þarf hún heimild 
frá símafélögum um aðgang að 
upplýsingum sem nauðsynlegar 
eru.

Víða erlendis, meðal annars í 
Danmörku, er réttargæslumanni 
ætlað að fylgjast með því að rétt-
ur gagnvart þeim sem hleraður 
eru sé ekki brotinn.  

 magnush@frettabladid.is

Ítrekaðar hleranir 
leiddu ekki til neins
Lögreglan fékk sex sinnum heimild til þess að hlera síma manns sem grunaður 
var um aðild að hraðsendingarmálinu. Lögreglan þarf að láta menn vita ef þeir 
hafa verið hleraðir án þess að það leiði til neins eins fljótt og auðið er.

SENDIFERÐABÍLAR UPS Starfsmaður UPS situr í gæsluvarðhaldi, auk annars manns 
vegna hraðsendingamálsins. Sex sinnum var fengin heimild til að hlera síma manns 
sem talinn var tengjast málinu.

VALTÝR 
SIGURÐSSON



HLÝNUN JARÐAR – Opinn fyrirlestur í Háskólabíói

AL GORE Nóbelsverðlaunahafi
og fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, 
sækir Ísland heim í boði forseta Íslands.

GLITNIR OG HÁSKÓLI ÍSLANDS BJÓÐA 
TIL OPINS FUNDAR MEÐ AL GORE

ÞÖKKUM FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR
NÚ ÞEGAR ER FULLBÓKAÐ Á FUNDINN

Al Gore, Nóbelsverðlaunahafi og fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, flytur fyrirlestur um 
hlýnun jarðar á opnum morgunfundi sem haldinn verður á vegum Glitnis og Háskóla Íslands. 
Fundurinn verður haldinn í Háskólabíói þriðjudaginn 8. apríl og hefst stundvíslega kl. 8.30.

Ósóttir miðar verða auglýstir síðar.

Skráðir þátttakendur þurfa að ná í aðgöngumiða sína í höfuðstöðvar Glitnis á Kirkjusandi eða 
útibú bankans á landsbyggðinni í síðasta lagi föstudaginn 4. apríl.

DAGSKRÁ:
8.00      Húsið opnað
8.30      Lárus Welding, forstjóri Glitnis
8.35      Forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson
8.40      Al Gore, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna
10.10    Fyrirspurnir
10.35    Fundarlok

Vinsamlega athugið að ekki verður hleypt inn í salinn eftir kl. 8.25.

Fundarstjóri er Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla Íslands.

Fundurinn fer fram á ensku.
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Glæsilegt yfirbragð
- við öll tækifæri

Á tilboðií mars 2008LinStyle dúkar og servíettur, NexxStyle servíettur, yfirdúkar og kerti

LinStyle servíettur 
40cm 50stk, í ýmsum litum 878 kr.

LinStyle dúkur 
1,20x20m í ýmsum litum 2.786 kr.

Yfirdúkur
60cmx25m í ýmsum litum 2.388 kr.

Kerti rústik
13x7cm í ýmsum litum 239 kr.

1. Hvaða flugstöðvarbygging 
á Heathrow-flugvelli hýsir ein-
göngu British Airways?

2. Hvað heitir ríkisendur-
skoðandi?

3. Hvað heitir forseti Simbab-
ve, sem bauð sig fram í sjötta 
sinn í kosningum um helgina?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

UMHVERFISMÁL Túlkun Norðuráls á 
skuldbindingum Íslands vegna 
Kyoto-bókunarinnar samrýmist 
ekki stefnu ríkisstjórnarinnar, að 
mati Náttúruverndarsamtaka 
Íslands (NSÍ).

Norðurál hefur haldið því fram 
að um 1,8 milljónum tonna ætti 
eftir að úthluta af losunarheim-
ildum Íslands fyrir árin 2008 til 
2012. Fyrirtækið muni sækja um 
637.000 tonna kvóta fyrir álver í 
Helguvík og eftir standi tæplega 
1,3 milljónir tonna. Því hindri 
þörf álvers í Helguvík á losunar-
heimildum ekki aðrar fram-
kvæmdir.

NSÍ benda hins vegar á að sam-
kvæmt túlkun Norðuráls sé losun 
Íslendinga tvær milljónir tonna í 

árslok 2012, en ekki 1,6 milljónir 
eins og íslenska undanþágu-
ákvæðið kveði á um.

Með því að túlka samninginn 
eins og Norðurál gerir hefðu 
íslensk stjórnvöld ekki verið að 
semja í góðri trú, segir í tilkynn-
ingu frá samtökunum. Þar er vitn-
að í lögfræðiálit sem segir að „ef 
Ísland reyndi að semja á ný um 
svipaðar undanþágur fyrir næsta 
samningstímabil myndi það 
ganga á svig við og vera andstætt 
skuldbindingum þess.“

Túlkun Norðuráls sé til þess 
eins fallin að réttlæta illa ígrund-
uð ummæli Árna Sigfússonar hjá 
Reykjanesbæ um málið.  - kóþ

      Náttúrurverndarsamtökin gagnrýna Norðurál og Árna Sigfússon:

Ábyrgðarlaus túlkun á Kyoto

Í NORÐURÁLSVERI Forsvarsmenn 
fyrirtækisins halda því fram að álver í 
Helguvík myndi taka um þriðjung af los-
unarheimildum Íslands. Náttúruverndar-
samtökin segja þetta ábyrgðarlaust tal.

MYND/EIRÍKUR KRISTÓFERSSON

ÞJÓÐLENDUR Fjármálaráðherra 
hefur gert kröfur fyrir hönd 
ríkisins í þjóðlendur í syðri hluta 
Norðurlands vestra. Þeir sem eiga 
öndverðra hagsmuna að gæta 
hafa þrjá mánuði til að lýsa 
kröfum sínum fyrir Óbyggða-
nefnd, að því er fram kemur í 
tilkynningu frá nefndinni.

Gerð er krafa til lands í þremur 
sýslum; Suður-Þingeyjarsýslu, 
Eyjafjarðarsýslu og Skagafjarð-
arsýslu. Lýsingar á kröfunum má 
sjá á vef Óbyggðanefndar.

Eftir að aðrir en ríkið hafa lýst 
sínum kröfum verða allar 
kröfurnar kynntar, og svo fjallað 
um ágreining í Óbyggðanefnd. - bj

Kröfur ríkisins um þjóðlendur:

Þrír mánuðir til 
að andmæla 

ÍRAK, AP Muktada al-Sadr, leiðtogi 
Mahdi-hers sjía-múslima í Írak, 
tilkynnti í gær að hann hefði skip-
að hermönnum sínum um land allt 
að leggja niður vopn. Hann hvatti 
jafnframt stjórn landsins til að 
hætta árásum á liðsmenn sína og 
láta þá lausa úr fangelsi.

Íraksstjórn fagnaði strax yfir-
lýsingu al-Sadrs og Nouri al-Mal-
iki forsætisráðherra sagði hana 
skref í rétta átt. Hann hafði fyrr 
um daginn viðurkennt að hafa 
misreiknað afleiðingarnar af 
aðgerðum öryggissveita Íraks 
gegn sjíum.

Átökin milli stjórnarhersins og 
Mahdi-hersins brutust út á þriðju-
daginn í kjölfar aðgerða stjórnar-
innar gegn stuðningsmönnum al-
Sadrs í olíuborginni Basra. 

Hundruð manna hafa látið lífið í 
þessum átökum, sem fljótlega 
breiddust út til sjía-hverfa í Bag-
dad og víðar í landinu.

Þótt liðsmenn al-Sadrs leggi 
niður vopn mun það þó engan veg-
inn tryggja yfirráð ríkisstjórnar-
innar í Basra, helstu miðstöð olíu-
iðnaðarins í landinu. 

Undirrót átakanna er djúpstæð 
togstreita milli vopnaðra sjía-hópa 
í Basra og víðar í suðurhluta lands-
ins. Sumir þessara hópa hafa náin 
tengsl við ríkisstjórnina og 
héraðsstjórnir.

Liðsmenn al-Sadrs telja mark-
mið aðgerða stjórnarinnar gegn 
Mahdi-hernum hafa verið að 
veikja pólitíska stöðu al-Sadrs 
fyrir sveitarstjórnarkosningar, 
sem verða í haust. - gb

Friðvænlegra verður í Basra:

Al-Sadr leggur 
niður vopn í Basra

ÁTÖK Í BASRA Undirrót átakanna er djúpstæð togstreita milli hópa sjía-múslima.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

VEISTU SVARIÐ?



Opið 10:00-20:00 virka daga │Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 │Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 │www.IKEA.is
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Gengi krónunnar hefur fallið og hækkanir hafa orðið á innfluttum vörum og eru enn 
frekari hækkanir boðaðar. Við hjá IKEA segjum stolt frá því að verðið á 2.901 vöru sem við 
lofuðum Íslendingum í vörulista okkar, útgefnum í ágúst 2007, er í fullu gildi. Og verður 
í fullu gildi allt fram í ágúst á þessu ári. Hvað sem krónan segir. Það köllum við verðöryggi.

19.900,-
KLIPPAN 2ja sæta sófi áklæði: Granån svart

19.900,-
KLIPPAN 2ja sæta sófi áklæði: Granån svart

VERÐ FYRIR     VERÐ EFTIR
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NORÐURLÖND Íslendingar hafa 
flestu læknana og fæstu hjúkrun-
arfræðingana á Norðurlöndunum 
miðað við fjölda á hverja þúsund 
íbúa. Þetta kemur fram í tölum frá 
norrænu nefndinni NOMESKO. 
Íslendingar hafa 362 lækna, Svíar 
319, Norðmenn 313 og Danir 300 
en Finnar hafa aðeins 216 lækna á 
hverja 100 þúsund íbúa. 

Hlutfall hjúkrunarfræðinga er 
allt annað og mun hærra hjá hinum 
þjóðunum en Íslendingum. Norð-
menn hafa langflesta hjúkrunar-
fræðinga af Norðurlandaþjóðun-
um, eða 1.443 á hverja 100 þúsund 
íbúa, Svíar hafa 954, Danir 970 og 
Finnar 870. Íslendingar hafa hins 
vegar fæsta hjúkrunarfræðinga, 
eða 850 á hverja 100 þúsund íbúa. 
Þetta kemur fram í nýjustu tölun-
um frá NOMESKO frá 2003. 

Ef Álandseyingar, Grænlend-
ingar og Færeyingar eru teknir 
með í reikninginn eru þeir með 
mun lægra hlutfall lækna og 
hjúkrunarfræðinga en hinar þjóð-
irnar. Álandseyingar skera sig 
reyndar úr hvað fjölda hjúkrun-
arfræðinga varðar, þeir hafa 
1.170 hjúkrunarfræðinga á hverja 
100 þúsund íbúa og koma þar 
næstir á eftir Norðmönnum en 
Grænlendingar hafa langfæstu 
hjúkrunarfræðingana. Hvað 
læknana varðar eru Grænlend-
ingar og Færeyingar með áber-
andi lægsta hlutfallið, vel innan 
við 200. 

Elsa B. Friðfinnsdóttir, formað-
ur Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga, segir að aukinn fjöldi 
hjúkrunarnema hafi ekki skilað 
sér nógu vel í fjölda starfandi 
hjúkrunarfræðinga og fyrirsjá-
anlegt sé að ástandið versni ef 
fram fer sem horfir. 

„Það er grafalvarlegt mál þegar 
talað er um ýmsar breytingar í 

kerfinu eins og meiri heima-
hjúkrun, minni stofnanavistun 
aldraðra, útskrifað fyrr af spítöl-
um, aðgerðir á spítölum flóknari 
og krefjast meiri og sérhæfðari 
hjúkrunar. Allt þetta krefst meiri 
hjúkrunar en annarrar aðkomu 
heilbrigðisstétta og því ætti þetta 
að vera áhyggjuefni stjórnvalda,“ 
segir hún.

„Einfaldasta lausnin er að halda 
í þann hóp sem er í starfi. Við 
þurfum fleiri hjúkrunarfræðinga, 
það er ljóst, en þurfum líka hærra 
starfshlutfall þeirra sem eru. 
Meðalstarfshlutfall yfir allt land-
ið er 77 prósent. Ef við næðum að 
hækka meðalstarfshlutfall hjúkr-
unarfræðinga myndum við ná 
árangri. Til þess þarf breytingar 
á starfsumhverfi og fyrst og 
fremst launum.“ 

Norðmenn eru í þriðja sæti yfir 
þær þjóðir heims sem eyða hvað 
mestum peningum í heilbrigðis-
þjónustu á hvern íbúa, aðeins 
Bandaríkin og Lúxemborg setja 
meiri fjármuni í þennan mála-
flokk á hvern íbúa. Norska heilsu-
gæslan er því mun dýrari á hvern 
íbúa en heilsugæslan á hinum 
Norðurlöndunum. ghs@frettabladid.is

Fæstir hjúkr-
unarfræðing-
ar á Íslandi
Íslendingar hafa flestu læknana en fæstu hjúkrun-
arfræðingana á Norðurlöndum, utan Grænlands og 
Færeyja. Fleiri hjúkrunarnemar skila sér ekki nógu 
vel, segir formaður Félags hjúkrunarfræðinga.

FJÖLDI LÆKNA OG HJÚKR-
UNARFRÆÐINGA 
á hverja 100 þúsund íbúa á Norður-
löndunum árið 2003
 Læknar Hjúkrunar-
  fræðingar
Danmörk 300 970
Færeyjar 188 738
Grænland 146 397
Finnland 216 870
Álandseyjar 243 1.170
Ísland 362 850
Noregur 313 1.443
Svíþjóð 319 954

 HEIMILD: NOMESCO 

ELSA B. FRIÐFINNSDÓTTIR Það þarf að hækka meðalstarfshlutfall hjúkrunarfræðinga, 
segir formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM.

NEYTENDAMÁL Neytandi sem hafði 
keypt páskaferð og greitt að fullu 
fékk bréf nokkrum dögum fyrir 
brottför frá ferðaskrifstofu sinni 
þar sem honum var tilkynnt að 
hann yrði að greiða aukagjald 
vegna hækkunar á eldsneyti. 

Eins og fram kemur á vef 
neytendasamtakanna er alveg skýrt 
að ekki má breyta verði á pakka-
ferðum þegar einungis eru ein eða 
tvær vikur til brottfarar. Þau telja 
því þessa hækkun hjá ferðaskrif-
stofunni ekki í samræmi við lög.

Um svokallaðar pakkaferðir 
gilda lög um alferðir, en þá mega 
ferðaskrifstofur eingöngu breyta 
verði  séu minnst tuttugu dagar til 
brottfarar. Eftir þann tíma geta 
breytingar líkt og gengisbreyt-
ingar ekki leitt til hækkunar á 
verði fargjalda pakkaferða.  - áb

Ólögleg aukagjöld:

Hækkun á elds-
neyti hækkaði 
ferðagjaldið 

FRAMKVÆMDIR „Framkvæmdirnar hefjast á 
mánudag og áætluð verklok eru eftir rúmt 
ár,“ segir Jóhannes Pálmason, formaður 
sóknarnefndar Hallgrímssóknar, sem segir 
að það sé búið að standa lengi til að lagfæra 
steypuskemmdir í turn kirkjunnar. Það hafi 
hins vegar ekki verið hægt fyrr en það væri 
búið að tryggja nægt fjármagn. 

„Kirkjan hefur gert lánssamning við 
sparisjóð um að fjármagna verkið. Fjár-
magn frá Þjóðkirkjunni og Reykjavíkur-
borg verður síðan notað til að greiða niður 
lánið,“ segir Jóhannes. Turn kirkjunnar var 
tekinn í notkun árið 1974 og við þá vinnu 
var margsteypt í mörgum áföngum en á 
þessum árum var steypan handhrærð. Þetta 
séu ástæður skemmdanna auk veðurfars að 
sögn Jóhannesar. 

„Fyrir tólf árum voru hliðarálmur 
turnsins lagfærðar og voru þær verulega 
illa farnar, því óttumst við að sömu 
skemmdir séu upp um allan turn,“ segir 
Jóhannes. Áætlaður kostnaður á núgildandi 
verðlagi er um 250 milljónir króna miðað 
við forsendur á fyrri skemmdum á kirkj-
unni. Kirkjan verður í notkun meðan á 
framkvæmdum stendur og vonast er til að 
hægt verði að gera við framhlið kirkjunnar 
fyrst, því þá sé hægt að nýta útsýnisaðstöðu 
í sumar.  - áb

Stórframkvæmdir við Hallgrímskirkjuturn í sumar:

Steypuskemmdir og lekavandi

HALLGRÍMSKIRKJA Kirkjuturninn þarf að gangast undir 
töluverðar viðgerðir

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KIRSUBERJATRÉN BLÓMSTRA Milljónir 
Japana héldu í gær út í náttúruna til 
að njóta fegurðar kirsuberjatrjánna, 
sem blómstra aðeins í stuttan tíma ár 
hvert. NORDICPHOTOS/AFP
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Apple IMC

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík

MacBook Air.
MacBook Air 1,6 GHz
13,3” hágljáa skjár
Intel Core 2 Duo
80 GB
2 GB 
1280 x 800 dílar
Þráðlaust netkort (802.11n)
Bluetooth / iSight 
0,4–1,94 cm þunn / 1,36 kg
5 klst. rafhlöðuending 
219.990

MacBook Air 1,8 GHz
13,3” hágljáa skjár
Intel Core 2 Duo
80 GB
2 GB 
1280 x 800 dílar
Þráðlaust netkort (802.11n)
Bluetooth / iSight 
0,4–1,94 cm þunn / 1,36 kg
5 klst. rafhlöðuending 
249.990

MacBook Air er komin til 
landsins.
Komdu og sjáðu með eigin 
augum í Apple-versluninni á 
Laugavegi 182.

SPÁNN Óeirðarlögreglan á Spáni 
skaut gúmmíkúlum að mótmæl-
endum á miðvikudag við dóms-
húsið í borginni Huelva þegar 
Santiago del Valle sem ákærður 
er fyrir að hafa myrt fimm ára 
stúlku þegar hann ætlaði að 
nauðga henni var leiddur fyrir 
rétt.

Stúlkan, Mari Luz Cortes, hvarf 
um miðjan janúar síðastliðinn en 
lík hennar fannst síðan í á 7. 
mars. Santiago, sem var nágranni 
stúlkunnar, er sakaður um að 
hafa ginnt hana heim til sín og 
kæft hana óviljandi þegar hann 
reyndi að nauðga henni. Er systir 
hans einnig ásökuð um að hafa 

aðstoðað hann við að losa sig við 
líkið.

Fólki í Huelva er stórlega ofboð-
ið og vildi taka réttvísina í sínar 
hendur. Henti það steinum og 
glerflöskum að Santiago þegar 
hann var leiddur fyrir rétt. Í 
fyrradag varð svo bróðir Santiagos 
fyrir árás fjölmenns hóps þegar 
hann var í sjónvarpsviðtali á götu 
úti. Var hann sendur á spítala en 
er ekki alvarlega slasaður.

Mál Mari Luz hefur vakið mik-
inn óhug meðal fólks á Spáni en 
Santiago hafði áður komist í kast 
við lögin fyrir kynferðislegt 
ofbeldi gagnvart börnum. 

 - jse

Óeirðir brutust út við dómshús þegar hinn ákærði var færður fyrir rétt:

Vildu sjálf refsa þeim ákærða

MYND AF FÓRNARLAMBINU Morðið á 
Mari Luz Cortes hefur vakið slíkan óhug 
að borgararnir sjálfir vildu taka réttvísina 
í sínar hendur þegar sá ákærði var 
færður fyrir rétt.

UMHVERFISMÁL Pétur M. Jónasson 
prófessor vill láta ógilda úrskurð 
umhverfisráðherra um mat á 
umhverfisáhrifum Gjábakkavegar. 

Hann hefur höfðað mál gegn 
Vegagerðinni og var stefnan 
þingfest í Héraðsdómi Reykja-
víkur á miðvikudag. 

Pétur vill koma í veg fyrir 
vegagerð sem myndi valda 
óafturkræfum spjöllum á Þing-
vallavatni, lífríki þess og 
umhverfi. Þetta kemur fram í 
tilkynningu frá Landvernd.

Vegurinn á að liggja milli 
Laugarvatns og Þingvalla í 
Bláskógabyggð. Skipulagsstofnun 
féllst á lagningu vegarins í maí 
2006, og staðfesti umhverfisráð-
herra úrskurðinn í maí í fyrra.  - sþs

Prófessor gegn Vegagerðinni:

Í mál vegna 
Gjábakkavegar

FÉLAGSMÁL Ekki hefur enn fund-
ist staður fyrir færanleg smá-
hýsi sem Reykjavíkurborg hefur í 
hyggju að koma 
upp og veita 
heimilislausu 
fólki aðgang að. 
Áætlað er að 
húsin verði þrjú 
og eiga þau að 
standa saman 
til að auðvelda 
þjónustu við 
íbúa.

Jórunn Frí-
mannsdóttir, formaður velferðar-
ráðs, segir málið í góðum farvegi 
og að útlit sé fyrir að heppilegur 
staður finnist von bráðar. Björk 
Vilhelmsdóttir, sem situr í velferð-
arráði fyrir minnihlutann, vonast 
til að málið sé að komast á rekspöl, 
ekki sé hægt að hafa fólk á göt-
unni, þótt sú sé raunin. - bþs

Smáhýsi fyrir heimilislausa:

Enn leitað að 
heppilegri lóð

JÓRUNN 
FRÍMANNSDÓTTIR

SVEITARSTJÓRNIR Lóð á Hellu, sem 
forystumenn Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknarflokks í hrepps-
ráði Rangárhrepps ytri föluðust 
báðir eftir, var úthlutað til 
byggingarfyrirtækis framsókn-
armannsins Ólafs Elfars 
Júlíussonar.

Til stóð að fulltrúi sýslumanns 
drægi á milli oddvitanna tveggja 
en þess reyndist ekki þörf þar 
sem sjálfstæðismaðurinn Þorgils 
Torfi Jónsson dró til baka umsókn 
síns fyrirtækis, Sláturhússins á 
Hellu. Sagðist hann vilja liðka 
fyrir uppbyggingu á Hellu og 
fagnaði áhuga annarra á að starfa 
í nágrenni við sláturhúsið.  - gar

Lóðaeinvígi oddvita á Hellu:

Þurftu ekki 
sýslumanninn

PAKISTANAR MÓTMÆLA Pakistanskar 
konur komu saman í borginni Karachi 
í gær til að mótmæla áróðursstutt-
mynd hollenska þingmannsins Geerts 
Wilders gegn múslimum.

NORDICPHOTOS/AFP

Húsfyllir í HR
Hundruðir mættu á opið hús í 
Háskólanum í Reykjavík um helgina. 
Þar kynntu nemendur, kennarar og 
starfsmenn nám og félagslíf skólans. 

MENNTAMÁL

Fullt á fund með Al Gore
Fullbókað er á fund með Al Gore, 
fyrrverandi varaforseta Bandaríkjanna, 
sem haldinn verður í Háskólabíói 
þann 8. apríl. Umhverfismál verða 
efst á baugi á fundinum. 

UMHVERFISMÁL 
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

Útvarpsstöðin er starfrækt 
af ungmennum í Borgarnesi 
og í sumar munu þau vinna 
við útvarpið að hluta sam-
fara vinnuskólanum.

„Þetta byrjaði sem jólaútvarp þar 
sem krakkarnir senda út í fimm 
daga fyrir jól. Við fengum alltaf 
lánaðan sendi, en nú er búið að 
kaupa sendi þannig nú getum við 
sent út hvenær sem er,“ segir 
Hanna Kjartansdóttir, starfsmað-
ur í félagsmiðstöð Grunnskólans í 
Borgarnesi. „Í jólaútvarpinu eru 
fimmtán mínútna fréttatímar í 
hádeginu og eftir það er hádegis-
viðtal,“ segir Hanna. Jólaútvarpið 
hefur verið starfrækt í um átján 
ár og hefur hefðin verið þannig að 
krakkarnir semja auglýsingar fyr-
irtækja í sveitarfélaginu og syngja 
og spila þær sjálf inn.

Jóhann Snæbjörn Traustason, 
nemandi í níunda bekk, segir það 
vera mjög spennandi að vinna í 
útvarpinu. „Ég hef verið tvisvar í 
jólaútvarpinu og í seinna skiptið 
var ég fréttastjórinn,“ segir 
Jóhann. „Við gerðum korters 
fréttatíma, íþrótta- og veðurfrétt-
ir en við hringdum í Vegagerðina 
til þess að gera umferðarfréttir á 
svæðinu,“ segir hann. Jólaút-
varpið sendir frá tíu á morgnana 
til ellefu á kvöldin þar sem allir 
bekkir grunnskólans fá að taka 
þátt.

Útvarpstöðin Fm Óðal 101.3 í 
Borgarnesi heitir í höfuðið á 
Félagsmiðstöð grunnskólanema 
og sendir út á fimmtudagskvöld-
um í fjóra tíma í senn til að byrja 
með. „Hugmyndin er síðan að 
nýta þetta verkefni í sumar því þá 

geta krakkarnir farið og leikið 
fréttamenn, farið um byggðina og 
aflað sér upplýsinga um hvað fólk 
er að gera hér í sveitarfélaginu,“ 
segir Hanna. Þetta yrði því yngsti 
hópur fréttamanna á fréttastofu í 
sumar. 

Sérstakt útvarpsráð er skipað 
nemendum áttunda til tíunda 
bekkjar sem ber hitann og þung-
ann af útvarpinu. Þau fá send 
handrit og þurfa að samþykkja 
þau áður en efnið fer í loftið. Í 
sumar verður sett upp skilti með 
nafni og tíðni útvarpsstöðvarinn-
ar svo að þeir sem eiga leið hjá 
eða eru í sumarbústað á svæðinu 
geta lagt við hlustir. „Það geta 
síðan allir bæjarbúar komið ef 
þeir eru með leynda útvarps-
drauma í maganum og er útvarps-
stöðin búin að auglýsa það.“  - áb 

Unglingar í Útvarpi Óðali 

UNGMENNIN Í ÚTVARPINU Nemendur við störf á Útvarpi Óðali 101.3.
MYND/HANNA KJARTANSDÓTTIR

„Ég er gjörsamlega fylgjandi 
mótmælum vörubílstjóra, mér 
finnst bensín- og olíuverð orðið 
allt of hátt,“ segir Gilbert Ólafur 
Guðjónsson úrsmiður um teppingu 
Ártúnsbrekkunnar á fimmtudag. Þar 
stöðvuðu vörubílstjórar alla umferð 
í hálfa klukkustund til að mótmæla 
háu bensínverði. „Þarna erum við 
að tala um menn sem vinna við að 
keyra, og reksturinn verður sífellt 
erfiðari fyrir þá.“
Hann bætir þó við að bílstjór-
arnir hefðu mátt láta lögreglu og 
slökkvilið vita áður en til mótmæl-
anna kom. „Það var kannski aðeins 
vanhugsað hvernig þeir gerðu þetta, 
eitt símtal á réttan stað hefði getað 
minnkað slysahættuna sem mynd-
aðist þarna. En ég er algjörlega á því 
að þessi mótmæli eigi rétt á sér.“

SJÓNARHÓLL
MÓTMÆLI VÖRUBÍLSTJÓRA

Gjörsamlega fylgjandi

GILBERT Ó. GUÐJÓNSSON
Úrsmiður.

„Ég er að fara að frumsýna um næstu 
helgi verk sem heitir Sá ljóti í Þjóðleik-
húsinu. Ég leik Þann ljóta eða aðal-
hlutverkið,“ segir Jörundur Ragnarsson 
leikari. Leikritið fjallar um Lárus sem er 
talinn of ljótur til þess að koma fram 
fyrir hönd fyrirtækisins sem 
hann vinnur hjá. „Leikritið 
fjallar um sjálfsmyndir, 
fegurðardýrkun og hvernig 
við skiljum sjálf okkur út frá 
útliti.“

Verkið fjallar um sjálfs-
myndarsköpun, blekkingar 
mannfólksins og dómhörku. 
Sá ljóti er nýjasta verk 
Mariusar von Mayenburg 
sem hefur þrátt fyrir ungan 
aldur náð að skapa sér nafn í 

evrópsku leikhúslífi. 
Margir muna eftir Jörundi sem lék 

starfsmann á plani í Næturvaktinni 
sem sýnd var á stöð 2. „Ég er að vinna 

að Dagvaktinni, sem er framhald Nætur-
vaktarinnar, þar sem sagan heldur áfram. 
Við erum að taka upp í Bjarkarlundi í 

Reykhólasveit,“ segir Jörundur. Pétur 
Jóhann, Jón Gnarr og Jörundur 
leika aðalhlutverkin sem fyrr og 
Ragnar Bragason leikstýrir. 

Jörundur útskrifaðist frá 
leiklistardeild Listaháskóla 
Íslands árið 2006 og er einn af 
stofnendum leikfélagsins Vér 
morðingjar sem staðið hefur 
fyrir framsæknum leiksýning-
um. Hann hefur tekið að sér 
ýmis ólík verkefni eftir útskrift. 

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JÖRUNDUR RAGNARSSON LEIKARI

Sá ljóti í Þjóðleikhúsinu ■ Í desember síðastliðnum fór 
flugvél 
knúin 18 
kílówatta 
rafmótor 
tengdum 
liþíum-
pólymer-rafgeymi í sitt fyrsta flug 
í Frakklandi. Hið 48 mínútna 
tilraunaflug vélarinnar, sem 
kölluð er „Electra“, náði yfir um 
50 kílómetra vegalengd. Vélin 
er byggð á eins manns heima-
smíðaðri „kit“-flugvél af gerðinni 
Sourciette, en það er franskt 
félag um rafdrifið flug, APAME, 
sem stendur að smíðinni. 
Félagið stefnir að því að fljúga 
„Electru“ yfir Ermarsund í júlí 
2009, þegar rétt 100 ár verða frá 
fyrsta fluginu yfir það. 

FLUG: 
RAFDRIFIN FLUGVÉL

Fyrirtækjamótið Vodafone Cup í 
fótbolta var haldið í fyrsta sinn á 
laugardag í Vodafone-höllinni. 
Sigurliðið sem kom frá Glitni 
mun síðan halda til Moskvu í maí 
þar sem það mun taka þátt í 
alþjóðlegri úrslitakeppni Voda-
fone Cup. Þegar þeirri keppni er 
lokið fá liðsmenn svo að fara á 
úrslitaleikinn í Meistaradeild-
inni sem fer fram þar í borg 
þann 21. maí.„Vodafone er einn 
af aðalkostendum Meistaradeild-
arinnar og þess vegna mun Glitn-
isliðið að sjálfsögðu fá sérstaka 
VIP-meðhöndlun á úrslitaleikn-
um,“ segir Hrannar Pétursson, 
upplýsingafulltrúi Vodafone.

„Við buðum 30 helstu við-
skiptavinum okkar á fyrirtækja-
sviði að taka þátt í mótinu í Vod-
afone-höllinni og það heppnaðist 
mjög vel og verður hér eftir 
haldið árlega,“ segir hann.

Lið Glitnis lagði knattspyrnu-

kappa Íslandspóst að velli í 
úrslitaleiknum með fjórum 
mörkum gegn einu.  

 - jse

Glitnir vann fyrirtækjamótið Vodafone Cup: 

Fara á úrslitaleik í 
Meistaradeildinni

BIKARINN AFHENTUR Árni Pétur Jóns-
son, forstjóri Vodafone, afhendir hér 
Jóni Inga Árnasyni, fyrirliða Glitnisliðsins, 
bikarinn. Þótt bikarinn sé mikils virði 
þykir mönnum þó meira um ferðina 
sem var í vinning. 

Endurreisir miðbæinn

„Ég lofa því að þessi mál 
verða sett á dagskrá alveg á 
næstunni og að snúa vörn 
í sókn. Þetta óviðunandi 
ástand er arfleið frá fyrri 
meirihlutum sem við ætlum 
okkur að bæta úr.”

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON BORGAR-
STJÓRI UM ÁSTANDIÐ Í MIÐBÆNUM

Fréttablaðið 30. mars 2008

Með rottum á ylströnd

„Þetta er alveg kjöraðstaða 
fyrir rottur. Ég veit ekki um 
neinn sem langar að baða sig 
með þeim.” 

ÓTTARR HRAFNKELSSON, FOR-
STÖÐUMAÐUR YLSTRANDARINNAR 
Í NAUTHÓLSVÍK, UM FRÁGANG Á 
RÖRI SKAMMT FRÁ YLSTRÖNDINNI

Fréttablaðið 30. mars 2008

GJALDKERAR HÚSFÉLAGA 
ÞURFA LÍKA SITT FRÍ!

HELSTU KOSTIR HÚSFÉLAGAÞJÓNUSTU SPRON:

Frekari upplýsingar er að finna á spron.is og hjá viðskiptastjórum 

í síma 550 1200 eða þjónustuveri í síma 550 1400.

Oft fer dýrmætur frítími gjaldkera húsfélaga í að sinna starfi sínu. Af hverju ekki að nýta sér 
Húsfélagaþjónustu SPRON og spara þannig vinnu og fyrirhöfn? 

INNGÖNGU

TILBOÐ
Þau húsfélög, sem koma 
í viðskipti við SPRON fyrir 
30. maí 2008, fá fría 
innheimtuþjónustu í sex 
mánuði.
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UMRÆÐAN
Borgarmál 

Ef ábyrg stjórnvöld væru við völd í 
Reykjavík væru viðbrögðin við 

svimandi háum bakreikningi frá KSÍ 
vegna stúkubyggingarinnar í Laugardal 
önnur en raun ber vitni. Hlutverk 
borgaryfirvalda ætti að vera það að halda 
utan um buddu borgarsjóðs og vísa 
ábyrgð borgarinnar á framúrkeyrslunni á 
bug, eins og efnisatriði málsins styðja. 

En bitur og særður meirihluti í 
Reykjavík, með Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson formann 
borgarráðs í broddi fylkingar, ólmast þess í stað við 
að koma ábyrgð yfir á pólitíska andstæðinga og þar 
með Reykjavíkurborg eftir langsóttum krókaleiðum. 

Svaðið sem Vilhjálmur og meirihlutinn heldur sig í 
er orðið niðurstappað og einmanalegt og vonin um að 
komast upp úr því virðist slokknuð, hagsmunir 
borgarinnar og önnur slík æðri markmið hafa 
fjarlægst og allt kapp er lagt á að draga fleiri í svaðið 
með réttu eða röngu. 

Þessi ófrægingarherferð meirihlutans er 
sérstaklega ómerkileg í ljósi þess að Vilhjálmur Þ. 

Vilhjálmsson lét það sjálfur dragast í 
meira en þrjá mánuði að skipa fulltrúa 
meirihlutans í byggingarnefnd Laugar-
dalsvallar eftir kosningar 2006. Hann 
getur því kennt sér sjálfum um það að 
ekki var fundað í byggingarnefnd það 
sumar. 

Vilhjálmur fékk einnig að vita um 
framúrkeyrslu KSÍ sem borgarstjóri 
snemma hausts 2006 en hann gerði 
borgarráði aldrei grein fyrir málinu. 

Hins vegar lét Dagur B. Eggertsson 
borgarlögmann fara yfir málið um leið og 
honum var gert viðvart um það haustið 

2007 og gerði borgarráði grein fyrir því í kjölfarið.
Örvæntingarfullt fólk sem hefur engu að tapa sést 

ekki alltaf fyrir, það grípur stundum til örþrifaráða 
sem festa það í svaðinu og bætir í engu þeirra stöðu. 
Oddvitar meirihlutans í Reykjavík eru örvæntingar-
fullir og hafa pólitískt engu að tapa.

Reykjavíkurborg hefur hinsvegar miklu að tapa, 
því er óverjandi fyrir oddvitana örvæntingarfullu og 
aðra borgarfulltrúa meirihlutans að vinna gegn 
hagsmunum borgarinnar, í langsóttri tilraun til þess 
að koma höggi á pólitíska andstæðinga.

 Höfundur er borgarfulltrúi. 

Stúkan dýra 

SIGRÚN ELSA 
SMÁRADÓTTIR 

iRobot ehf.
Hólshraun 7, 220 Hfj. •  S. 555 2585  •  irobot.is

...ég hreinlega Elska hana 
Ert þú búin að fá þér eina?

•  Þú fer í vinnuna og hún er búin að ryksuga þegar þú kemur heim

•  Hún eldar kanski ekki,  en hún ryksugar á meðan þú eldar

•  Þú þarft ekki að ryksuga,  hún sér alveg um það daglega

•  Hún ryksugar fyrir þig og elskan þín kvartar ekki

Fæst hjá: Byko um land allt , Max Kauptúni og Holtagörðum , , Byggt og Búið, 
Heimilistæki, Ormsson Smáralind , Ljósgjafi nn Akureyri, Ormsson – Model, Krákur 

ehf verslun, Rafsjá fasteignir ehf, ÁrvirkinnSelfossi, Tölvuþjónusta Vals, 

Efnahagsástandið er Monty 
Python-skets. Með Randver 

Þorlákssyni.
Og þessi Kuuööööpthhuh-

auglýsing er táknmynd kreppunn-
ar: John Cleese snældugalinn til 
augnanna, fullur þórðargleði – 
eiginlega að springa úr hlátri – að 
veifa framan í okkur gömlum 
ullarvettlingi á meðan Randver 
stendur hjá eins og glópur – 
gersamlega hvumsa, gersamlega 
skák og mát – bankamaðurinn 
íslenski sem hélt hann væri að 
leiða hinn afdankaða enska 
séntilmann inn í nútímaveröld 
verslunar&viðskipta...

Nananabúbú. Hver hélduð þið 
eiginlega að þið væruð?

En hver er hvað?
Hver er að ulla á hvern? Upphaf-
leg merking er sennilega sú að nú 
séu Íslendingar þjóð meðal þjóða 
og meira að segja komnir í fyrstu  
deild: Randver að leika á móti John 
Cleese. 

Og ekki nóg með það heldur sé 
hinn yfirlætislausi (óhnepptur 
jakkinn) en klári íslenski banka-
maður kominn lengra en útlenski 
rugludallurinn sem lifi á fornri 
frægð og sé fullur ástæðulausra 
fordóma í garð Íslendinga sem 
sökum inngróins víkingseðlis og 
hæfilega lítillar menntunar voru 
betur í stakk búnir til leiftur-
skjótra fjárfestinga en aðrir. 

Rás viðburðanna hefur nú orðið 
til þess að merking auglýsingar-
innar snýst: útlendingurinn 
narrast að Íslendingunum; og nú 
er hann á norðan: viltu vettling? 

En ekki nóg með það: komið hafa 
fram getsakir um þátt til dæmis 
Kaupþings í falli krónunnar – nóg 
græddu þeir að minnsta kosti –  og 
þá hlýtur maður að spyrja: fulltrúi 
hvers er þá John Cleese að gefa 
okkur ullarfingurinn? Er hann 
kannski bankinn og ráðamenn 
hans, og vesalings Randver tákni 
þá okkur lúserana sem alltaf 
megum súpa seyðið af öllu?

Hann er að minnsta kosti þannig 
á svipinn. Annars veit ég auðvitað 
ekkert um þetta. Ég skil ekki 
efnahagsmál og skil ekki af hverju 
ég þarf endilega að skilja þau – 
skil ekki einu sinni sjálfan mig 
þegar ég er að tala við kunningja á 
förnum vegi upp úr fréttatímum 
um skuldatryggingarálag og 
væntingavísitölu og vanda sem sé 
ekki vandi heldur sé vandinn sá að 
talað sé um að það sé vandi sem sé 
ekki vandi heldur sé talað um að 
það sé vandi sem... Og svo 
framvegis. Monty Python. 

Reyndu að feisa það Geir
Ég veit bara það að eitthvað er 
verulega bogið við frammistöðu 
ráðamanna og ríkisstjórnar. 
Fjármálaráðherrann tjáir sig ekki 
nema sem dómsmálaráðherra í 
fáránlegu mannaráðningamáli 
gærdagsins; viðskiptaráðherra 
segir hreint út að peningamála-
stefna stjórnvalda sé komin í þrot 
en er að öðru leyti eins og hver 
annar álitsgjafi. Og þegar maður 
sér forsætisráðherrann reyna að 
ræskja sig kurteislega við 
seðlabankastjórann verður manni 
hugsað til gamalla vísuorða 
Megasar: „Það er ekki meir/ 
reyndu að feisa það Geir. “

Því krónan er búin að vera og 
allir vita það og líka hitt að 
ástandið væri allt annað ef 
ráðamenn hefðu haft til að bera 
þá þjóðrækni og ábyrgðarkennd 
að tengja íslenskt samfélag 
evrunni og ganga í Evrópusam-
bandið þegar það var hægt að 

gera með sæmilegri reisn.
Ég er stoltur af því að vera 

Íslendingur: stoltur af málinu 
okkar, sjálfstæðisbaráttunni, 
gangtegundum hestsins og 
blessaðri kusu og forystufénu, 
sögunum og ljóðunum, leikhúsinu 
og Kjarval og hitaveitunni, 
náttúrufræðingunum og tónlistar-
fólkinu,  fjöllunum og tófunni og 
bændamenningunni, rokkinu og 
handboltanum, Vigdísi og 
fiskinum og vættatrúnni – ég er 
meira að segja stoltur af lóunni 
þó að hún sé náttúrlega ekkert á 
mínum vegum. 

En hvers vegna ætti ég að vera 
stoltur af krónunni? Er hún 
landvættur? Er hún þjóðarger-
semi? Hefur hún eitthvert gildi 
umfram það að leyfa eftirlauna-
þeganum Davíð Oddssyni að ráða 
yfir einhverju?

Of lengi höfum við látið 
stjórnast af óskiljanlegri evró-
fóbíu hans. Geir á kannski eftir 
að feisa það en meira að segja ég 
skil að hið alþjóðlega fjármála-
kerfi starfar þannig að krónan 
var útsett fyrir þess háttar aðför 
sem Davíð talar um að ótilgreind-
ir aðilar hafi staðið fyrir. Þeir eru 
eflaust „óprúttnir“. Og hvað? 
Ætlar hann að kalla þá á teppið og 
taka æði? 

Þessir „óprúttnu aðilar“ voru 
ekki kosnir eða settir til þess að 
gæta hagsmuna íslensks almenn-
ings. Þeir hafa engum skyldum að 
gegna gagnvart okkur – þetta eru 
bara rándýr kapítalismans sem 
verður að gæta sín á. Því að 
ríkisstjórnin og aðrir ráðamenn 
íslenskra efnahagsmála hafa 
nefnilega þeim skyldum að gegna 
sem þeir „óprúttnu “ hafa ekki. 
Það forkastanlega í þessu máli 
öllu er ekki endilega að braskarar 
braski heldur hitt að hafa komið 
málum svo fyrir að þeir braski 
með lífsafkomu okkar. 

Vettlinga? Ómögulega takk, ég 
á ágæta vettlinga – flísvettlinga, 
evrópska. 

Viltu vettling?

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Efnahagsástandið

Árni of upptekinn
Ólafur Darri Andrason, deildar-
stjóri hagdeildar ASÍ, var meðal 
ræðumanna á flokksstjórnarfundi 
Samfylkingarinnar og ræddi hann þar 
um stöðuna í efnahagsmálum. Ólafur 
Darri gagnrýndi ríkisstjórnina fyrir að 
hafa brugðist allt of seint við þeim 
vanda sem nú er uppi og að 
misvísandi skilaboð bærust 
frá ráðherrunum. Sagði 
hann að Árni M. Mathie-
sen fjármálaráðherra væri 
líklega upptekinn við að 
verja meint málfrelsi sitt til 
að gagnrýna umboðsmann 
Alþingis og gæti því ekki 
tekið á efnahagsvandanum. 
Það er gott hjá Ólafi Darra 
að nýta sér málfrelsið meðan 
Árni er að verja það.

Bömmer eftir Búnaðarþing
Samkeppniseftirlitið grunar nú 

bændur um græsku um að hafa sam-
ráð og ætla Bændasamtök Íslands nú 
að afhenda eftirlitinu afrit af fundar-
gerðum og þingskjölum frá síðasta 
Búnaðarþingi og öllum fundargerð-
um, samþykktum, ályktunum, 

sáttum, minnisblöðum 
og tölvupóstum frá 

1. september síð-
astliðnum. Það 
má alltaf búast 
við því að Bún-
aðarþing dragi 
dilk á eftir sér.

Formaðurinn og snæris-
þjófurinn

Formaður Bandasamtakanna, Har-
aldur Benediktsson frá Vestra-Reyni 
eða Rein eins og bærinn var nefndur 
í Íslandsklukkunni, var hinsvegar 
keikur þegar Fréttablaðið spurði hann 

út í þessi mál. „Við bara svörum 
þessari beiðni Samkeppniseft-

irlitsins eftir bestu getu og ef 
það leiðir til sektar þá hafa 
bændur á Reyni áður þurft 
að sæta dómi fyrir það að 
ögra yfirvöldum.“ Vonandi 
sleppur bóndinn við þær 
raunir sem snærisþjófurinn 
Jón Hreggviðsson mátti 

þola.
steindor@frettabladid.is

jse@frettabladid.isÞ
að lítur út fyrir að íslenskt efnahagslíf sé undir árás. 
Þessi árás er tvíþætt, ef marka má orð Davíðs Odds-
sonar, formanns bankastjórnar Seðlabanka Íslands.

Í fyrsta lagi hefur verið herjað á íslensku krónuna 
að mati Davíðs. Á þriðjudaginn í síðustu viku sagði 

hann ástæðu til að athuga hvort ábyrgir innlendir aðilar hefðu 
vísvitandi stuðlað að falli krónunnar, þótt hann fullyrti ekkert 
um það. Bankarnir hefðu vissulega varið eiginfjárstoðir sínar 
með því að færa eigið fé sitt í auknum mæli í erlenda mynt. 
„En ef þetta hefur verið gert úr hófi fram þá er það framganga 
sem ekki er boðleg en við erum ekki komnir með neina endan-
lega mynd af því. Við erum að skoða það þessa dagana,“ sagði 
seðlabankastjóri í viðtali við Spegilinn á Rúv í síðustu viku.

Í annan stað er um að ræða atlögu að íslenskum bönkum 
og ríkinu. Vísaði Davíð þar til nýlegs dæmis um rógsherferð 
gegn breska bankanum HBOS. Það mál er nú til rannsóknar 
hjá breska fjármálaeftirlitinu. „Og því er ekki að neita að sú 
atlaga sem þessa dagana er gerð að íslenskum bönkum og 
íslenska ríkinu, en tryggingarálög á það hækkuðu í dag í yfir 
400 punkta sem er fráleitt, lyktar óþægilega af því að óprúttnir 
miðlarar hafi ákveðið að gera úrslitatilraun til að brjóta niður 
íslenska fjármálakerfið. Þeim mun ekki takast það. En til álita 
hlýtur að koma að gera alþjóðlega opinbera rannsókn á slíku 
tilræði við heilbrigð fjármálakerfi,“ sagði Davíð á ársfundi 
Seðlabankans á föstudaginn.

Ekki er hægt að afgreiða þessar fullyrðingar æðsta manns 
peningamálastefnunnar á Íslandi þannig að hann sé að dreifa 
athygli manna frá Seðlabankanum sjálfum. Þegar formaður 
bankastjórnar vill setja af stað tvær athuganir, annars vegar 
til að finna skýringar á falli krónunnar og hins vegar á rógs-
herferð óprúttinna miðlara til að brjóta niður íslenskt fjár-
málakerfi, verður að taka það mjög alvarlega. Og það er líka 
nauðsynlegt fyrir Seðlabankann að útskýra hvernig þessar 
athuganir fari fram, hver framkvæmi þær, hvenær þeim muni 
ljúka og hverjar niðurstöðurnar verði. 

Mikilvægustu skilaboðin sem bárust frá ársfundi Seðla-
bankans voru þó í yfirlýsingu Geirs H. Haarde forsætisráð-
herra að unnið væri að erlendri lántöku ríkissjóðs til að efla 
gjaldeyrisforða Seðlabankans. Ef aðgengi fjármálafyrirtækja 
að gjaldeyri er aukið getur það styrkt stöðu þeirra á alþjóð-
legum mörkuðum og eytt ótta við að þeir geti ekki staðið við 
skuldbindingar sínar. Niðurstöðu um þetta er að vænta ekki 
seinna en 10. apríl.

Um leið og við fögnuðum því að verða þátttakendur á alþjóð-
legum mörkuðum sættumst við á leikreglur sem þar gilda. Í 
því felst að við erum berskjaldaðri en áður fyrir hvers kyns 
hræringum erlendis, sérstaklega í ljósi smæðar gjaldmiðils-
ins. Þótt eitthvað kunni að vera ósanngjarnt þarf það ekki að 
vera ólöglegt. Það er því fagnaðarefni að umræðan um stærð 
myntsvæðisins og virkni peningamálastefnunnar sé komin 
á fullt. Þannig undirbúum við okkur fyrir aðrar atlögur að 
íslensku efnahagslífi í framtíðinni.

Það hefur verið herjað á íslenskt efnahagslíf.

Undir árás
BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR
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REYKJAVÍK & AKUREYRI

Computer and office courses 
for beginners and advanced users

VEFUR - GRAFÍK - MYNDVINNSLA

Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi
fólk sem og þá sem vilja forskot til frekara 
hönnunarnáms eða  þeim sem vilja hanna 
sínar eigin auglýsingar.  Photoshop – 
Illustrator – InDesign og PDF vinnsla.
Lengd 105 std.  Verð kr. 116.000,-
Hefst 3. apríl og lýkur 29. maí.
Sjá nánar heimasíðu.

Vefsíðugerð I
Grunnnámskeið ætlað byrjendum í 
vefsmíði og fólki sem vill koma sér upp 
einfaldri heimasíðu með sérstakri áherslu 
á myndgerð og myndnotkun á 
heimasíðunni.  Tekin eru fyrir tvö mest 
notuðu forritin, Dreamweaver og 
Photoshop.
Lengd 47 std.  Verð:  49.000,- 
(Ath. endurgreiðslu stéttarfélags)
Hefst  2. apríl og lýkur 30. apríl.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 18 -21.30.

Photoshop grunnur
Farið í helstu grunnþætti forritsins, áhöld, tæki og valmyndir svo þátttakendur öðlist 
skilning á myndvinnslu í tölvum og geti orðið sjálfbjarga við helstu aðgerðir forritsins 
sem almennir notendur þurfa að kunna skil á. 
Lengd 21 std.  Verð: 24.000,-
Hefst 2. apríl og lýkur 14. apríl. Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 18 -21.30.

Dreamweaver
Eitt vinsælasta og algengasta forritið sem notað er við gerð heimasíðna.  Námskeiðið 
hentar þeim sem eru að stíga fyrstu skrefin í gerð heimasíðu eða vilja bæta fyrri síður.
Áhersla lögð á  praktísk verkefni og að ljúka einföldum vef.
Hefst 16. apríl og lýkur 30. apríl.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl. 18 - 21.30.

VIÐSKIPTAGREINAR

Bókhald II
Stutt og hagnýtt framhaldsnámskeið.
Hentar þeim sem lokið hafa 
bókhaldsgrunni eða hafa 
bókhaldsreynslu.  Fjárhagsbókhald – 
upprifjun og frh.  VSK uppgjör og 
leiðréttingaskýrslur, launabókhald, 
launamiðar, launaframtal og skil til 
skattts.  Afstemmingar og skil á 
bókhaldi til endurskoðenda ásamt 
lestri ársreikninga. 
Lengd 32 std.  Verð: 36.000,-
Hefst 5. apríl og lýkur 22. apríl.  Kennt 
er þriðjudaga og fimmtudaga.
Morgunnámskeið kl 8.30 – 12 og 
kvöldnámskeið 18-21.30.

Navision
fjárhagsbókhald.
Nám ætlað þeim sem hafa bókhaldsgrunn og vilja læra um færslu alls 
fjárhagsbókhalds í þessu útbreidda forriti.
Lengd 42 std. Verð:  49.000,-
Morgunnámskeið:  Hefst 9. apríl og lýkur 25. apríl.  Nokkur sæti laus.
Kvöld og helgarnámskeið:  Hefst 9. apríl og lýkur 26. apríl.
Kvöld og helgarnámskeið: 29. apríl og lýkur 16. maí.  Nokkur sæti laus.

Tollskýrslugerð
Sérlega hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna og um meðferð allra helstu 
innflutningsskjala ásamt reglum sem gilda um innflutning.
Morgun og kvöldnámskeið hefjast 28. apríl. Lengd 21 std.  Verð: 28.000,-

ALMENN TÖLVUNÁMSKEIÐ

Tölvunám byrjenda
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu 
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að verða sjálfbjarga við almenna 
tölvunotkun.  Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga og er hægt að velja um morgun 
eða kvöldnámskeið.
Hefst 8. apríl og lýkur  6. maí.  Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga. 
Morgunnámskeið kl 8.30 – 12 og kvöldnámskeið 18-21.30
Lengd 42 std.  Verð: 32.900,- 

Almennt tölvunám.
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyri þá sem eru komnir af byrjunarstiginu og eru að 
nota tölvu í vinnu eða heima.  Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í 
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni.
Helstu kennslugreinar:  Windows, Word, Excel, Internetið, Outlook tölvupóstur og 
dagbók og Office 2007 kynning.

Hefst 21. apríl og lýkur  28. maí.  Kennt er mánudaga og miðvikudaga.
Morgunnámskeið kl 8.30 – 12 og kvöldnámskeið 18-21.30
Lengd 63 std.  Verð: 44.900,-  (Ath endurgr stéttarfélags)

OFFICE 2007
Kynningar og aðlögunarnámskeið fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Excel framhald
Hefst  7. apríl.

ÖNNUR NÁMSKEIÐ AÐ HEFJAST 

• Eldri borgarar grunnur 
Grunnnámskeið, ætlað byrjendum.
Lengd 30 kennslustundir. 
Hefst 28. apríl. 

• Eldri borgarar frh
Framhaldsnámskeið.
Lengd 30 kennslustd. 
Hefst 29. apríl.

REYKJAVÍÍK & AKUREYRI

SÉRFRÆÐINÁM

• MCP XP
Hefst 15. apríl.

• MCSA
Hefst 15. apríl.

• MCDST
Hefst 15. apríl.
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AL GORE, FYRRUM VARAFORSETI, 
ER SEXTUGUR Í DAG. 

„Að George Bush skuli 
eigna sér heiðurinn að því 
að múrinn milli Austur- og 

Vestur-Berlínar féll er álíka 
og hann eigi heiðurinn að 

því að sólin rísi.“

Al Gore var forsetaefni demó-
krata í forsetakosningunum 

árið 2000. Hann er áhugamað-
ur um verndun náttúrunnar og 
er einn þeirra sem kom Kyoto-

bókuninni á.

Þennan dag árið 1959 var 
Dalai Lama hrakinn í út-
legð er kínversk yfirvöld 
bældu niður uppreisn í 
Tíbet. Hann flúði til Ind-
lands og fékk þar pólit-
ískt hæli.  

Dalai Lama fæddist í Tak-
ster-héraði í Kína og hét 
þá Tensin Gjatso. Hann var 
skipaður fjórtándi Dalai 
Lama árið 1940 og varð 
bæði trúarlegur og pólit-
ískur leiðtogi Tíbeta. Árið 
1950, eftir að kommúnistar 
komust til valda í Kína, réð-
ust þeir inn í Tíbet. Ári síðar komust löndin að 
samkomulagi um að Tíbet yrði sjálfráða hérað 
innan Kína. Að nafninu til átti Dalai Lama að 

stjórna landinu en Kínverj-
ar höfðu þó tögl og hagldir. 
Tíbetar undu trúbanni kín-
verskra yfirvalda illa og mót-
mæltu reglulega og í mars-
mánuði árið 1959 braust út 
uppreisn en kínverski her-
inn bældi uppreisnina niður 
af mikilli hörku. 

Dalai Lama kom á fót 
lýðræðislega kjörinni út-
lagastjórn Tíbeta og árið 
1989 hlaut hann friðar-
verðlaun Nóbels fyrir frið-
samlega baráttu fyrir sjálf-
stæði Tíbets. Aukinn þungi 

hefur undanfarið færst í sjálfstæðisbaráttu Tí-
beta og til óeirða hefur komið á götum Lhasa, 
hinnar fornu höfuðborgar Tíbet. 

ÞETTA GERÐIST:  31. MARS 1959.

Dalai Lama hraktist í útlegð
MERKISATBURÐIR

1863 Kona kýs í fyrsta sinn í 
bæjarstjórnarkosningum 
á Íslandi, Maddama Vil-
helmina Lever á Akureyri.

1889 Eiffelturninn er vígður.  
1909 Björn Jónsson tekur við 

embætti ráðherra Íslands 
af Hannesi Hafstein.

1928 Fálkinn, nýtt vikublað, 
kemur út í Reykjavík.

1944 Pétur Gautur eftir Henrik 
Ibsen í þýðingu Einars 
Benediktssonar er sýndur 
í fyrsta sinn á Íslandi.

1955 Togarinn Jón Baldvinsson 
strandar við Reykjanes. 
Allri áhöfninni er bjargað, 
42 mönnum. 

1987 Ofsaveður á Norðurlandi, 
maður bíður bana á Dal-
vík.

Kvikmyndasjóður Íslands fagnar þrjá-
tíu ára afmæli sínu í næsta mánuði. 
Hann er opinber sjóður sem styrk-
ir íslenska kvikmyndagerð. Sjóður-
inn var stofnaður með lögum 26. apríl 
árið 1978, sama ár og Kvikmyndasafn 
Íslands var stofnað. 

Frá 1984 til 1998 var sjóðurinn að 
hluta fjármagnaður með skemmt-
anaskatti sem lagður var á bíómiða. 
Fyrstu styrkirnir voru greiddir út árið 
1979 og meðal fyrstu kvikmynda sem 
hlutu styrk það ár voru Land og synir, 
Veiðiferðin og Óðal feðranna.

„Fyrstu tíu árin fóru í að forma kvik-
myndagerð hér á landi og að byggja 
upp gott teymi af fagmönnum innan 
kvikmyndagerðar,“ segir Laufey Guð-
jónsdóttir, forstöðukona Kvikmynda-
miðstöðvar Íslands sem var stofnuð 
í núverandi mynd árið 2003. Þá tóku 
gildi ný kvikmyndalög og þáverandi 

Kvikmyndasjóður var felldur undir 
nýju miðstöðina. Laufey segir að ein 
af ástæðum þess að Kvikmyndamið-
stöðvar var stofnuð hafi berið að 
kynna íslenskar kvikmyndir erlend-
is, auk þess að stuðla að samskiptum 
um sölu og kynningu íslenskra kvik-
mynda. Miðstöðin sér einnig um kvik-
myndarmenningarleg verkefni. „Sjóð-
irnir eru svolítið eyrnamerktir innan 
kvikmyndamiðstöðvarinnar,“ segir 
Laufey. „Sjóðirnir eru þrír og styrkja  
leiknar myndir í fullri lengd, heimild-
ar- og stuttmyndir og leikið sjónvarps-
efni sem er nýjasta viðbótin.“ 

Sjónvarpsþættir á borð við Pressu og 
Mannaveiðar eru dæmi um efni sem fá 
styrk úr þessum sjóði og njóta íslensk-
ir sjónvarpsáhorfendur góðs af. Lauf-
ey hefur starfað hjá miðstöðinni frá 
upphafi en þá urðu miklar breytingar 
á vinnulagi stofnunarinnar og kerfið 

varð skilvirkara. „Fyrstu 25 ár Kvik-
myndasjóðs var aðeins einn umsókn-
arfrestur á ári og afgreiðslutíminn 
langur. Í dag er kerfið mun opnara. 
Við tökum á móti umsóknum allan  
ársins hring sem er að ég tel langtum 
heilbrigðara fyrir framleiðendur,“ 
útskýrir Laufey sem segir verkefnin 
hafa breyst töluvert frá fyrstu starfs-
dögum miðstöðvarinnar. Sérstaklega 
þó með tilkomu sjónvarpssjóðsins.

Í ár eru mörg verkefni í gangi hjá 
Kvikmyndamiðstöðinni og að sögn 
Laufeyjar óvenju margar íslensk-
ar myndir frumsýndar og framleidd-
ar í ár. Ekki verður haldið form-
lega upp á 30 ára afmæli sjóðsins en 
á Edduhátíðinni í haust mun þó þess-
ara tímamóta verða minnst. Sjá nánari 
upplýsingar um Kvikmyndamiðstöð: 
www.kvikmyndamidstod.is. 

 klara@frettabladid.is

KVIKMYNDASJÓÐUR ÍSLANDS:  FAGNAR ÞRJÁTÍU ÁRA AFMÆLI 

Íslenskar kvikmyndir blómstra

MIKLAR FRAMFARIR Laufey Guðjónsdóttir er ánægð með aukið framboð á íslensku sjónvarpsefni og skilvirkara kerfi hjá Kvikmyndamiðstöð.
FÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Colin Farell 
leikari er 32 
ára.

Rhea Perl-
man leikkona 
60 ára.

Kristján Guy 
Burgess, for-
stöðumað-
ur alþjóða-
vers, er þrjátíu 
og fimm ára 
í dag.

Þrúður Vil-
hjálmsdótt-
ir leikkona 
er þrjátíu og 
fimm ára í dag.

Nýr leikskóli verður opn-
aður í Hafnarfirði í júní. 
Hefur skólinn fengið nafnið 
Hamravellir. Starfsemi hans 
mun byggja á þeirri heilsu-
stefnu sem á rætur sínar að 
rekja til Kópavogs. Markmið 
heilsustefnunnar er að stuðla 
að heilsueflingu í leikskóla-
samfélaginu en aðalstoðir 
hennar eru næring, hreyfing 
og listsköpun. Skrifað var 
undir þjónustusamning um 
rekstur leikskólans á dögun-
um.

Hugmyndin er sú að við 
upphaf skólagöngu mun 
hvert barn fá sína heilsu-

dagbók þar sem skráð verð-
ur meðal annars heilsufar, 
hreyfifærni, úthald, svefn 
og næring. Börnin munu fá 
skipulagða kennslu í hreyf-
ingu og listgreinum og lögð 
verður mikil áhersla á hollt 
mataræði. Samsetning mat-
seðla mun taka mið af mark-
miðum Lýðheilsustöðvar um 
næringu barna.

Leikskólinn mun rúma um 
hundrað börn og er stefnt 
að því að skólinn verði orð-
inn fullsetinn í næsta haust. 
Stjórnendur skólans verða 
Salvör Jóhannsdóttir og 
Kristín Harðardóttir. -kka

Heilsuleikskóli

HEILSAN Í FYRIRRÚMI Frá undirskrift þjónustusamnings um rekstur 
leikskólans. Stjórnendur verða Salvör Jóhannsdóttir og Kristín 
Harðardóttir.

Hringskonur færðu á dögunum kvennasviði Landspítala 
gjöf. Gjöfin var sérlega vegleg, þrjú endurlífgunar-
borð fyrir fæðingardeildina og Siemens sónartæki fyrir 
móttökudeild kvenna. 

Þessar gjafir koma starfseminni að afar góðu 
gagni sem starfsfólkið er mjög þakklátt fyrir. Þetta 
kemur fram í fréttatilkynningu frá Landspítalanum. 
Endurlífgunarborðin sem sett eru inn á fæðingarstofur 
gera starfsfólki, læknum og ljósmæðrum, kleift að ann-
ast börn sem þurfa sérstakt eftirlit eða hjálp eftir fæðingu 
með nýjustu og bestu tækni. 

Með sónartækinu er unnt að greina kvilla hjá konum 
og oft hægt að komast hjá aðgerð. Hringurinn hefur 
áður fært kvennasviði góðar gjafir og má einkum nefna 
sónartæki á fósturgreiningardeildina sem gjörbreyttu 
starfseminni á þeirri deild.

Hringskonur gefa endurlífgunarborð og sónartæki

GÓÐAR GJAFIR Hringskonur og starfsfólk Landspítala við afhendingu.

AFMÆLI

Ástkær sonur okkar, bróðir, barnabarn og 
frændi,

Þór Willemoes Petersen
Arnarhrauni 40, Hafnarfirði,

verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju þriðjudag-
inn 1. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast Þórs er 
bent á minningasjóð sem stofnaður verður af vinum í 
samvinnu við Liverpoolklúbbinn á Íslandi.  Reiknings-
númer sjóðsins er 140-26-9140, kt. 131155-3369.

Sigrid Foss Guðmundur Jónsson
Per Willemoes
Laufey, Steinunn, Jón og Gobeline Willemoes
Þóra Antonsdóttir Friðþjófur Sigurðsson
Tormod Willemoes Petersen
Kristín Erla Þorgeirsdóttir



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  VINNUVÉLAR O.FL.

Stefán Pétur Sólveigarson hönnuður gerði upp 
háaloftið heima hjá sér og breytti því í notalegt 
svefnloft.

Háaloftið hjá Stefáni er einn af hans uppáhalds-
stöðum á heimilinu, en það hefur verið svefnherberg-
ið hans síðan það var gert upp. Þegar hann flutti inn 
fyrir rúmlega þremur árum var hins vegar ekki fal-
legt um að lítast uppi á lofti. „Það var allt í rúst, þetta 
var köld geymsla,“ rifjar hann upp. Einangrunin sem 
notuð hafði verið samanstóð af hinum ýmsu efnum 
eins og til dæmi sagi og dagblöðum. 

Ýmislegt kom því á óvart þegar Stefán byrjaði að 
setja háaloftið í stand. „Ég fann gömul dagblöð, það 
elsta frá 1930 og líka afmælispóstkort frá 1940 og 
1943,“ segir hann og bætir við að afi konunnar sem 
á íbúðina hafi verið með bókband á loftinu fyrir 
löngu síðan og enn í dag séu blettir í gólfinu eftir 
límföturnar sem notaðar voru. Stefán ákvað þegar 

hann gerði upp loftið að leyfa þessum förum að 
halda sér í gólfinu.

Stefán einangraði loftið, setti gips, málaði, pússaði 
upp gólfið og bætti við parketi þar sem það vantaði. 
Einnig breytti hann uppganginum að herberginu. 
„Það var einn þakgluggi, við breyttum honum og sett-
um tvo stóra þakglugga í viðbót,“ segir Stefán. Hann 
sá um alla vinnuna sjálfur, nema þegar kom að ísetn-
ingu þakglugganna, þá fékk hann smið sér til hjálpar. 
Allar þessar breytingar tók um mánuð að klára. Hann 
segist alla tíð hafa verið hæstánægður í íbúðinni sinni 
og hið uppgerða háaloft sé punkturinn yfir i-ið.

Stefán er ekki ókunnugur hönnun. Hann hefur 
hannað ýmislegt sniðugt síðan hann útskrifaðist úr 
Listaháskóla Íslands. Hann gaf út Hrútaspilið fyrir 
ekki svo löngu og er nú á fullu að klára Stóðhestaspil. 
Hann er einnig nýbúinn að hanna kertastjaka, þeir 
eru vatnsskornir úr áli og hafa fengið nöfnin Fjandi 
og Skrauti. klara@frettabladid.is

Bókband varð svefnloft
Stefán Pétur uppi á svefnloftinu sínu. Á myndinni má einnig sjá Fjanda og Skrauta, kertastjakana sem Stefán er nýbúinn að hanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Herbergjaskipti 
fjölskyldumeðlima geta 
verið skemmtileg tilbreyt-
ing ef fyrirhöfnin er ekki 
of mikil. Flest börn hafa 
gaman af breytingum ef 
þær eru ekki of róttækar 
og það er ekkert sem 
segir að breytingarnar 
þurfi að vera varan-
legar.

Gólfmottur er nauð-
synlegt að þvo eða viðra 
annað slagið eftir því sem 
við á. Nú er rétti tíminn til 
þess að taka til hendinni og 
losa sig við allt ryk úr húsinu 
áður en sólin fer að skína 
meira inn um gluggana og 
það fer allt að sjást.

Frystinn er líka ágætt 
að fara í gegnum þegar fer 
að vora og henda þeim 
vistum vetrarins sem voru 
ekki notaðar og eru komn-
ar á síðasta snúning. Þá 
verður nóg pláss fyrir nýjar 
næsta haust.

UPPLÝSINGAR O

is
ing Mjódd

Staðsetning í Mjódd
www.ovs.is

upplýsingar og innritun í síma 588-1414

Vinnuvélanámskeið
á pólsku

Næsta námskeið hefst 4. mars n.k.

– flott á veröndina

Sölustaðir:  Járn og gler · Garðheimar · Húsasmiðjan · Egg · www.weber.is

– mikið úrval af aukahlutum
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Silfurhnífapör setja glæsibrag 
á borðhaldið og gaman er að 
bera þau fram á stórhátíðum 
og tyllidögum. Ekki síst þegar 
um alíslenska smíð er að ræða.

„Margir safna svona borðbúnaði 
árum saman og kaupa bara eitt 
stykki í einu, ýmist til gjafa eða 
eigin nota. Hitt er líka til að fólk 
kaupi heilt sett fyrir 12 eða 18 
manns. Það er samt ekki oft.“ 
Þetta segir Ásgeir Reynisson gull-
smiður í Gull-og silfursmiðju 
Ernu í Skipholti 3. Hann heldur 
uppi merkjum afa síns Guðlaugs 
A. Magnússonar sem var einn 
helsti borðbúnaðarsmiður síðustu 
aldar.

Vinsældir íslenska silfur-
borðbúnaðarins haldast nokk-
uð stöðugar að sögn Ásgeirs 
og á vorin lifnar yfir sölunni 
því þá fjölgar brúðkaupun-
um. Um tíu mynstur eru 
framleidd og ekkert eitt er 
öðru vinsælla til langs tíma 
litið, segir hann. „Það geng-
ur í bylgjum. Stundum 
erum við að smíða mest 
með Reykjavíkurmynstri, 
annað ár er Vor vinsælast. 
Svona jafnast þetta út.“  Öll 
mynstrin eru framleidd í 
þremur stærðum, kaffi, desert 
og mat. Svo er fjöldi aukahluta 
svo sem spaðar, tertuhnífar, 
skurðahnífar og salatsett. 
Einnig segir Ásgeir að sér-
smíðað sé fyrir fólk og nefnir 
þar sem dæmi humargaffla. 

Allt er úr massívu 
Sterlingssilfri, nema hvað 
stál er í hnífsblöðunum. Ein 
matskeið kostar 18.000 krón-
ur og desertskeið 10.000. 
„Silfur hefur hækkað gríðar-
lega í verði,“ segir Ásgeir. 
„Þetta er mikil fjárfesting.“ 

 gun@frettabladid.is

Tréáhöld eru falleg og lystug að nota í matseldina. Gott er að láta 
þau liggja í ólífuolíu öðru hvoru til að þau þorni ekki upp og klofni.

Með silfurgaffal í munni

Ásgeir Reynisson er einn af fimm sem fást við smíðar hjá fjölskyldufyrirtækinu Gull-
og silfursmiðju Ernu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Mynstrið Erna frá 1936 eftir 
Guðlaug A. Magnússon en 
nafnið er frá dóttur hans 
komið. 

Rós frá um 
1950 eftir 
Karl Guð-
mundsson 
mynd-
skera frá 

Þinganesi.

Kaktus frá 
1946 eftir 
Guðlaug 
A. Magn-
ússon. 

Renes-
ans frá 
1946 eftir 
Guðlaug A. 
Magnús-
son.

Vor frá 1954 
eftir Bárð 
Jóhannes-
son.

Dalvegi 18  •  Kópavogi  •  s. 568 6500  •  www.fondra.is
Virkir dagar: 10:00-18:00 & Laugardagar: 11:00- 16:00
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fasteignir 
31. MARS 2008

Fasteignasalan Remax hefur til sölu stórt einbýli 
með góðum garði.

Um er að ræða einbýlishús á einni hæð með góðum 
garði á Furuvöllum 11 í Hafnarfirði sem stendur á 
869,1 fermetra hornlóð en húsið sjálft er alls 194,7 
fermetrar þar af 40 fermetra bílskúr. Bílaplan er 
hellulagt með hitalögn. Á palli er birtustýrð lýsing 
og blómabeð. Lóðin er lögð náttúrutorfi sem ekki 
þarf að hugsa um. Gólfhiti er í húsinu og flísar á 
öllum gólfum. 

Í forstofu eru flísar á gólfi og fataskápar. Frá for-
stofu er komið inn í hol, þaðan er gengið inn í þvotta-
hús og bílskúr. Til vinstri er eldhús og sjónvarpshol 

og beint áfram er stofa. Þvottahús er með góðri 
vinnuaðstöðu og útgengt er þaðan út á pall með 
potti. Bílskúrinn er flísalagður með millilofti og 
gluggum. Eldhús er mjög rúmgott, stór innrétting 
úr gegnheilli eik. Uppþvottavél og ísskápur fylgja. 
Stór borðkrókur er í eldhúsi og þaðan er gengið út á 
pall. Inn af eldhúsi er sjónvarpshol. Innst í stofunni 
eru mjög stórir gluggar og virkar sá hluti stofunn-
ar því eins og nokkurs konar sólstofa. Frá stofunni 
eru tveir útgangar út á pall. Á svefnherbergisgangi 
eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Svefnher-
bergin eru öll með skápum. Baðherbergið er flísa-
lagt í hólf og gólf, með bæði nuddhornbaðkari og 
gufusturtuklefa. 

Nánari upplýsingar fást hjá Remax í Skeifunni.

Birtustýrð lýsing á palli
Fasteignasalan Remax hefur til sölu einbýlishús. Stór og falleg lóð fylgir eigninni.

Við hjá 

Eignamiðlun Suðurnesja

erum flutt á Hafnargötu 91

230 Reykjanesbæ

Verið ávallt velkomin!

Hafnargata 91 • 230 Reykjanesbær

Sími 421 1700 • www.es.is

EIGNAMIÐLUN SUÐURNESJA

stofnað 1978 – Sími 421 1700

Fr
u

m

Brúarlán Netbankans er þægileg leið til að brúa bilið frá kaupum 

á nýrri íbúð til sölu á þeirri gömlu. Farðu á www.nb.is og kynntu 

þér málið eða fáðu nánari upplýsingar í síma 550 1800.
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Domus fasteignasala hefur til sölu 185,6 fermetra einbýlishús á einni hæð, ásamt 40 
fermetra bílskúr sem búið er að innrétta í stúdíóíbúð en má breyta aftur. Gróinn garður 
fylgir eigninni og er útsýni gott í kring. Hiti er í bílaplani og í stéttum fyrir framan húsið.

Lýsing: Eignin skiptist í forstofu, gestaklósett, sem í dag er notað sem geymsla, eld-
hús, stofu, borðstofu, fjögur svefnherbergi og góðan garð með palli. Forstofan er rúm-
góð með flísum á gólfi. Innangengt er í geymslu/gestaklósett inn af forstofu með flís-
um á gólfi. Eldhúsið er með eikarinnréttingu, gott skápapláss. Innangengt er inn í 
þvottahús/geymslu frá eldhúsi. Borðstofa er inn af eldhúsi með útgengi út á skjól-
góðan pall með tvöfaldri hurð. Flísar á gólfi. Stofan er björt með fallegri kamínu og 
plankaparketi á gólfi. Herbergin eru fjögur og rúmgóð með plankaparket á gólfi. 
Hjónaherbergið er með útgengi í garð. Baðherbergið er flísalagt, upphengt kló-
sett, stór sturtuklefi, með steindum vegg, timburgólfi á botni, stórum sturtuhaus. 
Hvítlökkuð innrétting með miklu skápaplássi, granít á borði. Búið er að innrétta bíl-
skúrinn sem stúdíóíbúð en auðvelt að breyta honum aftur í bílskúr. Bílskúrinn er með 
flísum á gólfi. Eldhúsið er með hvítlakkaðri innréttingu. Múrveggur skilur að svefnað-
stöðu og stofu. Múrveggur í boga inn af baðherbergi. Baðherbergið er með sturtu og 
flísum á gólfi. Hljóðkerfi er í loftunum og glæsilegur ljósabúnaður sem lýsir upp íbúð-
ina með dimmurum og fjarstýringu. Hiti í gólfum. 

221 Hafnarfjörður: Hljóðkerfi í loftunum

Einihlíð 12: Einbýli og stúdíóíbúð

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla

100% FJÁRMÖGNUN Á VERÐI EIGNARINNAR

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com
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„FRÁBÆRT TILBOÐ“
NÝJAR PENTHOUSE ÍBÚÐIR
100% lán á verði eignarinnar.

 Eingöngu skattar borgaðir 15,000 c.
 Íbúðirnar eru tilbúnar og hægt að flytja inn strax.
 Sérlega vandaðar 2 fallegar penthouse íbúðir með stórum
þaksvölum til sölu í Balcones de Cabo Roig á Torrevieja
svæðinu.

 Íbúðirnar eru nýjar og innifalin eru öll húsgögn sem eru
mjög vönduð og sérlega smekkleg í alla staði.

 Öll eldhústæki eru einnig innifalin í verði.
 2 svefnherbergi / 2 baðherbergi.
 Stærð:114,95 fm.
 Þakterras:30 fm.
 Sameiginleg sundlaug.
 Frábært útsýni til sjávar.
 Allt svæðið í kring er tilbúið og frágengið.
 Öll þjónusta nálægt sem og 3 golfvellir sem eru við dyrnar.
 Stutt á ströndina.
Verð 174.000 c

www.costablanca.is  www.golf-houses.com

RE/MAX Skeifan kynnir stórglæsilegt skrif-
stofuhúsnæði til leigu. Um er að ræða 350 fm 
í einu glæsilegasta húsnæði landsins, mögu-
leiki að fá það innréttað eftir þörfum leigjanda. 
Mikil aðstaða er í húsinu, s.s. líkamsrækt-
arstöð og mötuneyti. Næg bílastæði.

Allar upplýsingar veitir 
Ásdís Ósk, löggiltur fasteignasali 

í email: asdis@remax.is 
eða síma í 863 0402
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Ásdís Ósk 
Valsdóttir 
Lögg. fast. 
GSM 863 0402
asdis@remax.is Faxafeni 8



Valþór Ólason
Sölumaður
Beinn sími: 534 5403
valthor@klettur.is

Valborg Sigrún Jónsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5401
valborg@klettur.is

Svava Júlía Hólmarsdóttir
Sölumaður
Beinn sími: 898 3023
svava@klettur.is

Oddur G. Hauksson
Sölumaður
Beinn sími: 897 6110
oddur@klettur.is

Guðmundur F. Kristjánsson
Sölustjóri
Beinn sími: 534 5406
gudmundur@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
Löggiltur fasteignasali
Beinn sími: 534 5404
svavar@klettur.is

Svavar Hrafn Svavarsson
Sölumaður
Beinn sími: 534-5407
svavarhrafn@klettur.is

Einar Viðarsson
Sölumaður
Beinn sími: 534-5402
einar@klettur.is

Örn Helgasson
Sölum. atvinnuhúsnæðis
Beinn sími: 534-5405
orn@klettur.is

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is 

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

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

DREKAKÓR - KLASSSA EIGN
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.

RJÚPNASALIR - LYFTUHÚS
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 suður-
svalir, flísar á eldhúsi og baði. Ásett verð:
28,9 m.

GALTALIND
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.

ESJUGRUND
Staðsetning. KJALARNES.
LÝSING EIGNAR: Einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt innbyggðum tvöföldum
bílskúr og 2ja herb. aukaíbúð, og óskráðu
rými undir svölum. Gólfefni eru nýtt
Hlyn parket og nýjar flísar á votrýmum.
Nýjar innréttingar STÆRÐ. samtals 230
fm Herbergi: 4-7. Verð 49 millj.

RAÐHÚS

HEIMALIND
Staðsetning: Kópavogur
LÝSING EIGNAR: glæsilegt parhús á
einni hæð, Sólpallur, bílskúr
Stærð: 164,2
Herbergi: 7 (5 svefn)
Verð: 52,9 millj.

HÆÐIR

TÚNGATA
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: 21,1m.

GULLSMÁRI
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.

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

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

BIRKIMELUR
Staðsetning:Vesturbær Reykjavíkur
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket
og flísar,eldri innréttingar, frábær stað-
setning, íbúðin er á 3 Hæð
Stærð: 80,5 fm
HERBERGI 3ja
Verð: 26,5 millj.

2JA HERBERGJA

NORÐURBRÚN
Staðsetning: Reykjavík
LÝSING EIGNAR: jarðhæð, tvíbýlishús,
sérinngangur, skemmtileg og vel skipu-
lögð íbúð.
Stærð: 61,5 fm
Herbergi: 1 svefn
Verð: 19,9 millj.

2JA HERBERGJA

RAUÐARÁRSTÍGUR
Staðsetning: Reykjavík, miðbær.
LÝSING EIGNAR.: fyrsta hæð, ekki jarð-
hæð. Hol, stofa, eldhús, svefnherbergi,
baðherbergi, björt og falleg eign á góð-
um stað. Gólfefni: Parket og flísar.
Stærð: 48 fm
Verð 16,9 m.

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

SUÐURVANGUR
Staðsetning: HAFNARFIRÐI
LÝSING EIGNAR.: Falleg og björt eign.
Gólfefni eru parket, flísar og parketdúk-
ur.
Stærð: 98,5 fm
Herbergi: 3ja 
Ásett verð: 22,5 millj.

RAÐHÚS

FLJÓTASEL
Staðsetning: Reykjavík
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru parket
og flísar, fallegar viðarinnréttingar í eld-
húsi.Aukaíbúð 90 fm Bílskúr.
Stærð: 264,7 fm
Herbergi: 5
Verð: 46,9 millj.
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Staðsetning: Kópavogur.
LÝSING EIGNAR.: Gólfefni eru
parket og flísar. Stórglæsilegar
innréttingar, húsgögn frá EXO.
Tvennar svalir.
Fullbúin íbúð!!
Stærð: 196,3 fm
Herbergi 3 svefn
Verð: 78,8 millj.

HÖRÐUKÓR „PENTHOUSE“ EIN MEÐ NÁNAST ÖLLU! 
INNRÉTTUÐ MEÐ GLÆSILEGUM HÚSGÖGNUM FRÁ EXO

ÍBÚÐIRNAR Í GRANDAHVARFI ERU VAND-
AÐAR ÍBÚIR FRÁ 121-136 FM AÐ STÆRÐ.

✔ Möguleiki er að kaupa bílskúr með sum-
um eignum

✔ Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með
trépalli

✔ Glæsilegur frágangur lóðar og sameigin-
legra svæða

✔ Myndavél með upptöku verður uppsett
við innkeyrslu í götuna,
vöktuð af stjórnstöð 

✔ Öryggismiðstöðvarinnar. Einnig fylgir ör-
yggiskerfi hverri íbúð

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skil-
alýsing og bæklingur fást hjá Fasteignasöl-
unni Kletti í síma 534 5400, einnig upplýs-

ingar um hverfisfélag og öryggiskerfi.

GRANDAHVARF 1-5 - SÉRHÆÐIR VIÐ ELLIÐAVATN



Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

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. Einstakt tækifæri.

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.

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.
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.

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

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

FALLEG BLÓMABÚÐ VIÐ LAUGAVEGINN.
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 gott fyrir
verktaka.
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, 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.
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.

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
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MASA International
er leiðandi fasteignasala á Spáni

MASA International býður upp á mikið úrval 
fasteigna á Spáni og víðar.

Hringdu í síma 587-1600 eða 842-2802 og fáðu 
frekari upplýsingar og / eða bókaðu kynningu 
á skrifstofu okkar að Háholti 14 Mosfellsbæ

Jón Bjarni Jónsson sími 842 2802 • jon.bjarni@verzoinvestments.is
Jónas H. Jónasson sími 842 2801 • jonas@verzoinvestments.is

Hringdu og kannaðu málið!
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VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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Ingólfur
Ingvarsson
Sölufulltrúi

ingolfur@remax.is

Eyjólfur
Ingólfsson 
Sölufulltrúi

eyjolfur@remax.is

Örn 
Gunnarsson
Sölufulltrúi

og@remax.is

Stefán 
Antonsson
Sölufulltrúi

sa@remax.is

Sigfús  
Aðalsteinsson
Sölufulltrúi

sigfus@remax.is

Viðar
Marinósson
Sölufulltrúi

vm@remax.is

Mjög snyrtileg íbúð á 2. hæð í fjórbýli. Flísalagt 
anddyri með skáp. Flísalagt  baðherbergi  með 
baðkari. Bjartar stofur með Merbau-parketi. Eldhús 
með ljósri innréttingu. Hjónaherbergi með parketi 
og góðum skápum. Barnaherbergi með fataskáp. 
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

3ja herbergja

Kóp

Sérlega falleg endaíbúð á 1. hæð í 5 íbúða fjölbýli. 
Hér er stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu.
Glæsilegt útsýni.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

3ja herbergja

220 Hfj

Mjög gott mikið endurnýjað  hús á þessum 
vinsæla stað. Glæsilegur garður með upplýstri 
timburverönd og heitum potti. Rúmgóður bílskúr 
með mikilli lofthæð. Snjóbræðslukerfi í plani. 
AUKA ÍBÚÐ Í KJALLARA.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

4ra herbergja

108 Rvk

Til sölu eða leigu mjög gott 373fm atvinnu-
húsnæði á jarðhæð með góðum innkeyrsludyrum. 
Tvær skrifstofur eru í rýminu. Tveir sérinngangar 
ásamt inngangi frá sameign. Húsnæðið er laust 
til afhendingar strax. Mjög snyrtilegt húsnæði, 
hentugt undir lager t.d. Til sölu eða leigu.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

Atvinnuhúsnæði

Rvk

Vel skipulögð raðhús í Úlfarsfelli. Húsin sem eru frá 
180 fermetrar að stærð verða afhent tilbúinn til
innréttinga í sumar. Með innbyggðum bílskúr. 
Fermetraverð er 245.000. Afhendast tilbúin til 
innréttingar. Teikningar á skrifstofu Remax.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

5 herbergja

Úlf

Glæsileg íbúð í þessu gróna hverfi í Reykjavík. 
Íbúðin er á neðri hæð og afhendist fokheld að innan 
með hitalögn í gólfum. Fullbúin að utan. Garður 
klár með hellum og sólpalli. Hitalögn í plani og 
á hellulögðum svæðum í garði. Afhending í maí 
2008. Teikningar á skrifstofu. Uppl. veita Ingólfur: 
893-7806 og Örn: 861-7757.

4ra herbergja

108 Rvk R k

Mjög gott iðnaðarhúsnæði á vinsælum stað. Neðri 
hæð er u.þ.b. 120fm með mjög góðri lofthæð og 
stórum innkeyrsludyrum t.d. fyrir vörubíla eða rútur. 
Snyrting og geymsla. Á efri hæð er mjög snyrtilega 
innréttað skrifstofurými með sérinngangi, 
snyrtingu, kaffiaðstöðu og skjalageymslu.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

Iðnaðarhúsnæði

Garðabæ

Gróið hverfi miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er á efri 
hæð og afhendist fokheld að innan með hitalögn í 
gólfum. Fullbúin að utan. Garður klár með hellum 
og sólpalli. Hitalögn í plani og á hellulögðum 
svæðum í garði. Afhending í vor. Teikningar á 
skrifstofu. 32 fm bílskúr fylgir efri hæð.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

4ra herbergja

108 Rvk
SELD

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað á Álftanesi. 
Húsin afhendast fokheld eða eftir samkomulagi. 
Með innbyggðum bílskúr.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

5 herbergja

Álftanesi

PANTIÐ SKOÐUN

Íbúð á 3ju hæð. Stofan er parketlögð og björt. 
Rúmgott svefnherbergi með skápum en barna-
herbergi án skáps. Eldhús með góðri innréttingu 
sem er u.þ.b. 4 ára. Baðherbergi flísalagt. Ofnar 
og rafmagn endurnýjað. Gler 4 ára. Parket á allri 
íbúðinni nema á eldhúsi og baði en þar eru flísar. 
20 fm bílskúr með gluggum. Heitt og kalt vatn.

3ja herbergja

220 Hfj

Glæsilegt einbýlishús með frábæru útsýni 
yfir Elliðavatnið og Bláfjöllinn. Um er að ræða 
sérstaklega glæsilegt hús, hannað af Sigurði 
Hallgrímssyni atkitekt hjá Arkþing, sem selst 
fokhelt. Óskað eftir tilboði. 
Uppl. veitir Viðar: 898-4477 eða vm@remax.is

5 herbergja

203 Kóp 220 Hfj

Nýtt hverfi. Flottar íbúðir sem allar skilast fullbúnar 
með ísskáp, ofni, helluborði, örbylgjuofni, upp -
þvottavél, þvottavél og þurrkara. Parket í öllum 
herbergjum, flísar á baði, forstofu og í þvotta-
herbergi. Baðker með hitastillanlegum tækjum. 
Sérlega vandaðar innréttingar í eldhúsi og á baði. 
Næstu íbúðir afhentar í ágúst 2008.

2ja, 3ja og 4ra

Reykjanesbæ

95% lán mögulegt

Fallegt raðhús á tveimur hæðum. Suður garður 
og útsýni yfir náttúruna. Góðar eikar innréttingar, 
Mustang flísar og eikar parket á gólfum. Rúmgóð 
stofa, hjónaherbergi með fataherb., 2 rúmgóð 
barnaherb., 30 fm. innbyggðum bílskúr. Stutt í 
alla þjónustu og í göngufæri á golfvöllinn.

4ra herbergja

113 Rvk

Laust fljótlega

Iðnaðarbil í byggingu á 2 hæðum við Breiðhellu 
í Hafnarfirði. Húsið afhendist fullbúið að utan og 
tilbúið til málningar að innan. Lofthæð neðri hæðar 
er 4,12 m og innkeyrsludyr 3,8 m. Möguleiki er á 
allt að 100% láni. 
Uppl. veita Stefán: 660-7761 og Viðar: 898-4477.

Iðnaðarhúsnæði

220 Hfj

100% lán mögulegt

Þorbjörn Pálsson 
lögg. fasteignasali.

 Esja

Úlf

 Glæsibæ

Glæsilegt raðhús í Úlfarsfelli á 2 hæðum, samtals 
192,4 fm þar af 26,6 fm bílskúr. Húsið er fullbúið 
að utan og rúmlega fokhelt að innan. Mikið er af 
forsteyptum milliveggjum þannig að lítið þarf að 
bæta við af milliveggjum. 
Uppl veita Stefán: 660-7761 og Viðar: 898-4477.

4ra herbergja

Úlf

Stórglæsilegt parhús í Leirvogstungu. Frábær 
staðsetning efst í landinu með opið svæði á bak við. 
Afhent tilbúið til innrétttinga með grófjafnaðri lóð. 
Neðri aðkomuhæð með góðu anddyri, gestabaði, 
eldhúsi, borðstofu og stofu. Bílskúr er á hæðinni og 
innangengt í hol. Á efri hæð eru 4 svefnherbergi, 
baðherbergi og fataherbergi/geymsla.

5 herbergja

Mos203 Kó

Gullfalleg íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með útsýni út á 
sjó. Anddyri með skápum og gólfflísum. Þvottahús 
í íbúð. Setustofa, borðstofa og sjónvarpsstofa í 
opnu rými. Svalir meðfram allri íbúðinni á tvo 
vegu. Barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi 
með skápum. Vönduð ljós eikarinnrétting í eldhúsi. 
Innangengt er í bílastæðahús.

3ja herbergja

220 Gbæ

M

Frábærlega skipulagt einbýlishús með innbyggðum 
47,2 fm. bílskúr. 5 svefnherbergi, rúmgóð stofa. 
Parket og flísar á gólfum. Garður er mjög fallegur, 
gróinn með stórum trjám. 
Uppl. hjá Stefáni: 660-7761 eða sa@remax.is

7 herbergja

 109 Rvk

Gistiheimilið Dúna í Reykjavík. Í kjallara eru 7 
misstór herb. og matsalur/setustofa. Á jarðhæð 
er móttaka, matsalur og starfsmannaðstaða. Á 2. 
hæð eru 11 herbergi, salerni, sturtur og setustofa. 
12 herbergi eru á 3. hæð og svipað skipulag. Ýmsar 
breytingar eru mögulegar á húsinu og rekstrinum.

30 herbergja gistiheimili

Rvk

Laus við kaupsamning

220 Gb

Glæsileg íbúð á tveimur hæðum í fjórbýli. Á neðri 
hæð er forstofa, tvö svefnherbergi með skápum, 
hol, geymsla, eldhús, stofa, borðstofa, flísalagt bað-
herbergi með hornbaðkari og sturtuklefa. Skilast 
fullbúin án gólfefna nema að á eldhúsi og forstofu 
er náttúrusteinn. Efri hæð er rúmlega fokheld.
Uppl. veita Ingólfur: 893-7806 og Örn: 861-7757.

4-6 herbergja

221 Hfj
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NORÐURBAKKI 23 OG 25, HAFNARFIRÐI

Glæsilegar íbúðir á frábærum
stað við sjávarsíðuna með
mögnuðu útsýni. Húsið er teikn-
að af Birni Ólafs. Um er að ræða
2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúð-
ir með gólfefnum. Allt að 95%
lán frá seljanda. 
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00. 

LANGALÍNA 10-14 - GARÐABÆ - OPIÐ HÚS

Glæsilegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjálandi. Íbúðirnar eru
3ja herb. frá 120 fm. Lyfta er í húsunum frá bílakjallara. Húsin eru
hönnuð af Birni Jóhannessyni. Glæsilegt útsýni. 
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00.

Fr
um

Sigtún 35, efri hæð - laus
strax Glæsilega 120,3 fm 5 herbergja íbúð

á annarri hæð í fjögurra íbúða húsi, ásamt
30,6 fm fullbúnum bílskúr með rafmagni, hita
og vatni. Samtals heildarstærð eignarinnar er
150,9 fm. ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ KL 17.00-18.00. V. 36,9 m.
7418

Hofteigur - laus fljótlega Falleg

og mikið endurgerð og falleg ca 92 fm 4ra
herb. íbúð í risi í litlu fjölbýli á rólegum og
grónum stað í Reykjavík. Eignin skiptist í m.a.
í þrjú svefnherb., stofu, eldh., og baðh.
Óskráð geymsluris er yfir íbúðinni. Í kjallara er
sameiginlegt þvottahús. V. 21,9 m. 7392

Arnarás, Garðabæ - sér inng.
Vorum fá að sölu glæsilega 3ja herb. 92 fm
íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a.
í stofu, sjónvarpshol og tvö rúmgóð herbergi.
Þvottahús inní íbúðinni. V. 28,4 m. 7415

Fáfnisnes - Skerjafjörður Mjög
góð og skemmtileg 106,3 fm 3ja herbergja
íbúð með bílskúr á góðum stað í Skerjafirðin-
um. Íbúðin er 87,5 fm og bílskúr 18,8 fm
samtals 106,3 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, 2
rúmgóð herbergi, baðherbergi og opna stofu
og eldhús. V. 34 m. 7408

Forsalir 1, 5. hæð Mjög góð og vel
skipulögð 3ja herbergja 90,5 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. Parket og flísar á gólfum og
þvottahús innan íbúðar. ÍBÚÐIN VERÐUR TIL
SÝNIS Í DAG MÁNUDAG MILLI 17.00-
18.00. V. 25,9 m. 7328

Njálsgata - mikið uppgerð Fal-

leg og björt, rúmgóð og mikið endurnýjuð 3ja
herb. 78,4 fm íbúð á 1.hæð, ásamt 7,2 fm
geymslu í kjallara á þessum eftirsótta stað í
101 Reykjavík. Eikarparket og flísar á allri
íbúðinni. Nýuppgert baðherbergi og eldhús.
Loftlistar í allri íbúðinni. V. 23,8 m. 7416

Langholtsvegur 174 - ný-
standsett Mjög góð 2ja herbergja 60,4

fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér
bílastæði. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
með sturtuklefa, góðri innréttingu og tengi
fyrir þvottavél. Parket á gólfum og gott ská-
papláss. ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00. V. 17,2 m.
7068

Reynimelur - glæsileg Glæsileg
87 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Auk þess
tilheyrir 33,6 fm bílskúr. Samtals 121 fm.
Glæsilegt nýstandsett eldhús og baðher-
bergi. Svalir til vesturs. V. 34,0 m. 7417

Skólagerði - laus strax Falleg efri
159,9 fm(þ.a. bílsk 29,8 fm) sérhæð í tvíbýli
með sérinngangi. Eignin skiptist í 4 svefnh.,
stóra stofu, eldh., bítibúr og baðh. Að ytra
byrði eignarinnar er nýtt járn á þaki og nýir
gluggar. Að innan er eignin að mestu upp-
runaleg. V. 32,0 m. 7424

Sörlaskjól - glæsileg Vorum að fá í
sölu nýstandsetta 108 fm 4ra herb. íbúð í
kjallara í sérstaklega fallegu 3-býlishúsi. Ein-
stakt sjávarútsýni. Sér þvottahús í íbúð. Hús-
ið hefur nýlega verið málað. V. 29,9 m. 7430

Hæðarsel - mikið endurnýjað
Mjög vandað einbýlishús á eftirsóttum stað í
Seljahverfinu. Húsið er á tveimur hæðum og
er 241 fm með innbyggðum bílskúr. Húsið
skiptist m.a. í stofur með arni, fimm herbergi
og tvö baðherbergi. Glæsilegt nýstandsett
eldhús. Timburverönd til suðurs. Mjög fjöl-
skylduvænt hús. 7431 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400 

Vel valið fyrir húsið þitt

NÝ GARÐHÚS
Völundarhús.is  hafa til sölu glæsileg ný garðhús sem eru enn sterkbyggðari 

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

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

taka niður pantanir.

GESTAHÚS B    15-17m²

GARÐHÚS    6-9,7m²

SVEFNKOFI     9,7m² GESTAHÚS D    25 m²
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Sigurbjörg Pétursdóttir 
innanhúsarkitekt hugðist 
skipta út gamalli eldhúsinn-
réttingu heima hjá sér en hætti 
við það og náði að bjarga 
þeirri gömlu fyrir horn.

„Ég var að kaupa mér íbúð og tók 
hana algerlega í gegn. Reif allt 
innan úr henni, braut niður veggi 
og henti út gólfefnum. Ætlaði að 
fá mér nýja innréttingu í eldhús-
ið en þá voru bara peningarnir 
búnir svo ég ákvað að halda þeirri 
gömlu. Maður verður að forgangs-
raða,“ segir Sigurbjörg. 

Hún kveðst hafa breytt aðeins 
uppröðuninni, fengið sér nýjar 
höldur og flikkað upp á skápana 
með nýrri málningu. „Efri skáparn-
ir öðrum megin eru með gleri og á 
milli þeirra var viðarlitur. Ég lakk-
aði kringum glerið með hvítu og líka 
kappana undir því. Svo setti ég nýjar 
borðplötur og bjó mér til gott vinnu-
pláss, auk morgunverðarborðs,“ 
lýsir hún. Sigurbjörg kveðst einn-
ig hafa fengið sér nýjan vask og 
blöndunartæki svo og rafmagns-
tæki frá Rönning.  

Sigurbjörg notar háglanslakk 
á eldhúsið og mælir með því. „Þá 
er svo gott að þrífa,“ bendir hún á. 
„Ég er ekki búin að ákveða hvort 
ég fæ mér eitthvað á milli skáp-
anna. Kannski borgar sig að sleppa 
því núna því einhvern tíma fæ ég 
mér kannski nýja innréttingu. Ég 
er samt alveg sátt við útkomuna 
eins og hún er.“  - gun

● GRÆJAN   Þessar Domo salt- og 
piparkvarnir eru ótrúlega handhægar. 
Þeim fylgir hleðslutæki og því þarf ekki að 

hafa áhyggjur af því að skipta út 
rafhlöðunni. Þrýsti maður svo á 
lítinn hnapp á kvörnunum lýsa 

þær að neðanverðu sem kemur 
sér ótrúlega vel þegar verið er 
að bragðbæta matinn. Kvarn-

irnar fást í Byggt og búið 
og kosta 6.490 krónur 

saman í pakka.

● RAUTT OG RÓMANTÍSKT 
 Þessi skál er hluti af Aida stelli 
fyrir fjóra, sem inniheldur skálar, 
þrískipta diska og ílanga diska. 

Stellið fæst ýmist í rauðu, svörtu 
og hvítu og fæst í Byggt og búið á 

9.900 krónur.

● BÍTLAR OG 
BÓHEMAR  
 Það er ekki fjarri 
lagi að segja að 
þessar skemmti-
legu mynstruðu 
glasamottur minni 
um margt á tísku Bítla, blóma-
barna og bóhema. Þær fást í 
fjórum gerðum og eru fjög-
ur eintök af hverri tegund seld saman í pakka á 
1.820 krónur. Fáanlegt í Búsáhöldum í Kringlunni.

Sigurbjörg er nýbúin að taka eldhúsið í notkun og kveðst eiga eftir að fá sér að 
minnsta kosti klukku á vegg.

Öll tækin eru ný og þótt Sigurbjörg mæli ekki endilega með parketti á eldhúsgólf þá fékk hún sér hvíttaða eik frá Álfaborg enda 
eldhúsið hluti af alrými. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON. 

Opið er úr eldhúsinu inn í borðstofuna. Morgunverðarhornið tekur sig vel út. 

Eldhúsinnréttingunni 
bjargað fyrir horn

Undir merkjum Stelton eru ýmsar nýjung-
ar á markaðnum á þessu vori. Þar má nefna 
baunina, rúnuðu hitakaffikönnuna sem í út-
liti minnir mjög á kaffibaun. Kannan er í 
senn nytjahlutur og augnayndi og sam-
einar þannig þætti sem veita ánægju-
lega upplifun. Hún er með háglans-
áferð og fæst í þremur litum, rauðum, 
svörtum og hvítum og haldið er svart á 
öllum. Baunin er eftir verðlaunahönnuð-
inn Flemming Bo Hansen.

Brauðpoki sem hannaður er af Klaus 
Rath er eins og sniðinn fylgifiskur hita-
könnunnar. Hann er úr vönduðu bómullar-
efni og útbúinn með loki sem hjálpar til við að halda brauðinu 

fersku. Hann er 23 cm á hæð og þver-
málið er það sama. Hann gagnast 
sem brauðkarfa, bæði í borðstof-
unni og sumarbústaðnum auk þess 
sem hann hentar prýðilega í lautar-

ferðir. Margir litir eru 
í boði og einnig 
fást minni pokar. 

Steltonvör-
urnar fást meðal 
annars í Epal. 

Baun og brauðpoki

Baunin er með mjúkar 
línur og býður upp á 
heitan sopa. 

Klaus Rath á heiðurinn að brauðpokunum hér að neðan.

Brauðpokinn er í 
senn nýstárlegt og 
upprunalegt ílát.

● HÖNNUN   Þessi glæsilegi hníf-
astandur frá japanska vörumerkinu 

Kai er búinn segli, svo hnífarnar 
festast meðfram hliðunum. Stand-

urinn kostar 31.900 krónur og Kai-
steikarhnífurinn 9.400 krónur. Hvort 

tveggja fæst í Búsáhöldum í Kringlunni.

2
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Að mörgu þarf að huga þegar 
kemur að því að fá sér nýja 
eldhúsinnréttingu. 

Það er margt sem ber að hafa hug-
fast við val á eldhúsinnréttingum, 
svo sem skipulag, stærð eldhúss-
ins og ekki síst stíl, en lendi menn í 
vandræðum er alltaf hægt að leita 
til fagaðila.

Inga Ósk Pétursdóttir, sölu-
stjóri húsgagnadeildar Ikea, hefur 
þónokkra reynslu af því að veita 
ráðgjöf við val á eldhúsinnrétt-
ingum. Að hennar sögn er einna 

mikilvægast að hafa öll mál á 
hreinu áður en leitað er til fagaðila. 
„Fólk byrjar þá á því að taka mál 
af því rými sem eldhúsinnrétting-
in á að fara inn í, en mál skal taka 
af gluggum, ofnum og öðru slíku. 
Það er afar áríðandi að mæla allt 
rétt, því það hefur komið fyrir að 
hannað sé yfir ofna eða glugga.“

Inga Ósk segir áríðandi að 
nýta plássið sem best og bendir á 
að hægt sé að leika sér endalaust 
með eldhúsinnréttingar, láta sér-
smíða hluta þeirra gerist þess 
þörf og svo framvegis.

Hún bætir við að staðsetning 

heimilistækja skipti ekki síður 
máli. „Margir hafa fastmótaðar 
hugmyndir um hvernig staðsetn-
ing heimilistækja á að vera út frá 
gömlu innréttingunni og veit hrein-
lega ekki að til séu betri lausnir. Það 
er í raun hinn heilagi þríhyrningur 
eldhússins sem gildir. Ísskápur og 
vaskur verða þannig að vera þrem-
ur skrefum frá eldavél.“

Ýmsar gerðir eldhúsa njóta nú 
vinsælda, en þau opnu eru lang-
vinsælust að mati Ingu Óskar, þar 
sem veggir milli stofu og eldhúss 
eru teknir niður og eyjur og bar-
borð sett í staðinn. - mmr

Inga Ósk Pétursdóttir hjá Ikea veit hvað hún syngur þegar kemur að eldhúsinnréttingum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Vanda þarf til verka við 
val á nýrri innréttingu

● VOR Í LOFTI   Þessi fallega 
skreytti og vorlegi ofnhanski fæst í 
verslunum Tiger á 700 krónur. Þeir sem 
vilja ganga alla leið geta  orðið sér úti um 
pottaleppa og svuntur í stíl. Pottaleppur-
inn er á 200 krónur stykkið og svuntan á 
400 krónur.

● EKKI DROPI TIL SPILLIS  
 Þessi fallega, bláa sleikja og bökunar-

pensill passa vel við ofnhansk-
ann, en hvort tveggja kostar 

400 krónur og fæst í versl-
unum Tiger. Hægt er að 

fá bláan písk í stíl.

● UNDIR HIMNESKAR KRÆSINGAR  
 Þessi þriggja hæða bakki kallast Babel, 
eftir himnaturninum fræga, og er frá 

Koziol, sem er þekkt fyrir alls kyns orða-
leiki. Til að mynda kallast eplaskeri frá því 

Tyler en þýska orðið Teiler merkir sá 
sem deilir niður. Einnig framleiðir 
það brauðboxið Manna, en í Móse-

bók er talað um að manna, eða brauð, 
hafi fallið af himnum ofan til að 

fæða lýðinn. Bakkinn kostar frá 
1.600 krónum og fæst í Duka, 
Kringlunni.

● PRAKTÍSKT BORÐ-
SKRAUT   Á þessa prakt-
ísku hitamottu frá WIS design 
má setja heita potta, pönn-
ur og föt. 

Mottan, sem er líka fallegt 
borðskraut, er úr silíkoni og 
fæst í svörtu og hvítu. 

Sjá nánar á www.wisde-
sign.se

Sparneytinn svo af ber, orkuflokkur A+

Þeir gerast ekki lágværari, aðeins 40dB

“Anti -bacterial protecting system”

Níðsterkar glerhillur, sem þola meira en 25 kg. þunga

Færanleg hurðaopnun, hægri eða vinstri

2ja ára ábyrgð

Fullkomin varahluta- og viðgerðarþjónusta (eigið verkstæði).

Bakteríudrepandi húðun með silfurjónum á innra byrði

Opið:
Mán.- föst. kl.  9-18
Laugardaga 11-16

Gerð F-245
HxBxD=145x60x60 cm
205 ltr. frystir
Stál..........70.980 
          Nú 56.700Hvítur ....78.120  Nú 59.900

Stál..........98.280 Nú 77.900
Hvítur ....85.680  Nú 68.500
Stál.......108.280 Nú 86.900

Gerð C-290
HxBxD=145x60x60 cm
280 ltr. kælir
Hvítur ......58.380 

Nú 46.700

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Ný kæliskápalína frá

Ný sending - Nýjar gerðir - Gamalt verð
Við kynnum nýjar gerðir af SNAIGÉ kæli- og frystiskápum,
glæsilegri og tæknilega fullkomnari en áður.

Við bjóðum fyrstu sendinguna af nýju gerðunum á gamla verðinu.
Aðeins 5-10 stk. af hverri gerð. Það gildir því gamla reglan, 
að FYRSTUR KEMUR, FYRSTUR FÆR.

GAMLA GENGIÐ Í FULLU GILDI!

Gerð RF-27
HxBxD=150x60x62 cm
273 ltr. kælir
  54 ltr. frystir

Gerð RF-32
HxBxD=176x60x62 cm
287 ltr. kælir
  54 ltr. frystir

Hvítur ....89.880  Nú 71.900
Stál.......112.980  Nú 89.900

Gerð RF-36
HxBxD=194,5x60x62 cm
321 ltr. kælir
  88 ltr. frystir
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Hvítur ....78.120 Nú 59.900
Stál..........98.280 Nú 77.900

G
HxBxD=150x60x62 cm
273 ltr.rr  kælir
 54 ltr. frystir

Hvítur ....85.680  Nú 68.500
Stál.......108.280 Nú 86.900

Gerð RF 32
HxBxD=176x60x62 cm
287 ltr.rr  kælir
 54 ltr. frystir

Hvítur ....89.880  Nú 71.900
Stál.......112.980 Nú 89.900

Gerð RF-36
HxBxD=194,5x60x62 cm
321 ltr.rr  kælir
  88 ltr. frystir

Gerð C-290
HxBxD=145x60x60 cm
280 ltr.rr kælir
Hvítur ......58.380

Nú 46.700

Gerð F-245
HxBxD=145x60x60 cm
205 ltr.rr  f. rystir
Stál..........70.980
          Nú 56.700

BETRI STO
FA

N

ISK.???

ISK.IS AskAsk.ISK.amla verðinu.amla verðinu.
eglan
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H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

AVERY
Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800

AVERY 
Spine support

(Queen size 153x203)

kr. 89.900

AVERY
Spine support

(King size 193x203)

kr. 129.800

AVERY
Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 68.900

AVERY 
Spine support

(Cal King size 183x213)

kr. 129.800

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem

eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknar-
samtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

RÝMINGARSALA!
AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR

Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

Vegna nýrrar vörulínu frá King Koil Comfort solution
verður rýmingarsala á öllum eldri gerðum næstu daga

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.
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Sigríður Nanna Heimisdóttir 
grunnskólakennari hefur 
gaman af að elda og vandar 
sig við val á kryddum.

„Þau krydd sem hafa fylgt mér 
alveg síðan ég byrjaði að elda eru 
ítölsk krydd eins og basilíka, timjan 
og oreganó. Ég hef mjög gaman af 
því að elda og hef mikið sjálfsöryggi 
í eldhúsinu, þó ég hafi kannski ekki 
endilega alltaf rétt fyrir mér,“ 
segir Sigríður kankvís. Hún flutti 
að heiman tvítug til Danmerk-
ur og þurfti þá að sjá um sig sjálf 
en var þó farin að elda strax sem 
unglingur. „Ég man eftir mér svona 
tólf þrettán ára gamalli að fara með 
vinkonurnar heim úr Hagaskóla í 
hádeginu og elda rauðar grænmet-
iskássur með spagettíi. Þá notuðum 
við alltaf þessi ítölsku krydd. Mér 
finnst líka mjög gaman að rækta 
fersk krydd og er að bíða eftir að 
komi upp úr pottunum í gluggan-
um núna.“ Sigríður 
Nanna segist forðast 
krydd með aukaefn-
um en á sér þó leynd-
armál í kryddhill-
unni. „Aromat! Það 
er bráðnauðsynlegt 
í eggjasalatið svo 
ég leyfi mér að eiga 
það til.“ - rat

Ítölsk krydd og Aromat

Aromatið felur sig 
á milli ítölsku 
kryddanna í eld-

húsinu hjá 
Sigríði 
Nönnu.

Sigríður Nanna Heimisdóttir bíður eftir að kryddjurtirnar komi upp úr pottunum í 
eldhúsglugganum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Krydd án aukaefna 
eru í uppáhaldi hjá 
Sigríði Nönnu.

Ferskur 
kerfill í 
vasa.

Opnar eldhúsinnréttingar geta verið smart. Það getur til dæmis verið 
flott að taka hurðir og skúffur á gömlum innréttingum af og leyfa inni-
haldinu að njóta sín. 

En þá gildir vera duglegur 
við að dusta rykið af diskum, 
glösum og fleiru, hafa skipu-
lagið á hreinu og koma hlut-
unum haganlega fyrir eins og 
gert er í þessu glæsilega eld-
húsi sem er úr safni ljósmynd-
arans Jake Fitzjones. 

Opið eldhús að hætti ljós-
myndarans Jake Fitzjones.

Hér má sjá þýska hönnun sem líkir eftir því þegar mjólk sullast niður 
með tilheyrandi skvettum.

Hönnuðurnir Laura Strasser og Milia Seyppel frá Þýskalandi eiga 
heiðurinn af þessum skemmtilegu morgunverðarskálum úr postulíni 
en þær hlutu þriðju verðlaun í borðbúnaðarsamkeppni Designboom. 

Línan heitir „Milk moments“ eða mjólkurstundir og eiga að líkja 
eftir augnablikinu þegar mjólk sullast niður með tilheyrandi skvettum.
 - ve

Hressandi skvettuskálar
Þessar skálar eru eftir hönnuðina Lauru Strasser og Miliu Seyppel frá Þýskalandi.

Skipulagið alveg á hreinu

Skútuvogi 6 • Sími 568 6755

PORCELANOSA fl ísar fyrir vandláta
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LENGDU SUMARIÐ …
Glerborg PGV ehf. framleiðir viðhaldsfríar 
sólstofur, glugga, hurðir og svalalokanir úr 
PVC-u sem er hagkvæmur valkostur. 

SÓLSTOFUR ∙ SVALALOKANIR ∙ GLUGGAR ∙ HURÐIR ∙ GLER ∙ SPEGLAR 

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ AÐ KOSTNAÐARLAUSU 565 0000

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

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA-    OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI
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Þorlákur Ó. Einars-
son
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg.
fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000

Línakur - 4.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.

Ásakór 1 - 4. 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.

Laugavegur - Lúxus.
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 íbúðun-
um. Lyfta í húsinu. Þakíbúðirnar eru með
2 svölum og útsýni. 
Verð frá 43 til 45 millj. 

Grandavegur 86,9 fm - 60 ára og
eldri.
Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjöl-
býli. Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í
Kjallara. Öryggishnappar í íbúðinni.
Sjúkraþjálfari, hárgreiðslustofa, matur
o.fl. í húsinu. 
Verð 29.5 millj. 

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

Klettakór - útsýni. 
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.

Kóngsbakki - 4ra herb.
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í
anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2. barna-
herbergi, bað og þvottah. Íbúðin er upp-
runaleg og snyrtileg. Sér geymsla í kjall-
ara. Verð 21.9 millj.

Skipalón 21 - Hafnarfirði.
3ja til 5 herb. íbúðir í nýju fjölbýli. Íbúðirn-
ar eru frá 98.7 fm að 130 fm að stærð.
Íbúðirnar skilast tilbúnar, eldhús með
tækjum frá Miele granít borðplötu og ís-
skáp frá General Electric. Þvottaherbergi
innan íbúða. Stæði í bílskýli.
http://php.onno.is/vefir/ibyggd/skipalon/

Auðbrekka - Leiga eða sala.
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýlis-
húsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eld-
hús, baðherbergi, hjónaherbergi, barna-
herbergi og geymslu (5,2m²) á jarðhæð.
Eldhús nýlega uppgert. 
Verð 22.5 millj.

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

Drápuhlíð með bílskúr.
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 her-
bergi, stofa, þvottahús. Góðar leigutekj-
ur.
Verð 51.9 millj. 

Grettisgata - Miðbær - Einbýli.
Húsið skiptist í kjallara, hæð og ris.
samtals. 138 fm og 50 fm 2ja herb.
hliðarbyggingu. Búið að taka húsið allt að
utan og allir milliveggir komnir upp.

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

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

Tröllakór - 3ja herb.
108 fm 3ja herbergja í búð á 2. hæð í 4.
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmgóð-
um svefnh. Stórri stofu með góðum suð-
ursvölum. Innangengt í bílageymslu. Öll
eldhús tæki fylgja með í kaupum. Vand-
aðar eikarinnréttingar. 
Verð 26.2 millj.

Engihjalli - 1. hæð.
84 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. Verð 20,4 millj.

Gullengi - 4ra herb.
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 31.9 millj.

Framnesvegur - einbýli.
Fallegt 161,3 fm þrílyft einbýli í 107. Ris:
herb., bað, hol og geymsla. Miðhæð:
andd., svefnh., 2 saml. stofur og eldh.
Kjallari: 2 svefnh., bað, hol, geymsla,
þvottah, sjónvarpshol. 
Verð 57 millj. 

Verktakar - tækifæri.
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 sam-
þykktar.

Asparhvarf - Glæsieign.
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.

Hjallabraut - 4ra herb.
108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borð-
stofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefn-
herbergi og hjónaherbergi.
Verð 22.5 millj.

Herjólfsgata - Laus strax.
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði 
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhend-
ingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Eiríksgata - 50,4 fm íbúð.
Snotur falleg íbúð á 3.hæð. Íbúðin skipt-
ist í hol, eldhús, baðh.,svefnh. og stofu.
Sameiginlegt þvottah. í kjallar. Gler og
rafmagn endurnýjað. 
Verð 17.7 millj. 

Hofteigur - stutt frá Laugardal.
137,7 fm íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi og 3
góð herbergi. Þvottahús og geymsla eru
í sameign.
Verð 29.9 millj.

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

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

Trönuhraun - Hafnarfirði.
Ný uppgerð og innréttuð 2ja herbergja
ósamþykkt íbúð á tveimur hæðum. Á
gólfum er parket og flísar. Þetta er tilval-
inn fjárfestingarkostur fyrir leigusala
Áhvílandi 9.5 milljónir. 3 íbúðir eftir í hús-
inu.
Verð frá 12.6 millj.

Lauganesvegur - endurnýjuð.
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.

Hólsvegur - 79 fm sérhæð með 22
fm bílskúr.
4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlis-
húsi. Húsið er skemmtilega staðsett á ró-
legum stað í Kleppsholtinu. Tvær saml.
stofur og tvö svefnh. Geymsluris yfir
íbúð, ekki í fm fjölda. 
Verð 24.9 millj.

Hringbraut - Lyftuhús.
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur.
Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, baðher-
bergi, svefnherbergi og stofu. Geymsla á
1.hæð. Stæði í bílageymslu. 
Verð 17.9 millj.



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

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 þess-
aíbúð mikið í gegn. Mjög stutt í
grunnskólann Verð: 12.000.000,-

Vesturhóp 26, Grindavík
Flott nýlegt 98 ferm parhús
ásamt 25,8 ferm bílskúr. 2 stór
svefnherb. Eikarparket og stein-
gráar flísar á gólfi. Eikarinnrétt-
ingar 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,-

Leynisbraut 12a, Grindavík
Flott 103,5 ferm. parh. Húsið
skiptist í eldh., bað, 2 svefnherb.
þvottah. og geymslu. Á forst. eru
flísar. Plastparket er á stofu og
herb., flísar á baði. Eldh.innrétt-
ing, keramikborð, ofn og vifta. Á
baði eru flísar á gólfi, hvít innrétt-
ing og baðkar m. sturtu. Góður
staður. Verð: 18.500.000

Mánagata 5, Grindavík
Um er að ræða164,9 ferm ein-
býlishús á þremur pöllum ásamt
bílskúr. Stór stofa, fjögur svefn-
herb. tvö baðherb. Þvotthús
með geymslulofti. Parket og flís-
ar á gólfum. Nýlegir gluggar. Frá-
bært útsýni yfir höfnina. 
Verð 24.000.000,-

Staðarhraun 41, Grindavík
Flott 114 ferm raðhús ásamt
28,3 ferm bílskúr. 3 svefnherb.
Stofa og borðstofa. Ris tekið
upp. Nýlegt parket og flísar á
hluta. Einnig nýlegt neysluvatns-
lagnir að hluta. Nýlegur pallur
með nýjum heitum potti. Flottur
garður.
Verð: 24.500.000,-

Marargata 4, Grindavík
Fallegt 192,5 ferm einbýlishús
með bílskúr. 4 svefnherbergi.
Stór stofa og sjónvarpshol. Ný-
legur fohitari er í húsinu og þakk-
antur. Nýlegar neysluvatnslagnir
fyrir heita og kalda vatnið. Bíl-
skúrin er með hita og rafmagni
og einnig er aukaherbergi í bíl-
skúrnum.
Verð: 28.200.000.-

Arnarhraun 15, Grindavík
Mjög fallegt 139 ferm parhús
ásamt bílskúr. 3 rúmgóð svefn-
herbergi. Kirsuberjainnréttingar
inn í eldhúsi og inn á baði. Ís-
skápur, frystiskápur og upp-
þvottavél sem selst með, tækin
eru öll úr burstuðu stáli. Rólegt
hverfi, stutt í skóla. Gott lán getur
fylgt með.
Verð: 27.500.000,-

Ásabraut 14, 0203, Grindavík
Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlis-
húsi með sérinngangi. Stofan og
eldhús í opnu rými. Eikarparket á
gólfum í  2 svefnherbergjum og
stofu. Svartar flísar á baðher-
bergi, geymslu og forstofu. Öll
ljós fylgja og ísskápur.
Verð: 18.700.000,- 

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús
ásamt bílskúr. 4 svefnherb. Bað-
herberg. geymsla og þvottahús
er flísalagt. Parket á stofu og
borðstofu. Rúmgóður bílskúr. Að
utan er húsið í mjög góðu ásig-
komulagi og velvið haldið. Lóðin
er stór og velhirt, býður uppá
mikla möguleika. 
Verð: 22.800.000,-

Gerðavellir 5, Grindavík
Gott 171,3 ferm raðhús ásamt
bílskúr. Stofa,  sjónvarpshol, 4
svefnherb. Nýjar neysluvatns-
lagnir, nýr þakkantur og búið er
að taka baðherbergið í gegn.
Sturtuklefi frá sturtu.is.
Verð: 26.000.000 

Hvassahraun 7, Grindavík
Fínt hús fyrir laghenta. Um er að
ræða 136,7 ferm einbýlishús þar
af 26,3 ferm bílskúr. 3 svefnher-
bergi. Björt stofa, opið eldhús.
Flísar á gólfi nema í svefnher-
bergjum, þar er parket. Fín lóð
með palli. 
Verð: 23.800.000,- 

Borgarvegur 9, Njarðvík
Stórglæsilegt einbýlishús á 2
hæðum. Skiptist í stofu, borðst.,
hol og 2 svefnherb., hægt að
gera 3ja herb. Húsið er marm-
arasallað að utan, hellulagt og
hiti í stéttum, einnig er hellulagt á
baklóð, þar er verönd með heit-
um potti. Mjög góður bílskúr
með mikilli lofthæð. Sjón er sögu
ríkari. Verð: 39.800.000.-

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 gólfum. Skipti koma til
greina á eign í Reykjavík eða t.d.
á sumarhúsi. Áhvílandi um
18.000.000 kr. hjá Íbúðalánasjóði
og í kringum 4.100.000 kr. hjá
Sparisjóði. LAUST STRAX 
Verð: 33.000.000,-

Sunnubraut 5 eh, Grindavík (Jaðar)
53 ferm efri hæð í tvíbýli. 2
svefnherb. stofa, eldhús, bað-
herbergi og þvottahús. Nýbúið
að taka eldhúsið allt í gegn, ný
innrétting og tæki. Gaseldavél.
Nýbúið að skipta um neyslu-
vatnslagnir, heitt og kalt.
Geymsla sem hægt er að nýta
sem svefnherb.
Verð: 11.200.000,-

Fr
u

m

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Vegna mikillar eftirspurnar, 
þá vantar okkur allar 
gerðir eigna á skrá!

Við auglýsum þína eign frítt!

Háberg 10
111 Reykjavík
Mikið endurnýjað parhús

Stærð: 140,5 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 21.250.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.900.000
5 herbergja parhús á 2 hæðum, alveg endurnýjað.  Ef þú vilt fá fallega eign sem hefur verið nostrað við þá
er þetta hún.  Gott tækifæri til að eignast sérbýli á hagstæðu verði.  Frábært fyrir barnafjölskyldur þar sem
krakkarnir  geta  leikið  sér  í  garðinum  á  sumrin  og  nóg  pláss  fyrir  grillið,  hérna  er  auðvelt  að  bjóða  í
pylsupartý.   Nóg pláss fyrir alla enda 4 rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi með bæði baðkari og sturtu.
Möguleiki á að taka minni eign uppí.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Ég sýni þegar þér hentar

863 0402

Laugalind 10
201 Kópavogur
5 herbergja íbúð með sérinngangi

Stærð: 137,6 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 19.550.000
Bílskúr: Nei

Verð: 38.500.000
5  herbergja  (4  svefnherbergi)   íbúð  á  2.  hæð  í  góðu  6-býli  með  sérinngangi,  staðsett  innst  í  litlum
botnlanga.   Laugalind  er  staðsett  rétt  fyrir  ofan  Lindaskóla  og  leikskóla  og  því  þarf  ekki  fara  yfir  neinar
götur.  Mjög fjölbreytt þjónusta er fyrir barnafólk og allt í göngufæri þannig að foreldrar losna við endalaust
skutl.   Hérna  er  einstakt  tækifæri  til  að  eignast  íbúð  með  4  rúmgóðum svefnherbergjum í  mjög  vinsælu
hverfi.  Möguleiki á skiptum á stærra sérbýli í sama hverfi.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Ég sýni þegar þér hentar

863 0402

Vogatunga 28
200 Kópavogur
Raðhús m/frístandandi bílskúr

Stærð: 145,7 fm
Fjöldi herbergja: 3-4

Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 20.170.000

Bílskúr: Já

Verð: 39.900.000
Virkilega notalegt raðhús þar sem allt er á einni hæð.  Gott aðgengi að húsinu og hentar vel hvort sem þú
ert  að  stækka  við  þig  eða  minnka  við  þig.   Stór  sameiginleg  lóð  fyrir  framan  hús.   Lokaður  bakgarður,
frábær  fyrir  grillveislur  enda  sérstaklega  skjólgóður.   Einstakt  útsýni   og  frábært  á  gamlárskvöld.   3
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, mjög rúmgóð stofa, þvottahús og geymsla. Frístandandi bílskúr.  Þetta
er rétta eignin fyrir þig.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Ég sýni þegar þér hentar

863 0402

Fífusel 39
109 Reykjavík
4ra herbergja íbúð með bílskýli

Stærð: 103,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 18.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.700.000
Mjög  vel  skipulögð  4ra  herbergja  íbúð  á  1.  hæð  með  stæði  í  lokuðu  bílahúsi.   Mjög  sanngjarnt
fermetraverð.   Fífuselið  er  staðsett  í  Seljahverfi  sem  er  sérstaklega  barnvænt  hverfi.   Örstutt  er  bæði  í
leikskóla og skóla, einnig er mikið af  gönguleiðum í  hverfinu.  Rótgróið íþróttafélag sem er ÍR sem býður
upp á fjölbreytt starf fyrir börn og unglinga.  Íbúðin er vel skipulögð með 3 svefnherbergjum, baðherbergi,
góðu holi, endurnýjuðu eldhúsi og rúmgóðri stofu.  Stór sérgeymsla í sameign.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Ég sýni þegar þér hentar

863 0402

Skeifan

Ásdís Ósk 
Valsdóttir 
Lögg. fast. 
GSM 863 0402
asdis@remax.is

Elísabet
Agnarsdóttir  
Lögg.fast. / 
Framkv.stjóri
GSM 824 5003
elisabet@remax.is
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4ra til 7 herb.

Tómasarhagi - 107 Rvk

Góð íbúð á vinsælum stað í vesturbæn-
um.
Stærð: 90,3 fm gólfflötur töluvert stærri
Herbergi: 4
Glæsilegt útsýni. 
Verð 33,9 m. 

4ra til 7 herb.

Skógarár - 110 Rvk

Björt og rúmgóð íbúð á annar hæð í 3ja
hæða fjölbýli með bílskúrsrétti. 
Stærð: 107,7 fm
Herbergi: 4
Rólegur staður í Árbænum
Verð 25,9 m.

4ra til 7 herb.

Engihjalli - Kóp

Björt og góð 4 íbúð á 7. hæð. Húsið er
nýlega málað að utan. Nýlega var skipt
um teppi og stigagangur málaður. 
Stærð 97,4
Herb. 4
Verð 21,9 m.

4ra til 7 herb.

Glaðheimar -104 Rvk

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð
Stærð: 191,1fm
Herbergi: 4
Hellulagður garður. 
Verð 20,9 m.

4ra til 7 herb.

Seilugrandi - 107 Rvk

Til afhendingar fljótlega.
Vindsæll staður í vesturbænum.
Stærð:  100,2 fm
Herbergi: 4
Stæði í bílageymslu.
Verð 28 m.

4ra til 7 herb.

Flúðasel - 109 Rvk

Mjög vel skipulögð íbúð á 3ju hæð í fjöl-
býli ásamt stæði í bílageymslu. 
Stærð: 134,90 fm
Herbergi: 4
Stutt í skóla og leikskóla
Verð 22,9 m. 

4ra til 7 herb.

Kristnibraut - 113 Rvk

Frábærlega falleg, björt og mjög rúm-
góð sérhæð á 2. hæð í 3ja hæða húsi
Stærð: 150,1 fm
Herbergi: 5
90% lán, seljandi lánar 10% á eftir lána-
stofnun. Verð 40 m.

4ra til 7 herb.

Þórðarsveigur - 113 Rvk

Stílhrein björt íbúð á 3ju og efstu hæð
með sér inngangi
Stærð: 96fm
Herbergi: 4
Suður svalir
Verð 26,9 m.

4ra til 7 herb.

Blómvangur – 200 Hfj

Einbýli á einni hæð ásamt bílskúr
Staðsett góð í botnlangagötu
Stærð: 209,8 fm
Herbergi: 5
Nýr sólskáli
Verð 57 m.

3ja herb.

Suðurbraut – Hfj

Mjög rúmgóð og falleg endaíbúð á jarð-
hæð með útgang á suð-austur verönd 
Stærð: 90,7 fm
Herbergi: 3
Stutt í sundlaugina og verslun. 
Verð 20,7 m.

3ja herb.

Engihjalli – Kópavogur

Björt íbúð sem vert er að skoða, stutt í
þjónustu, snyrtileg sameign.
Stærð: 87 fm 
Herbergi: 3
Lyfta
Verð 19,9 m.

3ja herb.

Kötlufell - 111 Rvk

Íbúð á 2. hæð með yfirbyggðum svölum
í álklæddu húsi við Elliðarárdal
Stær: 78,2 fm
Herbergi:  3
Mikið útsýni
Verð 18,9 m.

3ja herb.

Eiðistorg - 170 Seltjarnarnes

Góð íbúð á þessum eftirsótta stað á
Seltjarnarnesi.
Stærð: 106,2 fm
Herbergi: 3
Glæsilegt útsýni
Verð 27,9 m. 

3ja herb.

Skipasund - 104 Rvk

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð
Stærð: 49,9 fm
Herbergi: 3
Gróið hverfi. 
Verð 17,9 m.

3ja herb.

Dúfnahólar - 111 Rvk

Ný standsett íbúð í fjölbýli með lyftu
Stærð: 71,4 fm
Herbergi: 3
Svalir yfirbyggðar að mestu
Verð 21,9 m.

2ja herb.

Reykás - 110 Rvk

Mjög falleg 2ja herbergja íbúð
Stærð: 70.0 fm
Herbergi: 2
Hellulagður garður. 
Verð 20,9 m.

Nýbyggingar

Lækjarvað - 110 Rvk

Glæsilegar sérhæðir í Norðlingaholti.
Íbúðirnar skilast fullbúin að utan. 
Stærð frá 122,6 fm
Að innan tilbúnar til innréttinga.
Verð frá 29,9 millj.

Nýbyggingar

Beykidalur - 260 Njarðvík

Fullbúnar frábærar íbúðir. Afhendast
með ísskáp örbylgjuofni, þvottavél og
þurrkara.
Stærð: frá 70 fm
Herbergi: frá 2-4 herb.
Hægt að fá bílskúr með
Verð frá 17 millj.

Nýbyggingar

Laugarvegur - 101 Rvk

Glæsiíbúðir til afhendingar við kaup-
samning.
Stærðir frá 64,6-75,5 fm
Herbergi: 2ja og 3ja
Algjörlega endurgert hús
Verð  28 m til 32,7 m

Rað- og parhús

Kvistavellir - 221  Hfj

Fallegt og frábærlega vel skipulagt rað-
hús á tveimur hæðum. 
Stærð 222,4 fm
Herb. 6
Bílskúr 29,5 fm ( inni í fm tölu hús)
Verð frá kr. 33.900.000

Rað- og parhús

Ljósheimar - 104 Rvk

Vel viðhaldið endaraðhús með aukaíbúð
við Skeifuna og Glæsibæ
Stærð:  244,2 fm   
Herbergi:   6  
Stúdíóíbúð, í útleigu í dag
Verð 59,5 m.kr.

Rað- og parhús

Grundarás - 110 Rvk

Fallegt raðhús ásamt bílskúr á þessum
vinsæla stað í Árbænum. 
Stærð: 284,3 fm
Herbergi: 7
Glæsilegt útsýni frá efri hæð.
Verð 65 m.

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Guðbjörg Róbertsdóttir lögg. fast.sali

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

Opið hús frá kl: 18:00 – 19:00 þriðju- og miðvikudag 1. og 2. apríl

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbæ

Lækkað verð tímabundið v. flutnings. - 143 fm 4ra herb. endaíbúð
1. hæð með sér inngangi Gólfhitakerfi sérst. hljóðeinangrun 
Dyrasími, sólpallur Stæði í bílageymslu
Lyfta Lækkað verð úr 36,9 í 34,9 m.kr.

Upplýsingar veitir Guðný 821 6610 og Hafdís 695 4850. Verið velkomin.

Opið hús í dag frá kl. 20:00 til 21:00

Opið Hús í dag! Klyfjasel 18 - 109 Rvk

Endurnýjað einbýlishús í jaðri byggðar í seljahverfi í Reykjavík, öll
gólfefni ný, baðherbergin með nýjum tækjum, ítölskum vönduðum
flísum á veggjum og gólfum. Húsið er 3 hæðir ásamt bílskúr og
skiptist í tvær íbúðir  þ.e. 244 fm með 28 fm bílskúr og 81 fm. Tvö
fastanúmer samkv. FMR. verð 89 m

Upplýsingar veita Hrafnhildur gsm 894 3800 
og Guðný gsm 821 6610

Verið velkomin.
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Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu
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KRÓKAHRAUN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 88,8 fm 3ja til 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í góðu
klasahúsi, ásamt 32,0 fm BÍL-
SKÚR. Verð 25,9 millj. 7422 

BREIÐVANGUR Falleg119 fm
íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli.
Eignin er 4ra herb. góð svefnh.,
gott skipulag, vel með farin íbúð,
gott útsýni, verð 23,9 millj. 7296 

GRINDAVÍK

HEIÐARHRAUN Sérlega fallegt
og mikið endurnýjað 146,3 fm EIN-
BÝLI á einni hæð, ásamt 44,3 fm
BÍLSKÚR, eða samtals 190,6 fm
Möguleg 5 svefnherbergi. Verð
31,9 millj. 7450 

EINBÝLI

FÍFUVELLIR Glæsilegt algerlega
fullbúið hús að innan sem utan.
Flott hönnun, verð 52,5 millj. 5024 

MÓABARÐ - FALLEGT ÚT-
SÝNI Fallegt 148 fm einbýli m/bíl-
skúr á rólegum og góðum útsýnis-
stað. Allt að 4 sv.herb. Verð 36,9
millj. 6870

BRATTAKINN Mikið endurnýjuð
3ja herb. 65 fm risíbúð, nýleg gólf-
efni, lagnir, innréttingar o.fl. Falleg
eign sem hægt er að mæla með.
Verð 17,5 millj. 7383

NORÐURBAKKI - LAUST
STRAX Vorum að fá nýja glæsi-
lega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta
stað í húsinu. Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 7122 

HÖRÐUKÓR NR. 1 - KÓPV. -
10. HÆÐ Glæsil. 98,0 fm 3ja her-
b. íbúð á 10. hæð í nýl. LYFTU-
HÚSI. Bílg. Verð 28,9 millj. 7372 

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURN. 113,6 fm EIN-
BÝLI , ásamt 51 fm BÍLSK. og 33,1
fm SKÁLI. Verð 38,2 millj. 4660 

LYNGBERG - SÉRLEGA FAL-
LEGT Fallegt mikið endurnýjað
132,4 fm einbýli á einni hæð,
ásamt tvöf. 53,2 fm bílskúr, sam-
tals 185,6 fm á góðum stað innst í
botnlanga. Verð 55,3 millj. 7434 

RAÐ- OG PARHÚS 

ERLUÁS - ENDARAÐHÚS
Endaraðhús 162,4 fm, þar af er bíl-
skúrinn 27,8 fm 4 svefnh. Stórar
svalir 42,5 fm Verð 42,9 millj. 7350

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

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

VEGHÚSASTÍGUR - UPP-
GERT Vorum að fá í sölu flotta
uppgerða hæð í þríbýli á þessum
rólega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315 

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýj-
uð 136,1 fm einbýli. Teikn. af 51,5
fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb. Verð
25,5 millj. 7215 

LÆKJARBERG Einbýlishús á
tveim hæðum í Setberginu, eignin
er alls 265,8 fm þar af bílskúr 38,8
fm ca 90-100 fm íbúð í kjallara
með sér inngangi. 7220

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

4RA TIL 7 HERB. 

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ
Falleg og vönduð íbúð með stórri
afgirtri lóð. Uppþv.vél og íssk.
fylgja með. Verð 27,5 millj. 7249 

ESKIVELLIR Falleg 109,5 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. 24 fm yfirb. svalir. Verð
27,5 millj. 7040 

SUÐURHVAMMUR Stór og fal-
leg 107 fm 3ja herb. íbúð á fyrstu
hæð. Snyrtileg og vel skipulögð
íbúð, getur losnað fljótlega eftir
kaupsamn. Verð 22,9 millj. 7294 

VESTURHÓP Nýtt og glæsilegt
204,7 fm einbýli m/bílskúr á góð-
um stað. 4 sv.herb. Skipti mögu-
leg. Verð 37,9 millj. 6195 

FURUVELLIR - LAUST
STRAX Einbýli á einni hæð, eign-
in er alls 211 fm þar af er bílskúr
26 fm 88 fm verönd með skjól-
veggjum, heitur pottur. Verð 54,9
millj. Skipti möguleg. 6614 

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
mikið endurnýjað 160 fm raðhús á
tveimur hæðum, ásamt 25 fm inn-
byggðum bílsk., samtals 185,2 fm
4 svefnherb. Verð 42,5 millj 7496 

HOLTABYGGÐ - LAUS
STRAX Sérlega falleg 97,6 fm
íbúð með sérinngang í litlu fjölbýli.
Frábært útsýni, og sérlega róleg
staðsetning. Verð 24,4 millj. 7455 

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

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

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

MIÐVANGUR Fallegt 198 fm
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Flott
útsýni. Vel með farin eign á góðum
stað. Verð 58,5 millj. Skipti á minni
eign koma til greina. 7248 

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
181,1 fm raðhús m/bílskúr á góð-
um stað. 4 sv.herb. Verönd og
svalir. Verð 38,9 millj. 7021 

LÆKJARGATA - MEÐ BÍL-
SKÚR Glæsileg 127 fm 3ja til 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í
fallegu nýlegu LYFTUHÚSI ásamt
28 fm. BÍLSK. Verð 42,5 millj. 7412

3JA HERB. 

AKURVELLIR - LYFTUHÚS
Björt 91 fm íbúð í nýlegu lyftuhúsi.
Gólfefni eru flísar og parket. Stórar
svalir. Verð 22,4 millj. 7489 

ESKIVELLIR Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarðhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 20,9 millj. 7098 

VOGAR

HAFNARGATA - MIKIÐ END-
URNÝJAÐ Fallegt einbýli alls
198,9 fm þar af bílskúr 39,9 fm á
góðum stað í Vogunum. Verð 34,9
millj. 7495 

GUNNARSSUND - LAUST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á
frábærum stað í miðbæ Hfj. 3
sv.herb. Verönd, svalir og fallegur
garður. Verð 32,4 millj. 7051 

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐ-
HÚS Fallegt og vel skipulagt
201,2 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Skóli og leikskóli í göngu-
færi. Verð 47,9 millj. 4907

DOFRABERG Falleg 102 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á frábærum stað neðst í Set-
berginu. Sér timburverönd með
skjólveggjum. Verð 26,9 millj. 7378 

DREKAVELLIR - jarðhæð
m/verönd Sérlega falleg og
rúmgóð íbúð á jarðhæð með sér
afgirtri verönd í litlu fjölb. Fallegar
flísar á gólfum, baðkar og sturta.
Verð 24,5 millj. 7440 

2JA HERB. 

ÁLFHOLT - GLÆSIL. ÚTSÝNI
Falleg 66,1 fm 2ja herb. íbúð á 4.
hæð. Verð 16,9 millj. 7438 

HEIÐARGERÐI - RAÐHÚS
Falleg raðhús á einni hæð í bygg-
ingu. Góð lofthæð er í húsunum
sem gerir möguleika á millilofti
bæði í íbúð og í bílskúr. Skilast
rúmlega fokheld. Stærð frá 131 fm
til 141 fm Verð 21,9 millj. 7362

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

HÆÐIR

LINDARBERG - EFRI SÉR-
HÆÐ Góð efri sérhæð í tvíbýli
ásamt innb. bílskúr á fráb. stað. 5
svefnh. Verð 43,9 millj. 7343 

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
29,9 millj. 7320 

LINDARBERG - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Góð neðri sérhæð í tvíbýlis-
húsi. Sér inngangur, lóð og bíl-
stæði. Verð 31,9 millj. 7342 

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór 80
fm íbúð á efstu hæð í klæddu húsi.
Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni.
Verð 19,9 millj. 7270 

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

NÝTT

NÝBYGGINGAR - ALLT AÐ 90% LÁN STRAX Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI

FLÉTTUVELLIR Fallegt einbýlis-
hús á einni hæð á góðum stað á
Völlunum. Húsið er alls 253,1 fm þar
af bílskúr 61,2 fm Afhent rúmlega
fokhelt að innan. Verð 39,9 MILLJ.
7392

FURUÁS 2 til 6 Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan
og fokheld að innan. Verð frá 39,0
millj. 6891

DREKAVELLIR 11 - HFJ.
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum. Tvenn-
ar svalir í suður og norður á 2. og 3.
hæð. Fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð frá 31,0 millj.  7123 

KVISTAVELLIR 46-48 - HFJ.
„TVÖ EFTIR“ Falleg 246 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afh. fullbúið að
utan og fokhelt að innan eða lengra
komið. Verð frá 35,9 millj.  7235 

URÐARBRUNNUR - PARHÚS
Tvö glæsileg parhús á tveim hæðum
annað er 202 fm og hitt er 211 fm,
verð 44,3 millj. og 46 millj. Afhendist
fullbúin að utan og rúmlega fokhelt
að innan þ.e. búið einangra og setja
lagnir í útveggi. Afhending vor 2008.
7286

DREKAVELLIR 48-52 HFJ. Fal-
leg raðhús 189 fm sem skilast full-
búin að utan og fokheld að innan.
Góður 35 fm bílskúr. Verð frá 27,9
millj.  6411 

NORÐURBAKKI -1 OG 3 -
HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
Verð frá 24,9 millj. V. 36,9 m. 6649

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúð-
ir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað. Verð frá
26,7 millj. V. 30,8 m. 6928

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stór-
glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftu-
húsi fyrir 50 ára og eldri á góðum út-
sýnisstað á Hvaleyrarholti. 
*Hágæðainnréttingar
*Uppþvottavél og ísskápur fylgir
*Granít á borðum og sólbekkjum
*Bílageymsla
*Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
*Afhending í mars-apríl 2008
Verð frá 19,0 millj. V. 18,5 m. 7133

KVISTAVELLIR 44 - AFH. MAÍ - JÚNÍ 
Glæsilegar 2ja-4ra herb.
íbúðir og þrír bílskúrar í
nýju 4. hæða lyftuhúsi.
Granít í borðum, gólfhiti,
sérlega vönduð tæki og
innréttingar. Afh. í maí-
júní 2008. Verð frá 18,9
millj. 7080

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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um

VIÐ ERUM MEÐ:
Kaupanda að iðnaðarlóð undir 800-1500 fm hús - Höfuð-
borgarsvæðið.
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:
Jörð, um 170 ha. í nálægð við Borgarnes, í skiptum fyrir gott
atvinnuhúsnæði.
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 1000 fm. 
Samþ. bygg.réttur f. allt að 2400 fm fjölbýlishús á Akranesi
í rótgrónu íbúðarhverfi.
Einbýlishúsalóðir -frábærlega staðsettar í Kópavogi um 10
talsins á rúmum 1 ha. við vatnið
Makaskipti - ódýrari eign óskast uppí samtals 3.330 fm
verslunar-, skrifts.húsn. - Kópavogi.
Byggingarréttur/framkvæmdir miðsvæðis í Reykjavík.
Byggingarréttur/framkvæmdir - rúmlega 2300 fm undir at-
vinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.

Auðbrekka - húsnæði + tæki.
Til sölu 3.hæð hússins um
288,1 fm auk sameignar.
Húsnæðið er svo til einn
geimur og hefur verið nýtt
undir trésmíðaverkstæði um
langt skeið. Gluggar í suður
og norður og gott útssýni.
Húsnæðið þarfnast stands-
etningar og verðið miðað við

það. Endurnýja þarf glugga og gler. Frábært tækifæri fyrir verktaka
sem þurfa á verkstæði að halda, tækjakostur fyrir innréttingasmíði.
Innifalið í verðinu er vélbúnaður á staðnum.

Drauma - Dótakassinn. 
Til sölu geymsluskúr-
ar, vel staðsettir á
vöktuðu svæði við
Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og raf-
magnshliði. 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 nán-
ari upplýsingar um verð á skrifstofu.

Frakkastígur - miðbærinn - Tilboð!
Tilboð óskast í 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. Hugsan-
legur byggingarréttur. Gólf-
efni eru ýmist upprunaleg

lökkuð gólfborð eða teppi. Eldhús með uppgerðri eldri innréttingu.
Gler/gluggar að hluta standsett. Sólpallur í garðinum.

Trönuhraun, 216 fm innkeyrslubil.
Glæsilegt nýlegt miðjubil á 2
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 skrifstofu-

plássinu flísalagt bað með sturtuklefa og lögn fyrir þvottavél. Á milli-
gólfi er kaffisalur m/ eldh.innr., skrifstofusalur, ca 30 fm með glervegg
og gler rennihurð sem aðskilur. Þá er 30 fm herb. Innkeyrslubilið er
fremst með 6 mtr lofthæð. Parket er á allri efri hæðinni og loft klædd
með hvítuðum panel. Lóðin er afgirt og malbikuð. 

Stapahraun, Hfj., 100 fm.
Til leigu um 100 fm iðnaðarbil
með 1 innkeyrsluhurð, góð
lofthæð undir hverskyns
starfsemi. Húsnæðið er um
60 fm salur auk 40 fm milli-
gólfs. 3ja fasa rafmagn.
Standsett húsnæði að hluta.
Lóð verður malbikuð. Laust
fljótlega.

Dvergshöfði, 100 - 250 fm skrifsth.
Til leigu 250 fm skrif-
stofuhúsnæði á höfð-
anum. Stúkað í nokkrar
góðar skrifstofur flestar
með glugga til vest-
urs/norður. Gólf eru að
mestu leiti flísalögð.
Kaffistofa, wc, 2 sér-
inngangar. Hægt að
skipta húsnæðinu nið-
ur og fá leigt 100 fm,
150 fm eða 250 fm. 

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.
Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhús-
næði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milligólfs
þar sem er skrifst.,
kaffist. og eldhús, wc
og rannsóknarst. Hús-

ið 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 endi-
löngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbik-
að plan fyrir framan húsið.  Mjög góð aðkoma að húsinu. 

Síðumúli 213 fm skrifstofuhúsn.
Til leigu um 213m2 skrif-
stofuhúsnæði á þriðju hæð.
Nauðsynlegt er að taka hús-
næðið í gegn en það var að
losna úr langtímaleigu.
Mögulegt að aðlaga hús-
næðið fyrir leigutaka. Leigu-
verð í núverandi ástandi:
1.350 kr á fermetra. 

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 verslunar-
og þjónusturými á 1.
hæð. Sérinngangur

beint frá götu. Skrifstofur og salerni. Mjög góður sýningarsalur. Á 2.
hæð, í "turni" hússins, um 150 fm, skiptist í 7 herb., eldhús, salerni.
Húsnæðið hefur verið standsett s.s. þak, gluggar ofl.

Skeifan 303 fm skrifst.húsn.
Til leigu í Elko-húsinu, laus nú
þegar um 303,3 m2 skrifstof-
urými á þriðju hæð. Stór-
skemmtileg opin skrifstofu-
hæð með einni lokaðri skrif-
stofu auk fundarherbergis.
Leiguverð: 490.000 kr á mán-
uði auk virðisaukaskatts.

Tunguháls 530 fm.
Til leigu iðnaðarhús-
næði með mikilli loft-
hæð og 2x stórum
innkeyrsluhurðum, um
endabil er að ræða.
Möguleiki er að skipta
húsnæðinu í smærri
einingar og fjölga inn-
keyrsluhurðum. Lóð
Malbikuð. Frábær
staðsetning og eftir-
sótt svæði.

Hverafold  240 fm. 
Fallegt húsnæði mót
suðri sem er nú nýtt
undir hverfis-pöbb.
Húsnæðið er mjög vel
innréttað. Góð að-
koma og bílastæði.
Rótgróinn verslunar-
kjarni. Skjólveggir eru
við húsnæðið og ver-
önd. Allt sér. Gott lán
getur fylgt.

Flugumýri, Mos,  968 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu/leigu mjög gott
968 fm iðnaðarhús-
næði með braut f. brú-
arkrana. Húsið sam-
loku-stálgrind, skrif-
stofa, wc. Húsið er
með um 9 mtr. mænis-
hæð, þakbirta og reyk-

losun 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 stað-
setning í nálægð Höfðans. Mikil lofthæð og gott verð!

Kaplahraun 75 fm.
Í boði 75 fm verslunarhús-
næði á tveimur hæðum.
Hentar vel fyrir litla heildversl-
un o.fl.Húsnæði í toppstandi.
Mjög góð staðsetning við
helstu stofnvegi. Til leigu og
til sölu. Afhending samkomu-
lag.

Eyrartröð, Hf, 520 fm, 650 fm eða 1.170 fm. 
Til leigu mjög vel stað-
sett 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.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að birt-
ri stærð auk ca. 70 fm.
milligólfs, þar sem eru
fallega innréttaðar
skrifstofur og starfs-
m.aðstaða. Lofthæð
er um 5,9 mtr. Stórar
innkeyrsluhurð. Lóð
malbikuð.

Rauðhella, Hfj, 467 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu í nýlegu glæsi-
legu húsnæði við
Rauðhellu samtals
467 fm. Húsnæðið er
með 320 fm sal þar
sem eru 3 stórar inn-
keyrsluhurðir og mjög

mikil lofthæð. Kaffi- og starfsmannaaðstaða á jarðhæð. Vel innrétt-
aðar skrifstofur á milligólfi um 71 fm. Lóðin er öll malbikuð  og rúm-
góð beggja vegna hússins. Húsnæðið getur hentað vel undir
hverskyns heildsölu- og iðnaðarstarfsemi. Skipti athugandi á stærri
eign!

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.

Við Urðarhvarf í Kópavogi samtals 4.848 fm skrifstofu- og versl-
unarhúsnæði, auk bílageymslu á 2 hæðum. Um er að ræða glæsi-
legt húsnæði á samtals 6 hæðum og gert ráð fyrir verslun og þjón-
ustu á 1. og 2. hæð hússins. Teikningar, byggingar- og skilalýsing
á skrifstofu. Frágangur að óskum kaupanda/leigjanda.

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

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

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Drangahraun, Hfj.

Til leigu mjög vel staðsett samtals 1900 fm steypt iðnaðarhúsnæði.
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 rúm-
góðri lóðaraðkomu, vegghæð 5,8 mtr., lofthæð 7,4 í mæni, 5 tonna
brúarkrani, 3x stórar innkeyrsluh.. Hinsvegar 1.377 fm sem er fram-
hús um 1.122 fm á tveimur hæðum auk 255 fm bakhúsi, neðri hæð-
in 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 að hluta eða í heilu lagi.

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



Þitt hús í sólinni!
EF ÞÚ VILT FJÁRFESTA Í EIGN Í SÓLINNI ÞÁ BJÓÐUM VIÐ ÞÉR 

SKOÐUNARFERÐ FRÁ  15.500   INNIFALIÐ: FLUG, FÆÐI OG GISTING.

Ef þú ert á leiðinni til Spánar, Tyrklands, Krítar, Kýpur, Belís eða Ítalíu 
og vilt skoða eignir þá bjóðum við dagsskoðunarferð þér að kostnaðarlausu.

Hringdu og pantaðu skoðunarferð þegar þér hentar!

Hafðu samband og fáðu nýja bæklinga 2008 senda heim.

Nánari uppl. milli kl. 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 - Gsm: 696 1960

www.atlasinternational.com - dagny@atlasinternational.com

F
ru

m

– Atlas fylgir þér alla leið –

international

 ÍtalíaNÝTT

Spánn, Kýpur, 

Grikkland, Tyrkland, Belís og

Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir 
30 ára reynsla

Verð í Tyrklandi frá 36.100e
Verð á Kýpur frá 89.000e
Verð á Grísku eyjunum  frá 98.192e
Verð á Spáni frá 99.170e
Verð í Belís frá 103.000e
Ítalíu frá 74.500e



BÍLAR &
FARARTÆKI

TOYOTA LAND CRUISER 100 VX. 
Árgerð 2006, ekinn 60 þ.km, BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 6.990.000. Bílabankinn 
S 588-0700 Sjá myndir www.bilabank-
inn.is

Möguleiki á allt að 100% 
láni.

BMW 7 725 TDS. Árgerð 1997, ekinn 
173 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 1790 
Tilbopð 1.290.000. Bílabankinn S 588-
0700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Tilboð Tilboð 2590 þús
MMC L200. Árgerð 2007, ekinn 2 þ.km, 
DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð 2.920.000. 
Bílabankinn S 588-0700 Sjá myndir 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík

Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Toyota Landcr 120 GX (33“) 02/2004 ek 
62 þ.km sjálfskiptur allur til fyrirmyndar 
verð 4290

Suzuki Grand Vitara XL7 Limited (NEW) 
árg 04/2007 ek 9 þ.km, 7 manna, leður 
ofl,nokkrir bílar á lager ennþá á gamla 
genginu verð frá 3690

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Gamla Gengið og 600 þ. 
kr. afsláttur. 

Nýr Dodge Avenger 2008 evrópu 
módel, 2.4L sjálfskiptur, 170 hestöfl. 
Verð 3.290 þ. Frábært tilboð 2.690 þ. 
Nánari uppl. á www.arnarbilar.is rn: 
140236 S: 567 2700.

Gamla Gengið og 640 þ. 
kr. afsláttur. 

Nýr Dodge Nitro R/T 4.0L, evrópu 
módel, 260 hö, sjálfskiptur, leður, 20“ 
álfelgur, nálægðarskynjarar, dráttarkrók-
ur. Flottur bíll. Verð 4.990 þ. Frábært 
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

 Land Rover LR3 SE, árg. 2005, ek.57þús.
km, Sjálfsk. Stgr.Tilboð 4300þús.kr, Verð 
áður 4700þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Einn með öllu !
M. Benz ML 500, 2005 svartur, 304 
hestöfl, sjálfskiptur, fjórhjóladrifinn 
ABS hemlar, Aksturstölva, Álfelgur, 
Fjarstýrðar samlæsingar, Geislaspilari, 
Glertopplúga, Hiti í sætum, Höfuðpúðar 
aftan, Innspýting, Kastarar, Leðuráklæði, 
Líknarbelgir, Loftkæling, Rafdrifið sæti 
ökumanns, Rafdrifnar rúður, Rafdrifnir 
speglar, Reyklaus, Samlæsingar, 
Smurbók, Stigbretti, Útvarp, CD, 
Veltistýri, Vökvastýri, Navigation og sími 
sem þarf bara að virkja. Yfirtaka á láni. 
Uppl. í s.822 8166.

Land Rover Defender 2003, ek. 
180.000, spil snorkel, breyttur f. 37“, 
super swamper dekk eru undir. Verð 
2.750.000. S. 822 0011.

Toyota Avensis árg.’98 ek. 142 þ. 
Toppeintak, sjálfskiptur, 2000 vél. 
Dráttarkrókur. Verð 590 þ. S. 664 
8363.

Til sölu yaris árg. ‘04 ek. um 60 þús. 
fæst gegn yfirtöku á mjög hagstæðu 
láni. Þarfnast smá lagfærings. Uppl. í 
s. 844 6511.

 0-250 þús.

WV Vento ‘95 ekinn 140 þ. Nýskoðaður, 
vetrar og sumardekk. Góður bíll, verð 
175 þús. Uppl. í síma 895 9844.

 250-499 þús.

Opel Astra STW, 1200vél, árg. 12/2002, 
ek. 88.000km, dráttarkrókur, þverbogar, 
nýleg heilsársdekk. v. 475.000kr, uppl. 
s. 896-7195

 500-999 þús.

Til sölu Toyota Hiace ‘99, ekinn 260 þ. 9 
manna kúla + bogar og auka miðstöð. 
S. 869 4214.

 Bílar óskast

Óska eftir ódýrum bíl frá 20-60 þús. Allt 
kemur til greina. Uppl. í s. 699 2707.

Óska eftir bíl á 0-100 þ. ekki eldri en 
‘96. Má þarfnast lagfæringar. S. 691 
9374.

 Jeppar

Toyota Hilux DC 2.5 diesel. Árg 08/05. 
Ekinn 57 þús. Hús og gúmmíhúð á 
palli. Kastargrind + kastarar. Ljós og 
húddhlíf. Billebrid beisli. Þjónustubók. 
Verð 2.490. Uppl i s 848 0944

Volvo XC90 2,5T árg. 2005 til sölu, ekinn 
75.000. Skipti möguleg á ódýrari og dýr-
ari jeppa. Upplýsingar í síma 894-9290

Til sölu Suzuki RM85L árg 2006 Hjólið 
er lítið ekið, kraftmikið og í toppstandi. 
Ásett verð kr. 330 þúsund. Upplýsingar 
í síma 6935035.

 Húsbílar

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.

 Mótorhjól

Suzuki GSXR 1000. Árgerð 2005. Ekið 
3537 þ. 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.

Getum útvegað ný BMW mótorhjól 
til afgreiðslu í lok Apríl. Uppl. í s. 695 
9421.

Óska eftir mótorhjóli fyrir 0-150 þúsund 
sem þarfnast viðgerðar, má vera ónýtt. 
Uppl. í síma 8203478.

 Fjórhjól

Bombardier Traxter max 500 cc árg. 
2003 2ja manna. Ný dekk Big horn. 
Verð kr. 395.000. S. 695 6668.

 Kerrur

Til sölu ný Brenderup bílakerra, 
L4XB1, 94, burður 2000 kg. V. 550 
þ. Ný Brenderup lokuð farangurskerra 
L2.60XB1.50XH1.80 burður 850 kg V. 
550 þ. S. 864 0984.

 Lyftarar

 Bátar

Gúmmíbátar & Gallar
Björgunarbátar frá 119.900, þurrgallar 
m/öndun 39.900, slöngubátar, viðgerð-
arefni og viðgerðir. Heimsækið okkur á 
gummibatar.is eða S:6607570

 Bílaþjónusta

Wymiana opon, mechanika oraz myjn-
ia samochodowa. Telefon 690 5575 
polska 690 9575 íslenska.

 Varahlutir

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.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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 

Musso varahlutir árg ‘96-’00. Kaupi 
Musso bilaða og tjónaða S. 864 0984.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Er allt í ryki ? Tek að mér vorþrif í heima-
húsum, flutnuingsþrif og regluleg þrif í 
fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

 Ræstingar

 Garðyrkja

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun, 
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is.

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

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

Trjáklippingar
Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu-
lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju-
maður s. 848 1723.

 Bókhald

Bókhald, skattskil, skattframtöl, fjár-
málaþj., stofnun félaga. SMCO-reikn-
ingshald og ráðgjöf. S. 866 1605.

FRAMTALSÞJÓNUSTA - S. 517 3977.

Framtal 2008
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og 
seljendur fasteigna. Sæki um viðbót-
arfrest. Vönduð vinna! Opið um helgar. 
Framtalsþjónustan s. 533 1533.

Bókhald og skattframtöl
Vsk. uppgjör, launauppgjör og fleira. 5 
ára reynsla ánægðra viðskiptavina. S. 
865 9328.

 Fjármál

Skattfarmtal 2008. Einst. og lögaðil-
ar Frestir. Framtalsþjónusta HR sími 
6634141

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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 Málarar

Sandspörslun - 
Málningarvinna

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

Sumarið er komið!
Íslenskir málarar ehf. Öll málningar-
þjónusta. www.mala.is S. 517 7335. 
Löggildir málarameistarar.

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

Þarftu að láta mála ?
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Gerum föst verðtilboð. Hafið samband. 
Íslenskir fagmenn S. 862 2413

 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

Íslenskir fagmenn
Bjóðum alla þjónustu á viðhaldi 
fasteigna, utanhúss sem innan. 
Gerum föst verðtilboð þér að 

kostnaðarlausu.
Upplýsingar í síma 869 3934.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ LEKA 
OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA ÞÆR. 
Tek að mér Lagfæringar, upppsetning-
ar, þakviðgerðir og alla aðra tré eða 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 6948448 
Ólafur

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

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

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

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.

Smiðir geta bætt á sig verkum í almennri 
innivinnu. Upp í síma. 898 4516.

Flöt þök
þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir 
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf 
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- 
hamraborg@simnet.is

Bruna og reyk þéttinga
Bruna og reyk þéttingar. Uppl. í S. 897 
1100 & 897 9400.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

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

 Nudd

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í S. 
616 6469.

 Spádómar

Miðla til þín, því sem 
þeir sem farnir eru segja 

mér um framtíð þína.

Einkatímar. Erla s. 587 4517.

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.

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

til mín vilja leita.
Pantið tíma í síma 554 5266 & 

695 4303.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. 
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ólöf Spámiðill er á land-
inu!

Tarotspil og fleira, leiðsögn og spádóm-
ar. S. 901 5000.

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

 Rafvirkjun

RafList
Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna, og fagleg 

ráðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502.

www.raflist.is

 Trésmíði

Parketlagnir, innréttingar, lofta og 
veggjasmíði. Við gerum þetta allt og 
erum snöggir að því. S. 616 6803.

 Önnur þjónusta

Pípulagnir
Tek að mér viðhald á pípulögn-
um, skólplögnum, drenlögnum, 
hreinlætistækjum, baðherbergj-

um og ofnalögnum.
S. 663 2572.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla 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 13:15-
16:30 alla virka daga.

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

Hágæða Hanak innréttingar til sölu. Fást 
á mjög góðu verði. Málningarvinna frítt 
með. S. 697 4008.

Til sölu lager hillukerfi frá Ísold með 
240 hillum. Hentar vel fyrir lítinn lager. 
Tilboð óskast. Hafið samband við Hlyn 
í s. 825 2665.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 
10þ. Stál ísskápur 2m á 45þ. Frystikista 
á 10þ. Eldavél á 5þ. Nýr Eldavélaháfur 
á 10þ. Þurrkari á 10þ. Ný eldhúsvifta 
á 5þ. 14“ TV á 3þ. Þvottavél á 10þ. 
Glerskápur á 3þ. Uppþvottavél á 10 þ. 
S. 896 8568.

 Óskast keypt

Kaupi alla gamla skartgripi. Óska 
einnig eftir notuðum þurrkara uppl s. 
6945751

 Hljóðfæri

Frábærar fermingargjafir!
Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 
552 2125 www.gitarinn.is

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

 Sjónvarp

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

 Vélar og verkfæri

Frystiklefi & kælikerfi til sölu 50 fm. 
Frystiklefi með vélakerfi, er í gangi, 
stærð utanm. H 2.65 L 10.6 B 5.0 er 
með 2 hurðum. Til sölu 20 fm kæliklefi 
með vélakerfi, er í gangi, stærð innanm. 
H2.45 L6.0 B 3.3 með 1 hurð. Einingar 
8 cm. Líka til sölu sambyggð kælivél 
með kondens og rafmagni. Uppl. í síma 
663 0522.

 Til bygginga

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, timb-
ur 1x6 & 2x4, uppl. 840 7273 og á 
ulfurinn.is

 Verslun

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
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.

 Heilsuvörur

LR- Kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 
kg á aðeins 6 mánuðum. www.dietkur.
is S. 869 2024.

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

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

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

Whole body massage Telepone 862 
0283.

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

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

Leirkrúsin. Ný námskeið í leirmótun 
Uppl. á www.leir.is - S. 564 0607 & 
661 2179.

Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055 
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
logey@logey.is
www.logey.is

Verð 20,406 með vsk

Verkfærataska 109 stk 

TIL SÖLU



SMÁAUGLÝSINGAR

 Ökukennsla

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

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Stóru hundagerðin komin aftur. Lengd 
340 Breidd 200 Hæð 175 cm verð 
42,000 kr. www.liba.is

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar 
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyra-
land.is/linafina

Gullfallegir ljósir Chihuahua hvolpar til 
sölu. Uppl. í s. 863 4028.

Rottweiler hvolpur til 
sölu. (Rakki)

Hvolpur undan Aragorn vom Grossental 
og Blandons von Hoytts Nölu til sölu. 
Foreldrar mjaðma- og olnbogamynd-
aðir, sýndir hjá HRFÍ og hafa klárað 
skap- gerðarmat. Hvolpurinn er tilbúinn 
til afhendingar og hefur klárað hvolpa-
skap- gerðarmat. Aðeins góð heimili 
koma til greina. Áhugasamir geta haft 
samband í síma 615 5000.

9vikna hreinræktaður chihuahua hund-
ur til sölu á 80.000þ. frekari uppl. í 
S:662-4867

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Glæsileg heimagisting á Vestu Sjálandi 
með fitness og nuddaðstöðu. 

 Sendið mail og fáið nánari uppl. á 
gudanm@hotmail.com 

 S. 0045 40197519 & 0045 59208961.

 Hestamennska

Tökumúll kr. 1.889 kr. Tito.is - Súðarvogi 
6 - S. 861 7388.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

2herb. íbúð í 101 til leigu fyrir reglusamt 
fólk. 70 fm+svalir. 110 þkr./mán. Laus 
strax. S. 551 3536.

2ja-3ja herb. íbúð tvíbýli í Reykjanesbæ. 
Uppl. í S. 690 4429.

100 fm íb. á 3. h. í 101 til leigu, 150 þ. á 
mán., tveir mán. fyrir fram. aðeins reykl. 
og reglusamir. 857-6656.

3 herb um 70fm glæsileg íbúð á jarð-
hæð með sér inngang + sérbílastæði 
til leigu, eingöngu reglusamir og traustir 
leigjendur koma til greina! Verð 140 þús 
laus strax sími 899-1888

 Sumarbústaðir

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

 Atvinnuhúsnæði

Vantar þig lagerrými? Erum með lager-
rými til leigu, 50-500fm. Upplýsingar í 
síma 695 7045 eða 570 7010.

3ja herb.íbúð 100 fm með bílskýli í 
Baugakór í Kópavogi til leigu. Laus 
frá 1.apríl. 170.000 kr. með öllu. Þrír 
mán.fyrirfram og bankatrygging. Sími: 
6612007

 Geymsluhúsnæði

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.

Höfum til leigu geymslurými, 5-50fm. 
Upplýsingar í síma 695-7045 og 570- 
7010

 Gisting

Rooms for long term rent in Reykjavik 
and Hafnafjordur. Free use of kitchen, 
bathroom, washer, dryer, staterlight TV 
and internet. Call 824 4532.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Hjá Jóa Fel Holtagörðum 
og Smáralind

Óskum eftir að ráða hressar 
og duglegar manneskjur í 

afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel 
Holtagörðum og einnig vantar 
á kaffihúsið okkar í Smáralind. 

Íslenskukunnátta skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma 

861 2417 eða Hulda í síma 
695 2933. Íslenskukunnátta 

skilyrði.

Aukavinna við sölu um 
kvöld og helgar

Miðlun leitar að sölufólki á 
kvöldin og um helgar. Verkefnin 

felast í að hringja til almenn-
ings, kynna vörur, selja þjón-

ustu, bóka söluheimsóknir o.fl. 
Fjölbreytt verkefni sem henta 
öllum sem hafa gaman af að 
selja. Við leitum að fólk sem 
hefur ánægju af mannlegum 

samskiptum. Reynsla er kostur 
en ekki skilyrði. Lámarksaldur 

er 18 ár en við leitum ekki síður 
af fullorðnu fólki með fjöl-

breytta reynslu að baki.
Nánari upplýsingar hjá andri@
midlun.is (Reykjavík) og andr-

ea@midlun.is (Akureyri).

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir starfskrafti í fullt 

starf. Unnið er á 15 daga vökt-
um. Starfsmaðurinn þarf að 

eiga auðvelt með að vinna með 
öðrum, hafa góða þjónustu-

lund og vera íslenskumælandi. 
Möguleiki á að byrja strax eða í 

lok sumars.

—————————————————- 

Einnig eru að losna kvöld- og 
helgarstörf, bæði bílstjórar og 

afgreiðslufólk.
Uppl. í síma 822 8870 eða á 

www.nings.is

Max1, Bíldshöfða 5a óskar eftir að 
ráða aðstoðarrekstrarstjóra til starfa. 
Aðstoðarrekstrarstjóri hefur aðstoð og 
umsjón með daglegum rekstri Max1 
við Bíldshöfða 5a. Um er að ræða mjög 
spennandi og krefjandi starf. Frekari 
upplýsingar um starfið veitir þjónustu-
stjóri Max1, Ívar Ásgeirsson, í síma: 
690-1331. Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgast á www.brimborg.is.

ATVINNA-DEILDARSTJÓRI
Deildarstjóri óskast til starfa í

smávörudeild Rúmfatalagernum 
smáratorgi.

Óskað er eftir röskum og 
ákveðnum einstaklingi sem 
getur séð um pantanir og 

framsetningu á vörum í verslun 
okkar.

Allar nánari upplýsingar gefur 
Njáll í síma 820-8004 eða á 

staðnum.
Rúmfatalagerinn Smáratorgi.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til 

jarðvinnu framkvæmda. Matur í 
hádeginu og heimkeyrsla.

Upplýsingar í síma 565 0875 & 
892 0525.

Global Ice
Vegna aukinna umsvifa óskar 

Global Ice eftir mönnum vönum 
málaravinnu.

Uppl. í s. 660 8500 & 897 4422

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

Rizzo Pizzeria.
Hresst og skemmtilegt fólk óskast í 
vinnu. Starfsfólk óskast í eftirfarandi 
stöður: Bakarar, afgreiðsla og sal. Hress 
og skemmtilegur vinnustaður. Um er 
að ræða vaktavinnu um kvöld og helg-
ar. Uppl. fást á Rizzo Grensásvegi og 
Bæjarlind. Íslenskukunnátta æskileg.

GG. flutningar ehf. óska eftir að ráða 
vana bílstjóra til starfa nú þegar. 
Umsóknir og uppl. í síma 581 4410 
milli kl 9:30-11:30 og milli 13:00-16:00 
Einnig í tölvupósti rakel@melar.is

Fótaaðgerðafræðinar! okkur vantar 
góðan starfskraft á nýja stofu. Uppl. í 
síma 660 1792.

Starfsfólk óskast í gjafavöruversl. Nici 
og barnafataverslunina Polarn O. Pyret. 
Dagv. og helgarv. í boði. Uppl. veitir Íris 
S. 822 0492. Umsóknareyðubl. einnig 
á stöðunum.

Vélamaður vanur hjólaskóflum óskast. 
Stundvísi og sjálfstæði nauðsynlegt. 
Mikil og stöðug vinna framundan. Góð 
laun fyrir réttan mann. Uppl. í síma 
567 4988

Óskum eftir dugmiklu starfsfólki 
á þjónustustöðvar okkar á Akureyri, 
Egilsstöðum og í Reykjavík. Umsóknir 
skal senda á elin@dekkjahollin.is eða 
koma á staðinn. Dekkjahöllin, s. 462 
3002.

 Atvinna óskast

Vantar starfsfólk?
Skilvirkar og hagkvæmar ráðningar á 
netinu. WWW.HENDUR.IS

Smiði vantar vinnu. Vinnum með gifs, 
parket og fleira. Áhugasamir hafið sam-
band í síma 847 0638.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Elín hin fagra á afmæli 
í dag!!

Til hamingju með afmælið 
undurfagra vinkona. Þú ert 

einstök !!
Kossar og knús fyrir allan 

peninginn !

Kveðja Klíkan.
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Við Íslendingar erum 
mikil bílaþjóð; okkur 
þykir vænt um bílana 
okkar og viljum helst 

ekkert fara án þeirra. 
Götur höfuðborgarinnar 

eru alltaf fullar, nótt sem 
nýtan dag, af bílum og öku-
mönnum sem vilja komast 

leiðar sinnar. Því miður hefur bíla-
ást okkar leitt til þess að gatnakerfi 
landsins er að springa og bílarnir 
þvælast hver fyrir öðrum, sérlega á 
hinum illræmdu háannatímum sem 
eiga sér stað tvisvar á dag, fimm 
daga vikunnar. 

Hver sá sem hefur setið í bíl á 
Miklubraut eða Bústaðavegi á 
háannatíma kannast við vonda til-
finningu sem magnast í réttu hlut-

falli við hægaganginn í umferðinni. 
Þessi tilfinning beinist jafnan að 
fólkinu í bílunum í kringum mann; 
skyndilega upplifir maður sig 
umkringdan hálfvitum. Þessi vonda 
tilfinning kallast umferðarbræði og 
er þess eðlis að lítið þarf til að upp 
úr sjóði. 

Leiða má líkur að því að umferð-
arbræði grípi um sig þar sem sam-
skipti á milli bílstjóra eru lítil sem 
engin og því mikið um óvænt atvik í 
umferðinni. Þessi óvissuþáttur gerir 
okkur óörugg og hrædd, sem leiðir 
svo til þess að við verðum reið út í 
alla. En hvernig færi ef hægt væri 
að auka samskipti á milli bílstjóra 
og þar með draga úr óvissunni í 
umferðinni? Má þá ekki álykta að 
lundarfar bílstjóra batni í leiðinni?

Eins og málin standa eiga bíl-
stjórar aðallega í samskiptum sín 
á milli með stefnuljósum, handa-
pati og flautunni. Þessum sam-
skiptaaðferðum er þó nokkuð 
ábótavant þar sem þær ná ekki að 
tjá nema lítið brot þess litrófs til-
finninga, hugsana og hugmynda 
sem bílstjórar upplifa. Því væri 
klárlega þjóðráð að koma upp 
betra samskiptakerfi, til dæmis 
ljósaskilti sem hægt væri að festa 
á þak bíla og nota til að birta skila-
boð á borð við „Þú átt réttinn,“ 
„Þakka þér fyrir,“ „Aumingi!,“ 
„Fyrirgefðu! Þetta var óviljaverk,“ 
og fleira í þeim dúr. Ætli umferð-
arbræði myndi ekki fljótlega heyra 
sögunni til ef tilfinningalíf öku-
manna væri gert sýnilegra.

STUÐ MILLI STRÍÐA Umferðarbræði ei meir!
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR KEMUR MEÐ FRÁBÆRA LAUSN Á LEIÐINLEGUM VANDA

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

EINKALEYFA-
STOFA

Hmm... Húla-
hringur? Getur 
maður gert eitt-
hvað annað með 

honum?

Hvernig gengur 
heima? Eru krakk-

arnir komnir í rúmið?
Jájájá! 

Jamm! 

Jebb!

Jess! 

Búinn að taka 
til í stofunni?

Ganga frá 
fötunum?

Þú lýgur!

Þetta er 
pabbi 
þinn.

Það er úti um 
okkur.

En þetta var 
gaman.

Gaman.

Já.

Það eina sem ég sé eftir er að 
síðasta máltíð mín á jörðinni hafi 

verið tveir lítrar af útblæstri og 
munnfylli af skordýrum.

Jább, Lalli, ég 
hef skrifað bók 

um líf mitt!
Það hlýtur að 
vera gott að 
vera búinn.

Búinn Ég þarf að 
skrifa átta í 

viðbót.

Bless, 
Raggi, og 

takk!

Hvernig 
var svo að 
gista hjá 
honum?

Það var fínt. Ég 
fór að sakna 
þín í kringum 
háttatímann.

Er það?? 
Ég sakn-
aði þín 

líka!

Ég var alveg við 
að hringja.

Af hverju gerð-
irðu það ekki?

Ég vildi ekki að 
þú héldir að ég 
væri smábarn.

Ég vildi ekki 
halda að þú 
værir það 

ekki.

Sumarbúðir 
Rauða krossins 

2008
Boðið verður upp á þrjú tímabil fyrir einstaklinga með fötlun 
og sérstakar þarfi r, 
16 ára og eldri:
Í Stykkishólmi  dagana   26. júní – 3. júlí.
Að Löngumýri í Skagafi rði   20.-27. júní  og  21.-28. júlí  

Skráning hefst þriðjudaginn 1. apríl hjá Theodór Karlssyni í síma 517 
4643 og 663 0876.  Hann veitir einnig helstu upplýsingar sem máli 
skipta.

Nánari upplýsingar veita sumarbúðastjórar: 
Gunnar Svanlaugsson í síma 438 1376 og  gsm 864 8864
Karl Lúðvíksson í síma 453 8816 og gsm 896 8416

Upplýsingar má einnig sjá á heimasíðu Rauða krossins 

www.raudikrossinn.is

30. mars - uppselt
3. april
4. april
10. april 
11. april 

17. april 
18. april
23. april
24. april
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Vantar þig 
aukapening?
Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu fólki 
til að bera út blöð milli  6 og 7 á morgnana. Um er 
að ræða holla og hressandi útiveru, annars vegar á 
virkum dögum og hins vegar um helgar.

Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu þig og 
fáðu borgað fyrir það.

Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild 
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt að 
sækja um á www.posthusid.is

– ódýrari valkostur

Pósthúsið ehf |  Suðurhrauni 1 |  210 Garðabæ |  Sími: 585 8300 |   posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt 
dreifingarfyrirtæki á sviði 
blaða- og vörudreifingar. 
Hjá Pósthúsinu starfa um 
sjöhundruð manns að 
uppbyggingu á fjölbreyttum 
og skemmtilegum vettvangi.
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VIÐSKIPTAKERFIÐ VERÐUR AÐ GETA BREYST 
JAFNHRATT OG VIÐSKIPTAUMHVERFIÐ.

 HNÖKRALAUS ÞJÓNUSTA 
FRÁ FYRSTA DEGI.

Microsoft Dynamics AX er öflugasta viðskipta-

kerfið frá Microsoft og leysir þarfir fyrirtækisins, 

allt frá nákvæmri úrvinnslu fjárhagsupplýsinga 

til skipulagningar á flókinni framleiðslu. Microsoft 

Dynamics AX gerir fyrirtækjum í framleiðslu, dreifingu 

og þjónustu kleift að bregðast við breytingum á markaði 

á hraðvirkan og hagkvæman hátt. Microsoft Dynamics 

AX  lagar sig að þörfum fyrirtækisins fremur en að setja 

starfseminni skorður.

„Innleiðing Microsoft Dynamics AX var viðamikið verkefni 

fyrir okkur hjá Nóa Síríusi þar sem við vorum að nota margar 

sérlausnir eins og tollakerfi, vöruhúsakerfi og handtölvu-

kerfi. Fyrstu vikurnar eftir gangsetningu Dynamics AX fengum 

við góða aðstoð og stuðning frá starfsmönnum HugarAx. 

Við gátum haldið uppi hnökralausri þjónustu strax frá fyrsta degi.“ 

– Rúnar Ingibjartsson

Rúnar Ingibjartsson, forstöðumaður upplýsingasviðs hjá Nóa Síríusi. 

Möguleikhúsið frumsýndi fyrir 
réttri viku leikgerð Öldu Arnar-
dóttur eftir hinni þekktu sögu 
Gunnars Gunnarssonar, Aðventu, 
í húsnæði sínu við Hlemm. Alda 
leikstýrir verkinu en flytjandinn 
er einn, Pétur Eggerz. Mun fyrir-
hugað að hafa sýningu á verkefna-
skrá leikhússins sem hefur um 
langt árabil einbeitt sér að sýning-
um fyrir börn og unglinga og er 
eini sjálfstæði leikhópurinn sem á 
sér fastan íverustað í eigin eigu og 
heldur þar úti samfelldri starf-
semi auk þess sem leikið er á far-
andsýningum víða um land í 
grunnskólum og leikskólum. 
Hefur Möguleikhúsið til þessa 
haft í rekstur sinn framlag frá 
Reykjavíkurborg og frá Leiklist-
arráði. Þar til í ár en bæði borg og 
ríki hafa látið af styrk til starf-
seminnar sem verður að teljast 
afar hæpin ráðstöfun. 

Sýningar Möguleikhússins hafa 
alla tíð einkennst af þolgæði. Þrátt 
fyrir litla styrki hafa þeir fáu ein-
staklingar sem þar standa í rekstri 
staðið fyrir leiksýningum fyrir 
alla aldurshópa barna. Er  heimsku-
legt af úthlutunarnefndum borgar 
og ráðuneytis að stöðva til þeirra 
alla styrki.

Sviðsetningin á Aðventu mun 
einkum hugsuð fyrir eldri bekki 
grunnskólans. Hún er eins og 
margar einleikssýningar sem 
tíðkast víða um þessar mundir 
sprottin af tilteknu ástandi í fram-
leiðslukerfi leiklistar á Íslandi. 
Tiltekinn leikari hefur áhuga á að 
koma sér upp tekjulind, segja til-
tekna sögu. Sá áhugi er í grunninn 
kominn til af lágum styrkjum hins 
opinbera til leiklistarstarfsemi. 
Styrkur til eins manns sýningar er 
auðfáanlegur, stofnkostnaður er 
ekki hár, áhætta um eigið framlag 
er ekki stórvægileg og auðgert að 
fá samstarfsmenn til að leggja 
vinnu sína fram án hárra 

launakrafna. Fæstir þeirra sem 
ráðast í slíkar sýningar myndu 
kosta því til nema sem neyðarúr-
ræði. Stæðu önnur og veigameiri 
verkefni til boða væri þeim frekar 
sinnt. En þessi frumbýlingsstaða 
hefur leitt af sér nokkurn hóp inn-
lendra verka sem er blanda þess 
að vera sýning og upplestur því 
misjafnlega eru efni til þess að 
gera úr efninu mikil átök. Enda 
gjarnan sótt inn í hús sem eru 
þröng og leyfa ekki mikla umgerð. 
Menn hafa talið þessa tegund leik-
listar eitthvert stáss í leiklistarlífi 
okkar en svo er ekki: einleikurinn 
er neyðarbrauð. 

Aðventa er sumpart frásögn 
sögumanns, sumpart leikin samtöl 
þar sem sögumaðurinn bregður 
sér milli örfárra persóna, hann 
tekur á sig líki þessara einstakl-
inga, en bætir um betur, leikur á 
móti veðri og skepnunum sem eru 
stór hluti af þessari merkilegu 
sögu sem Gunnar færði úr ein-
földum búningi hrakninga-
sögunnar í stóra og víðfeðma 
dæmisögu um umhyggju fyrir öllu 
sem lifandi er og gaf aukið tákn-
gildi með því að láta hana gerast á 
aðventunni sjálfri.

Allt í frágangi sýningarinnar 
var vel úr garði gert: leikmynd 
Messíönu Tómasdóttur frábær-
lega falleg smíð í einfaldleika 
sínum, þaulhugsuð sem táknmynd 
en um leið nærri natúralísk 
umgerð. Baðstofa, hjarn, skafl og 
jarðhús í einni mynd. Tónlist 
Kristjáns Guðjónssonar var 
smekkleg og skyggði hvergi á 
heldur ýtti undir atburðarás og 
stemninguna. Pétur Eggerz fór af 
smekkvísi með hin mörgu andlit 
sem í sögunni birtast. Hann átti 
ekki auðvelt með að gera ljóslif-
andi þá einstaklinga sem þarna 
birtast, sumir karlanna í sögunni 
runnu saman í raddbeitingu, Pétur 
býr ekki yfir þeirri sveigju í rödd 

að hann geti brugðið sér í margra 
kvikinda líka. Fyrir bragðið var 
leikur hans fátóna.

Í inngangsorðum verksins er 
okkur sagt fyrirmunað að skilja 
fjárgæslu á vetrum. Okkar tímar 
skynji ekki þá miklu vá sem vofði 
yfir fjármönnum í vetrarveðrum. 
Ég er ekki viss um að það sé að 
öllu leyti rétt: þúsundir manna 
leggja sig eftir ferðalögum um 
öræfi árið um kring. Á bóginn 
þekkir enginn þá lífsreynslu nema 
sá sem á hana. Fyrir bragðið er 
mér erindi Aðventu í leiksýningu 
af þessu tagi ekki ljóst. Hinn 
kristilegi boðskapur verksins er 
ekki eindreginn í túlkun Öldu og 
samverkamanna manna hennar 
enda vafasamt að hann næði 
eyrum markhópsins. En tilraunin 
er þess virði.
 Páll Baldvin Baldvinsson

Aðventan á sviði

LEIKLIST
Aðventa eftir Gunnar Gunnars-
son
Leikmynd: Messíana Tómasdóttir
Hljóðmynd: Kristján Guðjónsson
Leikstjóri og leikgerð: Alda Arnardóttir

★★
Falleg umgerð um sígilda sögu

Leiklistarsambandið 
stendur á þessu vori fyrir 
umræðufundum um leik-
listarmál og verður hóað í 
samkomu í kvöld á Sólon 
kl. 20. Fjórir frummæl-
endur munu velta fyrir 
sér hlutverki leikhússins í 
samtímanum og opnað 
verður fyrir almennar 
umræður. Frummælend-
urnir eru þau Sveinn Ein-
arsson, María Kristjáns-
dóttir, Jón Páll Eyjólfsson 
og Björk Jakobsdóttir og 
munu þau velta fyrir sér 
eftirfarandi spurningu: 
Hvað varð um kaþarsis? 
hugleiðingar um hlutverk leik-
hússins.

Umræðuefnið er ekki nýtt en 
með því mannvali sem heldur inn-
gangserindi má ætla að menn hjá 
Leiklistarsambandinu hyggist 
spanna umræður um þau margvís-
legu kennsl sem leiklistarstarf-
semi á Íslandi býður áhorfendum 
sínum upp á um þessar mundir. 
Kennslin sem fólk fær á sýningum 
Ladda og á nemendasýningum 

eins og Kræbeibí munu 
vera önnur en á alvar-
legri verkum á borð við 
Hetjur og Gítarista.

Í kynningu á umræðu-
efninu er meðal annars 
eftirfarandi velt upp: „Ef 
við tökum mark á kenn-
ingum Aristótelesar um 
kaþarsis, þá hreinsun 
sem áhorfendur gengu í 
gegnum andspænis örlög-
um hinna tragísku hetja, 
verður ekki um það villst 
að hlutverk leikhússins í 
Grikklandi til forna var 
samfélagslegt. En hvert 
er samfélagslegt hlut-

verk leikhússins í okkar samtíma? 
Hefur leikhúsið látið hreinsunar-
hlutverk sitt öðrum miðlum eftir? 
Er það aðeins hámenningarleg 
afþreying, ætlað þröngum hópi 
menningarlegrar elítu eða staður 
til að gleyma daglegu amstri eina 
og eina kvöldstund? Markmið hins 
hreinsandi kaþarsis var tvímæla-
laust að gera áhorfendur að betri 
manneskjum, en hvernig lítum við 
á það í dag? - pbb

Tæki í hreinsun

LEIKLIST Björk Jak-
obsdóttir er meðal 
þeirra sem tala um 
hreinsum Aristó-
telesar á Leiklistar-
þingsfundi í kvöld.

Hjalti Rögnvaldsson 
leikari ræðst í það stór-
virki næstu fjóra mánu-
daga að lesa öll ljóð Þor-
steins frá Hamri í 
samfelldri dagskrá í 
Iðnó. Er fyrsti lesturinn í 
kvöld en þá fer Hjalti 
með ljóð úr bókunum Í 
svörtum kufli (1958), 
Tannfé handa nýjum 
heimi (1960), Lifandi 
manna landi (1962), 
Langnætti á Kaldadal 
(1964) og Jórvík (1967). 
Hefst lesturinn kl. 17 og lýkur 

honum ekki fyrr en í nótt 
kl. 1 eftir miðnætti. 
Aðgangur er ókeypis. 
Hjalti hefur verið að 
undirbúa sig um nokkurt 
skeið fyrir þessa upp-
lestraröð, en hann er 
sem kunnugt er víðkunn-
ur fyrir flutning sinn á 
bundnu máli og ást sína 
á ljóðum.

Upplestraröðin er í til-
efni af sjötugsmæli Þor-
steins fyrir skemmstu 
og fimm áratuga ferli 

hans sem ljóðskálds.  - pbb

Maraþonlestur

BÓKMENNTIR Hjalti 
Rögnvaldsson leikari
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...Vöðvinn sem fær 
augun til að blikka 
er sá hraðvirkasti í 
líkamanum. Með 
hjálp hans getur fólk 
blikkað fimm sinnum 
á sekúndu. Að meðal-
tali blikkar fólk 15 þús-
und sinnum á dag. Konur 
blikka tvisvar sinnum oftar en 
karlar. 

Eurovision-keppnin í ár verður haldin í 
skugga mjög óstöðugs stjórnmála-
ástands. Serbar kjósa til alþingis 11. 
maí og því gæti verið hiti í þjóðinni ef 
úrslitin verða ekki afgerandi. Tvær 
hreyfingar takast á, lýðræðissinnar, 
sem vilja efla samstarf við Vestur-Evr-
ópu, og róttækir þjóðernissinnar, sem 
vilja halla sér til austurs. Þeir ala á 
óánægju margra Serba með að Vestur-
lönd styðji sjálfstæðisyfirlýsingu Kos-
ova. Mótmæli og óeirðir fylgdu í kjöl-
far þeirrar yfirlýsingar og kveikt var í 
sendiráði Bandaríkjanna í Belgrad auk 
þess sem ráðist var á sendiráð Breta 

og Króata. Árásirnar á sendi-
ráðin voru gerðar í kjölfarið 
á 150.000 manna mótmælum 
í Belgrad þar sem Serbar 
mótmæltu friðsamlega.

Í þetta ótrygga ástand 
koma keppendur 42 þjóða og 
aragrúi gegnheilla Euro-
vision-aðdáenda, sem er ekki 
endilega fólkið sem sækir í 
harkaleg mótmæli. Núver-
andi forseti Serbíu, Boris 
Tadic, er foringi lýðræðis-
sinna. Hann hefur sent út 
bréf þar sem hann reynir að 

slá á ótta Eurovision-fara: 
„Ég lofa í fyllstu einlægni að 
tekið verður vel á móti gest-
um, að þeir verði fullkom-
lega öruggir í landinu og að 
dvöl þeirra verði ljúf í 
endurminningunni.“ 

Þó er keppendum og gest-
um ráðlagt að tjá sig ekki um 
pólitík að óþörfu og alls ekki 
að vera með yfirlýsingar um 
innanríkismál. Líklega er 
því eins gott að Sylvía Nótt 
er ekki að keppa í ár.

Keppendur tjái sig ekki um pólitík

FORSETI SERBÍU FRÁ 
ÁRINU 2004 Boris Tadic 
er sálfræðingur að 
mennt.

Hollywoodstjörnurnar þéna vel á 
því að eignast börn. Að minnsta 
kosti ef þær selja myndir af 
afkvæmum sínum sem er víst 
tískan núna.

Myndir af nýfæddum börnum 
stjarnanna eru eftirsóttari en flest 
annað í Hollywood. Jennifer Lopez 
og Marc Anthony seldu nýlega 
myndir af nýfæddum tvíburum 
sínum, Max og Emme, til tímarits-
ins People fyrir 6 milljónir doll-
ara, andvirði tæplega 470 milljóna 
íslenskra króna og þau eru hvorki 
fyrstu né síðustu stjörnurnar sem 
hagnast á erfingjum sínum. Upp-
hæðirnar hafa hins vegar rokið 
upp úr öllu valdi frá því að Lisa 
Marie Presley seldi blaðinu Star 
myndir af erfingja sínum fyrir 
100 þúsund dollara árið 1989.

„Á þeim tíma fannst mér það 
fáránlegt,“ segir Mark Levine, 
þáverandi ritstjóri Star og 
núverandi ritstjóri National 
Enquirer, í viðtali við New York 
Post. Hann segir að 
sala barnamynda 
sé að verða að 
iðnaði. „Þetta er 
út í hött og 
stjörnurnar 
eru orðnar 
mjög góðar í 
þessu. Rétt-
urinn að 

myndum er núna seldur áður en 
stjörnurnar fara á sjúkrahúsið til 
að fæða. Þær ráða svo aukalíf-
verði svo það verði ómögulegt að 
ná myndum á ólöglegan hátt,“ 
segir Levine. Hann segir barn-
eignir jafnast á við að fá hlutverk 
í kvikmynd fyrir stjörnurnar, að 
minnsta kosti hvað peningana 
varðar, og telur að fyrstu mynd-
irnar af tvíburunum sem talið er 
að Angelina Jolie beri nú undir 
belti verði seldar á um 10 milljón-
ir dollara. „Ég vildi sjá fleiri 

stjörnur gera eins og 
Sarah Jessica Parker, 

sem stóð fyrir utan 
sjúkrahúsið og gaf 
ljósmyndurum 
myndirnar,“ segir 
Levine. 

Annar ritstjóri, 
sem lætur nafn 

sitt ekki uppi, 
segir við New 
York Post að 
upphæðirnar 
séu nú komn-

ar svo hátt upp 
að „sumar stjörn-

ur ákveða jafnvel 
að eignast fleiri börn, 

bara til þess að græða 
peninga á myndum af 

þeim.“

Græða á barneignunum

ÞRJÁR MILLJÓNIR Á BARN Jennifer 
Lopez og Marc Anthony seldu réttinn að 
myndum af nýfæddum tvíburum þeirra, 
Max og Emme, fyrir sex milljónir dollara.
 NORDICPHOTOS/GETTY

10 MILLJÓNIR VÆNTANLEGAR? Angelina 
Jolie og Brad Pitt fengu yfir 4 milljónir 
dollara fyrir fyrstu myndirnar af Shiloh, 
en gætu átt von að allt að tíu millj-
ónum, ef sá orðrómur að Jolie gangi 
með tvíbura undir belti reynist á rökum 
reistur.

Föndurverslun

Námskeið

Síðumúli 15
S: 553-1800

Sjón er sögu ríkari
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54 DAGAR TIL STEFNU

1.5 MILLJÓNIR Christina Aguilera 
seldi myndir af fyrsta barni sínu, 
syninum Max Liron, fyrir 1,5 
milljónir dollara.

1 MILLJÓN Nicole Richie 
fékk eina milljón 
dollara fyrir myndir af 
dótturinni Harlow.

Fyrsta kvikmynd Ólafs Jóhannessonar í fullri lengd, Stóra planið, var frumsýnd síðastliðið föstudagskvöld. Þó ekki 
væru allir frumsýningargestir jafn uppveðraðir og Benedikt Erlingsson, eins og sjá má hér að neðan, féll Stóra planið 
vel í kramið hjá áhorfendum. 

Stóra planið fær góðar viðtökur

Ólafur Jóhannesson og Eggert Þorleifs-
son.

Halldóra Geirharðsdóttir og Víkingur 
Kristjánsson.

Ingvar E. Sigurðsson, Edda Arnljóts-
dóttir og fjölskylda.

Haukur Ingi Guðnason og Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttir.

Benedikt Erlingsson og Charlotte Böving.

Alexía Björg Jóhannesdóttir og Guð-
mundur Steingrímsson.

Úrvalalið leikara fer með hlutverk í 
Stóra planinu, sem segir frá ævin-
týrum hins misskilda handrukkara 
Davíðs, sem Pétur Jóhann Sigfússon 
leikur. Á meðal annarra leikara í 
myndinni eru þeir Eggert Þorleifsson 
og Ingvar E. Sigurðsson, Benedikt 
Erlingsson og Ilmur Kristjánsdóttir 
og svo Sopranos-maðurinn Michael 
Imperioli.
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Neil Aspinall lést í síðustu viku, 66 
ára að aldri. Í sögu Bítlanna spil-
aði hann stórt hlutverk, var rótari 
þeirra frá árinu 1961, rak Apple-
útgáfuna, var hægri hönd og náinn 
vinur strákanna frá Liverpool. Í 
ljósi þess að þúsundir bóka hafa 
komið út um sögu þessarar fræg-
ustu popphljómsveitar sögunnar 
eftir alls konar fólk, margt sem 
hitti jafnvel aldrei Bítlanna, hefði 
verið gríðarlega áhugavert að 
heyra sögu Neils, allar baktjalda-
sögurnar og leyndarmálin. Neil 
var margoft beðinn um að skrifa 
æviminningar sínar og boðnar 
veglegar upphæðir fyrir, en hann 

hélt ávallt tryggð við gömlu vini 
sína. Hann er nú farinn í gröfina 
með öll leyndarmálin.

Bítlaleyndarmálin 
fóru með í gröfina

BÍTLARNIR ÁTTU MÖRG LEYNDARMÁL
en Neil Aspinall segir ekki frá þeim úr 
þessu.

Matthew McConaughey er á nokk-
urs konar foreldranámskeiði hjá 
leikkonunni Jennifer Garner 
þessa dagana. Þau leika saman í 
myndinni The Ghosts of Girl-
friends Past, sem er nú í tökum í 
Boston. Garner á dótturina Violet 
með eiginmanni sínum, Ben 
Affleck, en McConaughey á 
von á fyrsta barni sínu með 
kærustunni Camilla Alves á 
árinu. „Matt segist vilja vera 

undirbúinn og er mjög spenntur 
fyrir því að verða faðir í fyrsta 
skipti. Hann hefur verið að ræða 
það við Jennifer og hefur gefið 
henni gælunafnið Ofurmamma, af 
því að hún gefur honum svo góð 
ráð,“ segir heimildarmaður OK!

Matthew hefur líkt með-
leikkonu sinni við barn-
fóstruna víðfrægu Mary 
Poppins, sem Julie Andr-

ews lék svo eftirminnilega 
í samnefndri mynd. 

„Hann biður hana 
um eitthvað, 
hún kíkir í 
töskuna sína 
og finnur það 
þar fyrir ein-
hverja töfra. 
Í eitt skiptið 

bað hann um málaralímband. Hún 
var að vísu ekki með það á sér, en 
vill vera við öllu búin,“ bætir 
heimildarmaðurinn við. 

McConaughey sagði nýverið í 
viðtali að hann héldi að hann hefði 
föðurhlutverkið í sér af eðlis-

ávísun. „Ég hlakka til stóra 
barnaævintýrisins. Vonandi 
verð ég góður faðir. Barnið 
mitt mun fræðast um menn-
ingu og ferðast, það er einn af 
stóru kostunum við starfið 

mitt,“ sagði leikarinnn. 

Fær ráð frá ofurmömmu

Á FORELDRANÁMSKEIÐI 
Matthew McConaughey 
er þessa dagana á óeig-
inlegu foreldranámskeiði 
hjá Jennifer Garner, 
sem hann leikur með í 
myndinni The Ghosts 
of Girlfriends Past.

OFURMAMMA Jennifer Gar-
ner hefur fengið gælunafnið 
Ofurmamma, þar sem hún 
virðist hafa ráð undir rifi 
hverju fyrir McConaughey. 

Hilton Reykjavík Nordica Hotel 
Suðurlandsbraut 2 

Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is

www.nordicaspa.is

Fjölskylda krabbameinssjúklings 
í Indianapolis hefur sett á 
laggirnar heimasíðuna CureConn-
ieAndPatrick.com, þar sem hún 
biður stjórnvöld að heimila nýjar 
leiðir í meðferð krabbameins í 
Bandaríkjunum. Fjölskyldan vill 
freista þess að finna lækningu 
fyrir Connie Loughman, sem 
þjáist af krabbameini í brisi, eins 
og leikarinn Patrick Swayze. Á 
síðunni eru birtar myndir af 
leikaranum, og lesendum boðið 
upp á að skilja eftir skilaboð til 
stjörnunnar.

Talsmaður Swayzes er ekki 
hrifinn af því að samþykkis 
skjólstæðings hans hafi ekki 
verið leitað. „Patrick veit ekki af 
þessari vefsíðu og er hvorki 
tengdur henni né lyfjunum sem 
þar eru auglýst,“ tekur hann 
fram. 

Nafn notað í 
leyfisleysi

LÆKNIÐ CONNIE OG PATRICK Fjölskylda 
krabbameinssjúklings í Indiana hefur 
sett upp síðu þar sem nafn og myndir af 
leikaranum Patrick Swayze eru notaðar 
í leyfisleysi, en hann glímir við sömu 
tegund krabbameins.

Rokkarinn Tommy Lee komst í 
metabækurnar á dögunum, þegar 
hann lét húðflúra sig í miðju 
flugi. Það er í fyrsta skipti sem 
slíkt er gert, og fulltrúar frá 
Guinness World Records fylgdust 
með gangi mála. Ekki er vitað 
hvað Tommy lét húðflúra á sig, en 
framkvæmdin var í höndum 
Mario Barth, sem rokkarinn segir 
vera þann besta í bransanum.

Það er þó ekki víst að þetta 
nýja tattú nái að skáka frægasta 
húðflúri tónlistarmannsins hingað 
til. Hakakross sem hann skartaði 
á handleggnum vakti mikla 
athygli þegar Lee var kærður 
fyrir líkamsárás á ljósmyndara af 
gyðingaættum árið 1996. Lee lét 
síðar fjarlægja það.

Heimsmet í 
húðflúrun

KOMST Í METABÆKURNAR Tommy Lee 
lét húðflúra sig í háloftunum og setti þar 
með heimsmet.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Tökur á Dagvaktinni hefjast á næstu 
dögum. Ólafía Hrönn Jónsdóttir bætist í 
hóp aðalleikaranna.

„Jú, það er dálítil pressa á okkur að gera þetta 
almennilega,“ segir Ragnar Bragason leikstjóri um 
Dagvaktina, framhald Næturvaktarinnar. „Vinsæld-
irnar komu skemmtilega á óvart. Maður hélt að 
þetta yrði enn eitt Fóstbræðraköltið. Eitthvað sem 
aðallega menntaskólanemar og nördar myndu fíla, 
en svo fíluðu þetta nánast allir. Maður er að hitta 
fjögurra ára gutta sem kvóta Næturvaktina út og 
suður.“ 

Tökur á Dagvaktinni hefjast eftir tæpar tvær 
vikur vestur á Hótel Bjarkarlundi. Hótelið hefur 
eingöngu verið rekið sem sumardvalarstaður 
síðustu árin svo kvikmyndagerðin mun ekki trufla 
starfsemina mikið, frekar auka ásókn þegar fram í 
sækir ef eitthvað er. 

Sjö mánuðir eru nú liðnir síðan við kvöddum 
þremenningana af Shell-stöðinni á sveitaballi í 
sænsku smálöndunum. „Fyrsti þátturinn fer í að 
rekja söguna af því hvernig þeir lenda á Hótel 
Bjarkarlundi,“ segir Ragnar en vill ekki fara frekar 

út í smáatriði. Upplýsir þó að bætt verði við nýrri 
aðalpersónu, hótelstýrunni sem leikin er af Ólafíu 
Hrönn Jónsdóttur. „Við vonum að landsmenn fylgi 
okkur áfram í gegnum söguna en nei, ég á ekki von á 
því að það verði gerðir fleiri þættir, þó að maður 
eigi svo sem aldrei að afskrifa neitt. Endirinn 
verður nokkuð afgerandi fyrir söguhetjurnar og það 
er ekkert sniðugt að blóðmjólka góða hluti.“

Leikarar og kvikmyndagerðarmenn verða meira 
og minna fastir fyrir vestan þar til tökum lýkur, en 
síðasti tökudagur er áætlaður 20. maí. Samtals verða 
gerðir ellefu þættir af Dagvaktinni sem fara í 
sýningu á Stöð 2 í haust. Ragnar útilokar svo ekki að 
sérstakur jólaþáttur verði búinn til að auki um 
Georg Bjarnfreðarson og félaga hans.

 gunnarh@frettabladid.is
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 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI
TENGDU AUKAKRÓNUM!

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

ERIC BANA, SCARLETT JOHANSSON 
OG NATALIE PORTMAN

SÝNA STÓRLEIK!

EF ÞÚ HELDUR AÐ ÞÚ HAFIREF ÞÚ HELDUR AÐ ÞÚ HAFIR
SÉÐ ALLT...LÍTTU AFTUR!SÉÐ ALLT...LÍTTU AFTUR!

EF ÞÚ HELDUR AÐ ÞÚ HAFIR
SÉÐ ALLT...LÍTTU AFTUR!

„Fín Fjölskyldumynd”
- 24 Stundir

���

����
„Allt smellur saman
og allt gengur upp”
- A. S., 24 Stundir
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SPIDERWICK kl. 6 og 8 7
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“Vel gerð ævintýra-og fjölskyldumynd.
Með betri slíkum undanfarin misseri.”

- VJV, Topp5.is/FBL

- H.J.  MBL

Píparinn hann Mario er mættur á 
ný, og nú í leiknum Super Mario 
Galaxy fyrir Nintendo Wii. Hopp 
og skopp-leikirnir með Mario 
hafa ávallt verið styrkur Nin-
tendo og Galaxy er engin undan-
tekning þar á.

Leikir eins og Mario hafa aldrei 
haft sterka sögu, í Galaxy eins og 
flestum fyrri Mario-leikjum snýst 
þetta um ævintýri Mario við að 
bjarga sinni heittelskuðu, prins-
essunni Peach, frá Bowser, sem er 
ávallt að reyna að sölsa undir sig 
sveppakonungsríkið. Í þetta sinn 
ræðst hann á konungsríkið og 
rænir kastalanum sem Peach er í 
og Mario þarf að hefja ferðalag 
um sjálfa vetrarbrautina til að 
bjarga Peach sinni.

Til að bjarga Peach og stoppa 
Bowser þarf Mario að safna stjörn-
um sem eru á víð og dreif um 
stjörnukerfin. Á ferðalögunum í 
gegnum þessi kerfi þarf Mario að 
ferðast um frekar skrítin svæði. 
Leikurinn er í þrívídd og borðin 
eru oft þannig að merkingin á upp 
og niður á það til að breyst snöggt, 
það eina sem ég sé að því er að 
fólk sem verður auðveldlega bíl-
veikt kann að finna fyrir smá 
óþægindum.

Leikurinn notar Wii-mote fjar-
stýringuna ásamt Nunchuch til 
stjórnar. Þú notar Wii-mote fjar-
stýringuna til hoppa og að láta 
Mario grípa stjörnur til að komast 
áfram í geimnum ásamt að tína 
upp Starbits sem gefa Mario auka-
líf eftir að ákveðnum fjölda er 
náð. Nunchuck pinninn stjórnar 
öllum hreyfingum. Það tekur smá 
tíma að læra á stjórnunina og 
hreinlega að venjast fjölbreytn-
inni í borðunum og síbreytilegum 
aðstæðunum sem geta komið upp. 
Það eru yfir 40 borð í leiknum og 
það var skemmtilegt að spila í 
gegnum hann og fá aldrei leið á 
neinu vegna þess að hvert einasta 

borð var svo frábrugðið því sem 
kom á undan.

Þetta er einn skemtilegasti leik-
ur síðustu mánuða og góður fyrir 
alla aldurshópa, það líður ekki 
langur tími frá að maður byrjar að 
spila þangað til maður er kominn 
með bros á vör við að hjálpa Mario 
í ævintýri sínu gegn Bowser.

 Sveinn A. Gunnarsson

Stjörnuleit Mario
TÖLVULEIKIR
Super Mario Galaxy
Nintendo Wii
Pegi: 3+ (sjá Smais.is)

★★★★★
Einn besti leikurinn sem komið hefur 
út á Wii.

ENDIRINN VERÐUR AFGERANDI Ragnar Bragason leikstýrir 
framhaldi Næturvaktarinnar.

LEIKUR HÓTELSTÝRUNA Á BJARKARLUNDI Ólafía Hrönn verður 
á Dagvaktinni.

Georg Bjarnfreðarson og fé-
lagar kveðja eftir Dagvaktina

Tónlistarmaðurinn Borko heldur 
útgáfutónleika í Tjarnarbíói næst-
komandi fimmtudag til að kynna 
sína fyrstu plötu, Celebrating Life, 
sem kom út á dögunum. Þetta verða 
síðustu tónleikarnir sem verða 
haldnir í húsinu í núverandi formi 
því daginn eftir verður ráðist þar í 
umfangsmiklar breytingar. 

„Ég þurfti að kreista það í gegn 
að hafa tónleika þennan dag því 
það átti að hefja framkvæmdir 1. 
apríl,“ segir Borko, sem heitir 
réttu nafni Björn Kristjánsson. 
„Það er ekki um marga staði að 
velja. Nasa er of stór staður og 
Iðnó og Tjarnabíó eru svipað 
stórir ef maður ætlar að vera 
með sitjandi tónleika. Mér finnst 
bara Tjarnarbíó aðeins meira 
sjarmerandi.“

Borko fór í sína fyrstu tónleika-
ferð um Evrópu í lok febrúar og 
byrjun mars þar sem hann hitaði 
upp fyrir Múm ásamt hljómsveit 
sinni. „Það gekk alveg stórkost-
lega,“ segir hann og tekur fram að 
hljómsveitin verði með honum á 
útgáfutónleikunum ásamt tveim-
ur blásturshljóðfæraleikurum.

Platan hans hefur fengið mjög 
góðar viðtökur og er Borko kampa-
kátur með þær. Samt sem áður 
finnst honum örlítið pirrandi 
þegar tónlist hans er sett hinn 
fræga krútt-flokk en lætur það þó 
ekki á sig fá. 

Framundan hjá Borko er áfram-
haldandi spilamennska auk þess 
sem hann ætlar að semja efni á 
nýja plötu í sumar. 

 - fb

Borko spilar fyrir breytingar

BORKO Björn Kristjánsson heldur 
útgáfutónleika í Tjarnarbíói á fimmtu-
daginn.
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Ástralski þunglyndis-
rokkarinn og Ís lands-
vinurinn Nick Cave 
getur nú kallað sig 
doktor Nick Cave án 
þess að ljúga neinu 
því gamli háskólinn 
hans í Melbourne 
gerði hann nýverið 
að heiðursdoktor við 
skólann. Nick sótti 
listnám í Monash-
háskólanum á árun-
um 1977 og 1978 en 
hætti námi til að tak-
ast á við djöfullegt 

rokk og ról með 
hljómsveitinni The 
Birthday Party. Í 
heróínsukkinu miðju 
hefur doktorsnafn-
bót væntanlega 
verið kappanum 
fjarlæg, en nú er 
öldin sem betur fer 
önnur og Nick alveg 
hættur í ruglinu. 
Nýjasta plata meist-
arans, Dig, Lazarus, 
Dig!!!, hefur fengið 
fantagóða dóma. 

 gunnarh@frettabladid.is

Doktor Nick Cave

DR. NICK CAVE

Þorsteinn Guðmundsson 
leggur nú lokahönd á fyrsta 
þátt Svalbarða sem sýndur 
verður á föstudagskvöld.

„Ég er ekki í samkeppni við neinn, 
nema kannski við það að fólk sitji 
heima hjá sér og bori í nefið eða 
leggi kapal,“ segir Þorsteinn 
Guðmundsson um skemmtiþátt-
inn Svalbarða, sem birtist bráð-
lega á Skjá einum. Þættirnir verða 
alls tíu í fyrstu umferð og fyrsti 
þátturinn er á dagskrá föstudags-
kvöldið 4. apríl. Þorsteinn segir 
langa hugmyndavinnu og mikil 
handritsskrif liggja að baki. Þátt-
urinn er byggður upp á gestum 
sem mæta til Þorsteins, leiknum 
atriðum sem Þorsteinn og Ágústa 
Eva Erlendsdóttir bera uppi með 
aðstoð frá gestaleikurum og lif-
andi tónlist í flutningi hljómsveit-
arinnar Svalbarða. Í henni eru Sig-
urður Guðmundsson kenndur við 
Hjálma og Valdimar Kolbeinn Sig-
urjónsson og Helgi Svavar Helga-
son, kenndir við Flís. Ágústa Eva 
tekur einnig lagið með hljóm-
sveitinni. 

„Þátturinn verður nýstárlegur 
og mun eflaust koma mörgum 
spánskt fyrir sjónir,“ segir Þor-
steinn. „Hann er ekki líkur neinu 
og það hefur ekki verið neitt svona 
í gangi lengi. Við Ágústa sýnum 
nýjar hliðar á okkur í leiknu atrið-
unum og ég held að það verði 
gaman hjá kerlingum og kverúl-
öntum. Það kæmi mér ekki á óvart 

þótt bloggið myndi lifna á ný og 
Barnaland loga.“

Þorsteinn vill ekki kannast við 
áhrifavalda en viðurkennir að 
hafa haft gaman af Dave Allen. 
„Hann var reyndar ekki með gesti, 
heldur sagði sögur og var með 
sketsa. Svo var ég með Benny Hill 
á heilanum í tvö ár.“

Fyrsti gestur Þorsteins verður 
sjálfur Flosi Ólafsson. „Ég er 
búinn að hringja í hann og fara 
pílagrímsferð upp í Borgarfjörð 
til að biðla til hans um að koma í 
þáttinn. Ég vona að hann mæti!“ 

 gunnarh@frettabladid.is

Gaman hjá kerling-
um og kverúlöntum

SÝNA Á SÉR NÝJAR HLIÐAR Þorsteinn 
Guðmundsson og Ágústa Eva Erlends-
dóttir sjá um Svalbarða.

Platan All is Well með Bandaríkja-
manninum Sam Amidon er fjórða 
útgáfa hins íslensks ættaða plötu-
fyrirtækis Bedroom Community. 
Plötufyrirtækið er hugarfóstur 
upptökustjórans og tónlistar-
mannsins Valgeirs Sigurðssonar, 
oft kenndur við Gróðurhúsið, og 
er plata Amidons enn ein rósin í 
hnappagat útgáfunnar. Amidon 
kemur frá sveitum Vermont-fylk-
is þar sem hann ólst upp við sterka 
þjóðlagatónlistarhefð. Hefur 
Amidon hlúð alúðlega að þessari 
hefð sinni en á All is Well setur 
hann gömul þjóðlög í sinn eigin 
búning.

Þrátt fyrir að plötuheitið gefi 
fyrirheit um annað þá eru 
umfjöllunarefni plötunnar fjarri 
því ljúf og falleg. Eins og þjóð-
lagavísna er von og vísa fjalla 
lögin um mannskepnuna, breysk-
leika hennar, kenndir og tilfinn-
ingar. Sögumaðurinn sjálfur er oft 
ýmist fullur af heift eða einsemd 
og jafnvel biturð og reiði. Slíkt 
endurspeglast vel til dæmis í lög-
unum Wild Bill Jones, þar sem 
Amidon fer offorsi í öfundsýki 
sem endar með tilgangslausu 
morði, og Fall on My Knees, þar 
sem Amidon óskar ungri stúlku 
heldur ólukkulegum endalokum. Í 
O Death biðlar Amidon síðan sjálf-
ur til dauðans og biður hann um að 
þyrma sér. Honum verður samt 
ekki að ósk sinni því í lokalagi 
plötunnar, og jafnframt titillagi 
hennar, kveður hann vini sína.

Samt sem áður er All is Well 
með fallegri plötum sem þú átt 

eftir að heyra á þessu ári. Von og 
draumar koma nefnilega líka oft 
við sögu en umfram allt eru það 
guðdómlegar útsetningar Nico 
Muhly á ellefu manna blásara- og 
strengjasveit sem sveipa lög 
Amidons hlýju og fegurð. Allt 
gerir þetta að verkum að sögur 
Amidon fá meiri dýpt. Amidon 
hefur greinilega lagt allt í sölurn-
ar, er lurkum laminn (sbr. fram-
hlið plötukápunnar) og er vart 
annað hægt en að hrífast með.

 Steinþór Helgi Arnsteinsson

Er ekki allt í lagi?

TÓNLIST
All is Well
Sam Amidon

★★★★
Margbrotin plata þar sem eðli 
mannskepnunnar sjálfrar er lýst 
með sögum fortíðar en sjónarhorni 
nútímans.
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sport@frettabla-

Hjálmar Jónsson man tímana tvenna hjá sænsku meisturunum í IFK 
Gautaborg og er að fara að spila sína sjöundu leiktíð með félaginu.

„IFK Gautaborg er náttúrulega fornfrægt félag sem hefur unnið 
marga titla í gegnum tíðina og stefnan er í raun alltaf sett á toppinn 
en félagið var hins vegar nálægt því fallið á mínu fyrsta ári í Svíþjóð. 

Síðan þá hef ég tekið þátt í ýmsu með félaginu og af þeim leik-
mönnum sem eru í dag þá er ég búinn að vera samfellt lengst hjá 
liðinu og það er bara gaman að því,“ sagði Hjálmar og 
kvaðst vera afar ánægður hjá félaginu.

„Menn breyta misjafnlega mikið til 
í fótboltanum en 
ég hef persónulega 
bara aldrei fundið fyrir það 
sterkri löngun til að breyta til á 
meðan ég hef verið hjá IFK Gautaborg. 
Það var kannski helst í fyrra að ég var eitthvað 
að líta í kringum mig en það var ekki alvarlegt og 
ég endaði á að skrifa undir nýjan samning út tímabil-
ið 2009. Ég fann það líka á mér að það væri eitthvað 

spennandi að fara að gerast hjá félaginu og það varð raunin.“
 Hjálmar segist spenntur fyrir komandi tímabil og ekki síst í ljósi 

frekari innreiðar íslenskra leikmanna í Allsvenskan-deildina en 
þrettán íslenskir leikmenn og einn þjálfari verða þar í eldlínunni. 

„Það er alveg magnað að allir þessir íslensku leikmenn verði í 
deildinni í ár og gerir það einfaldlega að verkum að maður fer 
sjálfur að fylgjast meira með hvernig þessum leikmönnum 
á eftir að ganga. Þetta sýnir líka að sænsku liðin eru ánægð 
með þá íslensku leikmenn sem hafa verið í Svíþjóð og það 
er jákvætt.“ 

Hjálmar örvæntir ekki þó svo að hann hafi ekki verið 
valinn í landsliðshópinn gegn Slóvakíu á dögunum. 

„Mér líst bara vel á það sem Óli er að gera og hann 
er með margar fínar hugmyndir og er að koma 

þeim ágætlega frá sér eins og úrslitin upp á 
síðkastið undirstrika. Ég fer ekkert í fýlu yfir 

því að hafa ekki verið valinn og verð bara 
að sýna mig og sanna á vellinum með IFK 
Gautaborg,“ sagði Hjálmar að lokum.

HJÁLMAR JÓNSSON: LÍKAR LÍFIÐ Í GAUTABORG OG FAGNAR FREKARI INNREIÐ ÍSLENDINGA Í SVÍÞJÓÐ 

Magnað hversu margir Íslendingar eru í Allsvenskan
> Jón Arnór með flottan leik

Jón Arnór Stefánsson var með 11 stig, 6 fráköst, 2 
stoðsendingar og 2 stolna bolta á 26 mínútum 
í mikilvægum 69-80 útisigri Lottomatica 
Roma á Upim Bologna. Jón Arnór skoraði 
stóra körfu og setti niður víti að auki á 
lykiltímapunkti í lok leiksins. 
Lottomatica Roma er áfram í 
öðru sætinu en næsti leikur 
er gegn toppliði deildarinnar 
Montepaschi Siena sem hefur 
aðeins tapað tveimur leikjum 
í vetur.

Iceland Express kvenna
Keflavík-KR  82-81 (44-38)
Stig Keflavíkur: Kesha Watson 21 (12 stoðs., 9 
frák.), Birna Valgarðsdóttir 19 (hitti úr 5 af 8 3ja, 
26 mín.), Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 15 (hitti 
úr 6 af 9 skotum), Pálína Gunnlaugsdóttir 10, 
Rannveig Randversdóttir 8 (5 frák., 19 mín.), 
Margrét Kara Sturludóttir 4 (11 frák.), Halldóra 
Andrésdóttir 3, Susanne Biemer 2 (9 frák.).
Stig KR: Candace Futrell 29 (10 frák., 7 stoðs.), 
Hildur Sigurðardóttir 26 (9 stoðs., 5 frák.), 
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 13 (7 frák., 4 
stolnir), Sigrún Ámundadóttir 9 (8 frák., 5 stoðs., 
4 stolnir), Helga Einarsdóttir 2 (1 skot, 17 frák.), 
Guðrún Ósk Ámundadóttir 2.

N1-deild karla í handbolta
Haukar – Valur  27-23 (11-14)
Mörk Hauka: Elías Már Halldórsson 5 (5), Freyr 
Brynjarsson 5 (6), Gunnar Berg Viktorsson 5 
(9), Kári Kristján Kristjánsson 5 (9) Sigurbergur 
Sveinsson 5/2 (13/3), Andri Stefan 2 (4), Jón Karl
 Björnsson (2), Gísli Jón Þórisson (2)
Varin skot: Magnús Sigmundsson 11/1 (31/2 
35,5%), Gísli Guðmundsson 7/2 (/102 70%)
Hraðaupphlaup: 4 (Freyr 2, Elías 2)
Fiskuð víti: 3 (Kári, Freyr, Sigurbergur)
Utan vallar: 8 mínútur
Mörk Vals: Sigfús Páll Sigfússon 5 (8), Elvar Frið-
riksson 5/1 (11/2), Arnór Gunnarsson 5 (12/2), 
Kristján Þór Karlsson 4 (5), Hjalti Þór Pálmason 
2 (6), Fannar Þór Friðgeirsson 1 (3/1), Baldvin 
Þorsteinsson 1 (4), Anton Rúnarsson (1), Ingvar 
Árnason (1)
Varin skot: Pálmar Pétursson 13 (36/2 36,1%), 
Ólafur Haukur Gíslason 1 (5 20%)
Hraðaupphlaup: 5 (Kristján 2, Baldvin, Sigfús, 
Arnór). Fiskuð víti: 5 (Baldvin, Sigfús, Fannar, 
Elvar, Orri) Utan vallar: 12 mínútur
Akureyri-Afturelding 25-22
Mörk Akureyrar: Jónatan Magnússon 10/6 
(14/1), Einar Logi Friðjónsson 5 (7), Andri Snær 
Stefánsson 3 (5), Hörður Fannar Sigþórsson 3 
(6), Sveinbjörn Pétursson 1 (1), Oddur Grétars-
son 1 (3), Goran Gusic 1 (4), Magnús Stefánsson
 1 (6), Nikolaj Jankovic 0 (1), Björn Óli Guð-
mundsson 0 (2), Ásbjörn Friðriksson 0 (5/1).
Varin skot: Sveinbjörn Pétursson 20/1 (42) 48%.
Hraðaupphlaup: 2 (Andri Snær)
Fiskuð víti: 8 (Hörður 5, Goran, Magnús, Jóna-
tan) Utan vallar: 10 mínútur
Rautt spjald. Nikola Jankovic (29. min, fyrir brot)
Mörk Aftureldingar: Daníel Jónsson 8/1 (13), 
Magnús Einarsson 3 (8), Magnús Einarsson 
3 (8), Einar Örn Guðmundsson 2 (4), Hilmar 
Stefánsson 2/1 (5/1), Ásgeir Jónsson 2 (5), Attila 
Valaczkai 1 (2), Jón Andri Helgason 1 (5), Ingimar 
Jónsson 0 (1), Davíð Svansson 0 (1), Jóhann 
Jóhannsson 0 (2).
Varin skot: Davíð Svansson 19 (33) 58%, Oliver 
Kiss 2 (9) 22%.
Hraðaupphlaup: 1 (Haukur)
Fiskuð víti: 3 (Daníel 2, Hilmar)
Utan vallar: 6 mínútur

Æfingamót kvennalandsliða 
í handbolta í Portúgal
Ísland-Tyrkland 22-29 (10-14)
Mörk Íslands: Stella Sigurðardóttir 5, Ásta 
Birna Gunnarsdóttir 5, Auður Jónsdóttir 4, Rut 
Jónsdóttir 3, Dagný Skúladóttir 2, Sólveig Lára 
Kjærnested 2 og Arna Sif Pálsdóttir 1.
Í markinu varði Berglind Íris Hansdóttir 12 bolta 
og Íris Björk Símonardóttir 4. Ísland endaði í 6. 
og síðasta sæti á mótinu.

Norska úrvalsdeildin
Bodø/Glimt-HamKam   2-0
Lilleström-Tromsö   1-1
Molde-Stabæk   0-0
Veigar Páll Gunnarsson lék allan leikinn með 
Stabæk.
Viking-Strømsgodset   1-0
Brann-Fredrikstad   4-2
Kristján Örn Sigurðsson og Ólafur Örn Bjarna-
son léku allan leikinn með Brann og Ólafur lagði 
upp þriðja mark liðsins. Gylfi Einarsson kom 
inn á sem varamaður á 70. mínútu. Garðar 
Jóhannsson lék allan leikinn með Fredrikstad og 
jafnaði leikinn í 2-2. Thorstein Helstad skoraði 
tvö síðustu mörk Brann og var með þrennu fyrir
 meistarana.

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Haukar fóru langt með 
að tryggja sér Íslandsmeistaratit-
ilinn í handbolta í gær þegar liðið 
lagði Val, 27-23, í N1-deild karla. 
Haukar náðu þar með 8 stiga for-
skoti á Fram auk þess að hafa 
betur í innbyrðis viðureignum 
þegar 12 stig eru í pottinum.

Valur var betra í fyrri hálfleik 
og hafði þriggja marka forystu 
þegar flautað var til leikhlés, 11-
14. Það tók Hauka þrjár mínútur 
að komast yfir og bæta fyrir 
afleitan fyrri hálfleik og þegar 
sex mínútur voru liðnar af síðari 
hálfleik höfðu Haukar náð þriggja 
marka forystu, 17-14.

Valsmenn náðu að minnka mun-
inn í eitt mark, 20-19, og 22-21, en 
Valsmenn virtust aldrei líklegir 
til að jafna leikinn og Haukar 
unnu að lokum fjögurra marka 
sigur, 27-23, og náðu níu stiga for-
skoti á Val sem nær ekki að verja 
titil sinn þetta árið.

Aron Kristjánsson, þjálfari 

Hauka, er svo gott sem búinn að 
stýra Haukum til Íslandsmeist-
aratitilsins á sínu fyrsta ári með 
liðið. „Þetta er virkilega gott. Við 
fórum langt með þetta í dag. 
Hefðum við tapað hefði það opnað 
toppbaráttuna aftur. Við sýndum 

geysilegan styrk í seinni hálfleik. 
Við spiluðum mjög vel bæði varn-
ar- og sóknarlega og þá var allt 
annað að sjá liðið.”

„Í fyrri hálfleik spiluðum við 
ekki saman sem lið og klúðruðum 
fullt af dauðafærum, létum reka 

okkur útaf og svo framvegis. Í 
síðari hálfleik vorum við sam-
mála um að við ætluðum að ein-
beita okkur að leiknum. Einbeita 
okkur að því að spila sem lið og 
spila þessi leikkerfi sem við lögð-
um upp með og nýta okkur veik-
leikana í þeirra varnarleik. Varn-
arlega snerist þetta um vinnusemi 
og vilja. Ég reyndi að berja það 
inn í menn í hálfleik að við vildum 
þetta meira en þeir.”

Það vantaði mikilvæga leik-
menn í lið Vals, Sigurð Eggerts-
son og Erni Arnarson þar á meðal. 
Aron sagði sitt lið ekki hafa van-
metið Val þrátt fyrir það. 

„Við unnum ekki nógu vel 
saman í fyrri hálfleik. Það vant-
aði smá neista. Það vantar stóra 
pósta í þeirra lið en við erum að 
berjast við það sama. Það vantar 
menn og aðrir spila meiddir. Við 
vorum sex á síðustu æfingu fyrir 
páska. Við berjumst við þetta eins 
og önnur lið,“ sagði Aron. - gmi

Íslandsmeistaratitillinn svo gott sem í höfn hjá Haukum sem eru komnir með átta stiga forskot:

Valsmenn héldu í við Hauka í 30 mínútur

Í FRÁBÆRUM MÁLUM Kári Kristjánsson og félagar í Haukum er komnir með aðra 
hönd á Íslandsbikarinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HANDBOLTI Akureyri vann þriggja 
marka sigur á Aftureldingu 
norðan heiða í gær. Heimamenn 
komust í 12-4 eftir tuttugu 
mínútur en skoruðu svo aðeins 
eitt mark næstu 22 mínúturnar, 
það gerði Sveinbjörn Pétursson 
markmaður. Afturelding minnk-
aði muninn í eitt mark en komst 
ekki lengra og Akureyri vann 25-
22 í bragðdaufum leik.

„Við vorum ánægðir með 
byrjunina en síðan fá þeir mann í 
sóknina sem kveikti í þeim og við 
urðum bara hræddir. Mark-
maðurinn þeirra fór síðan að 
verja en við eigum að geta sett 
boltann auðveldlega framhjá 
honum,“ sagði Sveinbjörn sem 
varði vel líkt og kollegi hans hjá 
Mosfellingum, Davíð Svansson.

„Heilt yfir var spilamennskan 
kannski ekkert sérstök en það er 
batamerki að spila svona en samt 
halda haus og vinna. Með svona 
spilamennsku hefðum við 
klárlega alltaf tapað fyrir áramót. 
Við þurfum að bæta þá hluti sem 
miður fóru hér og koma enn betri 
inn í næstu leiki,“ bætti mark-
maðurinn við.   - hþh

N-1 deild karla í gær:

Akureyri lagði 
Aftureldingu

TÍU MARKA MAÐUR Jónatan Þór Magn-
ússon lék vel með Akureyri í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

KÖRFUBOLTI Keflavíkurkonur unnu 
eins stigs sigur á KR, 82-81, og eru 
komnar í 1-0 í lokaúrslitum um 
Íslandsmeistaratitilinn í Iceland 
Express-deild kvenna. 

Það er ekki hægt að fá betri aug-
lýsingu fyrir kvennakörfuboltan 
en þennan hraða og æsispennandi 
leik þar sem úrslitin réðustu ekki 
fyrr en á lokasekúndunni. Ef 
marka má þennan leik er fram-
undan jafnt og spennandi einvígi. 

KR fékk síðustu sóknina í leikn-
um, Candace Futrell náði skoti 
sem klikkaði. Guðrún Gróa Þor-
steinsdóttir náði sóknafrákastinu 
en varð síðan fyrir því óláni að 
stíga á endalínuna áður en hún 
kom boltanum á frían félaga sinn. 
KR-liðið lenti mest tólf stigum 
undir en gafst aldrei upp og fékk 
síðan frábært tækifæri til þess að 
skora sigurkörfuna undir lokin.

Keflavík lék sinn fyrsta leik í 
ellefu daga en það var sama sagan 
og fyrir tæpum tveimur vikum 
þar sem Kesha Watson dreif sitt 
lið áfram. Hún kom meðal annars 
að öllum átta körfum liðsins í 
lokaleikhlutanum þar sem hún bar 
með 8 stig og 4 stoðsendingar. 

„Það er rosalega erfitt að halda 
liðinu í bið í úrslitakeppni í ellefu 
daga á meðan verið er að bíða eftir 
að önnur sería klárist. Það er hálf 
kjánalegt að þetta geti komið upp 
en það tókst sem betur fer. Ég held 
að fólk geri sér ekki grein fyrir 
því hvað þetta er stór sigur og ég 
er alveg í skýjunum með þennan 
sigur þótt að við höfum bara unnið 
með einu. Þær komust aldrei yfir 
en hefðu getað sett körfu í restina 
en það klikkaði sem betur fer,“ 
sagði Jón Halldór Eðvaldsson, 
þjálfari Keflavíkur.  

„Ég hef trú á að þessi sería verði 
skemmtilegt hvort sem þetta 

verða þrír, fjórir eða fimm leikir. 
Allir leikirnir verða jafnir og tví-
sýnir,“ sagði Jón Halldór sem vill 
þá fá meira frá stóru leikmönnun-
um sínum en Þjóðverjinn Susanne 

Bimer klikkaði meðal annars á 9 
af 10 skotum sínum í gær.

„Við áttum bara að vinna þennan 
leik, fengum frábært tækifæri til 
þess í lokin og það munar bara 
einu skoti,“ sagði Jóhannes Árna-
son, þjálfari KR. „Við erum ekki 
með neina minnimáttarkennd að 
koma spila hér í Keflavík en þær 
eru með gott lið og góðan heima-
völl. Við þurfum að spila aðeins 
betur en við höfum gert hér. Við 
töpuðum með þremur stigum hér í 
deildinni í vetur og svo með einu 
stigi í dag og maður verður að vona 
að það styttist í sigurinn,“ segir 
Jóhannes og um framhaldið sagði 
hann: „Við þurfum að fínpússa 
marga hluti. Við erum að koma úr 
langri leikjahrinu við Grindavík 
þar sem við vorum að glíma við 
öðruvísi leikmenn. Ef okkur tekst 
að laga okkur betur að sóknarleik 
Keflvíkinga þá náum allavega að 
vinna þær einu sinni. Ef að það 
gerist ekki þá verður þetta mjög 
erfitt,“ sagði Jóhannes.

Kesha Watson var róleg framan 
af en frábær í seinni hálfleik og 
endaði með 21 stig, 12 stoðsend-
ingar og 9 fráköst. Fyrirliðinn 
Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir kom 
með frábæra innkomu af bekkn-
um og áræðni Birnu Valgarðs-
dóttur skilaði henni 19 stigum á 26 
mínútum. Pálína Gunnlaugsdóttir 
meiddist í tvígang í leiknum og lék 
ekkert síðustu fjórar mínútur 
hans.

Hjá KR var Hildur Sigurðar-
dóttir mjög góð, Guðrún Gróa Þor-
steinsdóttir lék vel og þá tók Helga 
Einarsdóttir 17 fráköst og vann 
frábærlega fyrir liðið. Bæði Cand-
ace Futrell og Sigrún Ámunda-
dóttir áttu báðar ágæta spretti en 
hittu ekki vel.

 ooj@frettabladid.is

Munaði bara einu skoti
Keflavíkurkonur eru komnar í 1-0 í lokaúrslitum kvenna í körfubolta eftir sigur 
á KR, 82-81. Kesha Watson kom að öllum körfum liðsins í lokaleikhlutanum.

ÓSÖTÐVANDI Í LOKIN Kesha Watson 
sá um sóknarleik Keflavíkur í lokin og 
tryggði þeim sigurinn. MYND/JÓN BJÖRN
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Enska úrvalsdeildin
CHELSEA-MIDDLESBROUGH 1-0
1-0 Ricardo Carvalho (5.).
LIVERPOOL - EVERTON 1-0
1-0 Fernando Torres (7.).
TOTTENHAM-NEWCASTLE  1-4
1-0 Darren Bent (26.), 1-1 Nicky Butt (45.), 
1-2 Geremi (52.), 1-3 Michael Owen (65.), 1-4 
Obafemi Martins (81.)

Iceland Express-deild karla
Þór Ak.-Keflavík  83-86 (50-37)
Stig Þórs: Luka Marolt 23, Cedric Isom 19, 
Magnús Helgason 11, Robert Reed 8, Hrafn 
Jóhannsson 8, Jón Orri Kristjánsson 6, Bjarni 
Konráð Árnason 4, Þorsteinn Guðlaugsson 2, 
Óðinn Ásgeirsson 2.
Stig Keflavíkur: Sigurður Þorsteinsson 20, Bobby 
Walker 18, Arnar Freyr Jónsson 15, Magnús Þór 
Gunnarsson 11, Tommy Johnson 10, Gunnar
Einarsson 4, Anthony Susnjara 4, Þröstur 
Jóhannsson 2, Jón Hafsteinsson 2. 

Skallagrímur-Grindavík 96-91 (51-47)
Stig Skallagríms:  Milojica Zekovic 36, Darrell 
Flake 23 (11 frák.), Pétur Már Sigurðsson 19 (5 
stoðs.), Axel Kárason 8 (7 frák, 5 stoðs.), Florian 
Miftari 6, Alan Fall 2 (13 stoðs.), Pálmi Þór 
Sævarsson 2.
Stig Grindavíkur: Adama Darboe 32 (6 stoðs., 
hitti 6 af 10 3ja), Jamaal Williams 18, Þorleifur 
Ólafsson 15 (10 frák. 8 stoðs.), Páll Axel Vilbergs-
son 13, Páll Kristinsson 6, Igor Beljanski 4, Helgi 
Jónas Guðfinnsson 2, Jóhann Ólafsson 1.

1. deild karla í körfubolta
Valur-FSu 74-86 (38-48)
Stig Vals: Craig Walls 23, Steingrímur Ingólfsson 
16, Ragnar Gylfason 11, Alexander Dungal 6, 
Jason Harden 6, Robert Hodgson 5, Hörður 
Hreiðarsson 5, Guðmundur Kristjánsson 2.
Stig FSu: Mathhew Hammer 17, Sævar 
Sigmundsson 14, Vésteinn Sveinsson 13, Ante 
Kapov 12, Árni Ragnarsson 10, Emil Þór Jóhanns-
son 9, Chris Caird 8, Nicholas Mabbut 2, Daði 
Grétarsson 1.

N1-deild karla í handbolta
Stjarnan-HK  25-29 (11-13)
Mörk Stjörnunnar: Heimir Örn Árnason 11/7 
(16/7), Björgvin Þór Hólmgeirsson 4 (9), 
Voldymyr Kysil 3 (3), Ragnar Már Helgason 2 
(5), Vilhjálmur Ingi Halldórsson 2 (8), Kristján 
Kristjánsson 1 (1), Björn Friðriksson 1 (1), Ólafur 
Víðir Ólafsson 1 (4), Rati Miskhviltitze (1), Gunnar 
Ingi Jóhannsson (3)
Varin skot: Hlynur Morthens 13 (26/1 50%), 
Roland Valur Eradze 12 (28/1 42,9%)
Hraðaupphlaup: 7 (Heimir 3, Kysil 2, Kristján, 
Vilhjálmur)
Fiskuð víti: 6 (Heimir 2, Kysil 2, Ólafur, Björgvin)
Utan vallar: 4 mínútur
Mörk HK: Ragnar Hjaltested 6/2 (9/2), Augustas 
Strazdas 5 (8), Ólafur Bjarki Ragnarsson 5 (11), 
Brynjar Valgeirsson 3 (4), Sergei Petraytis 3 (5), 
Gunnar Steinn Jónsson 3 (8), Arnar Sæþórsson 
2 (3), Tomas Eitutis 2 (6), Sigurgeir Árni Ægisson 
(1)
Varin skot: Egidijus Petckevisius 18 (40/4 45%), 
Björn Ingi Friðþjófsson (3/3 0%)
Hraðaupphlaup: 6 (Ragnar 2, Petraytis 2, Straz
das, Gunnar)
Fiskuð víti: 2 (Strazdas, Gunnar)
Utan vallar: 2 mínútur

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Þrír leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í gær, Chel-
sea minnkaði forskot Manchester 
United í fimm stig með naumum 
sigri á Middlesbrough, Liverpool 
er í góðum málum í 4. sætinu eftir 
1-0 sigur á nágrönnum sínum í 
Everton. 

Fernando Torres skoraði sitt 28. 
mark á tímabilinu og tryggði með 
því Liverpool 1-0 sigur á Everton í 
sínum fyrsta derby-slag á Anfield. 
Markið skoraði spænski framherj-
inn strax á sjöundu mínútu leiks-
ins. Það er hægt að skrifa markið á 
Yakubu sem tapaði honum á versta 
stað en Dirk Kuyt náði boltanum 
og sendi hann á Torres sem skor-
aði örugglega. Sigur Liverpool var 
aldrei í hættu eftir þetta og liðið 
getur nú farið að einbeita sér að 
Arsenal sem verður mótherji 
liðsins í næstu þremur leikjum. 

„Við vissum alltaf að hann væri 
góður leikmaður en ég viðurkenni 
alveg að það hefur komið okkur á 
óvart hversu vel hann hefur fund-
ið sig hjá okkur,“ sagði Rafael Ben-

itez, stjóri Liverpool, um Torres 
sem jafnaði félagsmet með því að 
skora í sjötta heimaleiknum í röð. 
„Við erum ekki öruggir með fjórða 
sætið, á meðan við eigum Arsenal 
um næstu helgi þá spilar Everton 
við Derby þannig að hlutirnir geta 
breyst fljótt,“ bætti Benitez við.

Portúgalinn Ricardo Carvalho 

skoraði sigurmark Chelsea með 
skalla strax eftir rúmar fimm 
mínútur í 1-0 sigri á Middles-
brough á Stamford Bridge. Chel-
sea slapp síðan með skrekkinn í 
seinni hálfleik þar sem Afonso 
Alves skaut meðal annars tvisvar 
í slagverkið. Með sigrinum 
minnkaði Chelsea forskot 

Manchester United á toppnum 
niður í fimm stig en mikill munur 
var á spilamennsku liðanna um 
helgina. 

„Ég get ekki sagt að þetta hafi 
verið okkar besti leikur en sigur-
inn var mikilvægari en gæði 
spilamennskunnar. Við byrjuðum 
mjög vel og héldum kannski í 
framhaldinu að þetta yrði auð-
velt,“ sagði Avram Grant, stjóri 
Chelsea.

Það er loksins eitthvað farið að 
gerast hjá Kevin Keegan hjá 
Newcastle eftir skelfilega byrjun 
hans sem stjóra liðsins. Liðið 
vann sinn annan leik í röð þegar 
liðið rasskellti Tottenham og 
vann 4-1 sigur á White Hart 
Lane. 

„Við erum ekki öruggir en loks-
ins getum við farið að horfa upp 
töfluna en ekki niður. Við getum 
náð bæði West Ham og Totten-
ham sem er eitthvað sem fólki 
hefði fundist fáránlegt fyrir 
nokkrum vikum,“ sagði Keegan 
eftir leikinn.  - óój

Kevin Keegan er búinn að koma Newcastle á sigurbrautina og Chelsea minnkaði forskot United í 5 stig:

Torres áfram gulls ígildi fyrir Liverpool

21 MARK Fernando Torres hefur skorað 21 mark í ensku úrvalsdeildinni í vetur.
 NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar mættu 
í Borgarnes í gærkvöld staðráðn-
ir í að komast í undanúrslit Ice-
land Express-deildar karla fyrst-
ir liða, en þetta er þriðja árið í röð 
sem liðin mætast í 8-liða úrslit-
um. Heimamenn fóru þó með 
sigur af hólmi, 96-91 og þurfa 
liðin því að mætast í hreinum 
úrslitaleik í Grindavík næsta 
fimmtudag.

Heimamenn byrjuðu leikinn af 
krafti og náðu fljótlega þægilegu 
forskoti. Milojia Zekovic og Dar-
rell Flake voru þar fremstir í 
flokki auk öflugs varnarleiks liðs-
ins. Grindvíkingar vöknuðu svo 
til lífsins í öðrum leikhluta. Þá 

breyttu þeir í svæðisvörn eftir 11-
2 byrjun Skallagrímsmanna í leik-
hlutanum og söxuðu hægt og bít-
andi á forskot heimamanna með 
skynsömum sóknarleik og góðri 
vörn og í hálfleik var staðan 51-46 
heimamönnum í vil. 

Adam Darboe og Zekovic áttu 
síðan sviðið í þriðja leikhluta og 
toppaði Darboe leikhlutann með 
því að koma Grindvíkingum yfir, í 
fyrsta skipti í leiknum, 72-74, með 
körfu skömmu áður en flautan 
gall.

Taugaspenna, mistök og sterkar 
varnir einkenndu upphaf fjórða 
leikhluta. Grindvíkingar virtust 
ætla að síga fram úr en Pétur 

Sigurðsson kom með þrjár 3-ja 
stiga körfur í röð og kom Skalla-
grímsmönnum yfir 90-87 þegar um 
tvær mínútur voru til leiksloka. 
Eftir það reyndu liðin að koma 
boltanum undir körfuna á Flake og 
Williams. Heimamenn héldu for-
ystunni og sigruðu 96-91 og jöfn-
uðu metin í einvígi liðanna í 1-1.  

„Við vorum komnir með bakið 
upp að vegg. Þeir gerðu okkur erf-
itt fyrir enda með frábært körfu-
boltalið en okkur tókst ætlunar-
verk okkar, að ná oddaleiknum í 
Grindavík. Nú er pressan komin á 
þá og við komum til með að nýta 
okkur það,“ sagði kátur Ken Webb, 
þjálfari Skallagríms, eftir leik. - sve

Milojica Zekovic átti stórleik í 96-91 sigri Skallagríms á Grindavík í gærkvöld:

Borgnesingar jöfnuðu metin

36 STIGA MAÐUR Skallagrímsmaðurinn 
Milojica Zekovic hitti úr 15 af 21 skoti 
sínu í Fjósinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KÖRFUBOLTI FSu tryggði sér 
oddaleik um sæti í Iceland 
Express-deild karla með sannfær-
andi 86-74 sigri á Val í Vodafone-
höllinni að Hlíðarenda. 

Valsmenn hefðu með sigri 
tryggt sér sæti í úrvalsdeildinni 
en það var aldrei á dagskrá hjá 
FSu-mönnum sem tóku frum-
kvæðið strax í byrjun leiks og nú 
mætast liðin í hreinum úrslitaleik 
í Iðunni á miðvikudag. Staðan var 
38-48 í hálfleik fyrir FSu sem 
setti niður 13 af 26 þriggja stiga 
skotum sínum í leiknum.

Stigaskorið hjá FSu var mjög 
jafnt en sjö leikmenn liðsins 
skoruðu á bilinu 8 til 17 stig. 
Stigahæstur var Matthew 
Hammer með 17 stig en Sævar 
Sigurmundsson var með 14 stig 
og 10 fráköst. Craig Walls skoraði 
23 stig fyrir Val og Steingrímur 
Ingólfsson var með 16 stig. - óój

1. deild karla í körfubolta:

FSu tryggði sér 
oddaleik

BRYNJAR KARL KÁTUR Þjálfari FSu fagnar 
flottum sigri sinna manna í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Keflvíkingar eru 
komnir í undanúrslit Iceland-
Express-deildar karla eftir naum-
an þriggja stiga sigur, 83-86, á Þór 
í gær. Þórsarar fengu tvö þriggja 
stiga skot til að jafna metin en 
þeim brást bogalistin.

Fyrri hálfleikur var eign Þórs-
ara. Barátta þeirra skeina úr 
hverju andliti og þeir ætluðu sér 
greinilega ekki snemma í sumar-
frí. Þórsvörnin gerði mjög vel í að 
halda skyttum Keflvíkinga niðri 
og lítið flæði var í sóknarleik gest-
anna. Þórsarar gengu á lagið og 
fóru með þrettán stiga forystu inn 
í hálfleikinn, 50-37.

Síðari hálfleikur var æsispenn-
andi. Keflvíkingar náðu að minnka 
muninn i fjögur stig fyrir síðasta 
leikhlutann og þegar níu mínútur 
voru eftir höfðu þeir jafnað leik-
inn í 71-71. Um það leyti sem einn 
besti maður Þórs, Cedric Isom, fór 
út af með sína fimmtu villu kom-
ust Keflvíkingar yfir í fyrsta sinn 
síðan í upphafi leiks. Fimmta villa 
Isoms var vendipunktur í leiknum 
en Keflvíkingar gerðu vel í að 
sækja á hann og reyna að fiska 
hann út af.

Keflvíkingum óx ásmegin eftir 
þetta og þegar mínúta var eftir 
voru þeir tveimur stigum yfir og 
með boltann. Þeir skoruðu eitt stig 
eftir langa sókn og á 10,8 sekúnd-
um fengu Þórsarar tvö skot til að 
tryggja sér framlengingu. Boltinn 
rúllaði af hringnum í bæði skiptin 
og 86-83 sigur Keflvíkinga stað-
reynd. 

„Þetta var mjög erfiður leikur. 
Þórsarar léku frábærlega og þeir 
voru mjög ákveðnir. Við erum 
gríðarlega sáttir við sigurinn. Það 

hjálpaði okkur að Isom fékk sína 
fimmtu villu því hann er frábær 
leikmaður. Þór er með gott lið en 
við vorum nokkuð heppnir,“ sagði 
Keflvíkingurinn Bobby Walker 
um leið og hann arkaði gegnum 
skafrenninginn á leiðinni í flug.

Þjálfari Þórs, Hrafn Kristjáns-
son, var ómyrkur í máli í leikslok. 
„Það var vitað að Keflvíkingar 
myndu saxa muninn í þriðja leik-
hluta en ég hafði fulla trú á því að 
við myndum standa það af okkur. 
Það var áfall að missa Cedric út af 
en ég vil að það komi fram að sá 

sem kom inn fyrir hann, Bjarni 
Konráð, hefði ekki getað staðið sig 
betur við þessar aðstæður,“ sagði 
Hrafn.

„Heilt yfir getum við ekki verið 
ósáttir með tímabilið. Ef við hefð-
um verið með sambærilega styrk-
ingu og önnur lið yfir allt tímabilið 
hefðum við kannski getað endað 
ofar og jafnvel náð heimaleikja-
rétti gegn öðru liði. En Keflavík-
urliðið er frábært og það kæmi 
mér ekki á óvart að sjá Keflavík 
og Snæfell berjast um titilinn,“ 
sagði Hrafn. - hþh

Lokaskot Þórsara geiguðu
Þórsarar fengu tvö tækifæri til að tryggja sér framlengingu í æsispennandi leik 
gegn deildarmeisturum Keflavíkur í gær. Það tókst ekki og Keflavík er þar með 
komið áfram. Vendipunktur leiksins var fimmta villa Þórsarans Cedric Isom.

KOMNIR ÁFRAM Keflvíkingurinn Arnar Freyr Jónsson skorar hér tvö af fimmtán stig-
um sínum í gær. PEDROMYNDIR/ÞÓRIR TRYGGVASON

HANDBOLTI HK lyfti sér í annað 
sæti N1-deildar karla ásamt Fram 
þegar liðið lagði Stjörnuna, 25-29, 
í Mýrinni í gær. Stjarnan situr 
eftir í fimmta sæti tveimur 
stigum á eftir.

Jafnræði var með liðunum 
framan af leik en undir lok fyrri 
hálfleiks náði HK tveggja marka 
forystu, 11-13.

Leikurinn jafnaðist að nýju í 
upphafi síðari hálfleiks en lið HK 
var öflugra er leið á hálfleikinn 
og sigldi fram úr síðustu 8 
mínútur leiksins og vann fjögurra 
marka sigur.

Gunnar Magnússon var 
ánægður með baráttuna í sínu liði 
nú þegar lítið er í húfi eins og 
mótið hefur þróast. „Nú snýst 
þetta um að enda mótið með 
sæmd. Við förum pressulausir í 
leikina og reynum að hafa gaman 
af þessu. Ég var ánægður með 
karakterinn í kvöld. Bæði liðin 
lögðu sig fram í kvöld og betur en 
ég reiknaði með. Maður spyr sig 
núna hvort það vanti ekki 
úrslitakeppni í þetta. Deildin er 
búin og það eru sex leikir eftir. 
Menn spila upp á stoltið og 
heiðurinn en það er ekki mikið í 
húfi, það verður að segjast eins 
og er,“ sagði Gunnar. - gmi

N1-deild karla í handbolta:

HK í 2. sætið

MARKINU LOKAÐ Egidijus Petkevicius, 
markvörður HK, reynir hér að verja frá 
Ragnari Helgasyni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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06.00 North Country
08.05 Les triplettes de Belleville
10.00 The Legend of Johnny Lingo
12.00 Guess Who
14.00 Les triplettes de Belleville
16.00 The Legend of Johnny Lingo
18.00 Guess Who

20.00 North Country  Átakanleg kvik-
mynd sem tilnefnd var til tveggja Óskars-
verðlauna.

22.05 Chain Reaction
00.00 Pieces of April
02.00 Kin
04.00 Chain Reaction

07.00 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Sevilla)

14.35 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Sevilla)

16.15 Zurich Classic
19.20 Inside Sport
19.50 Iceland Expressdeildin 2008  (ÍR 
- KR) Bein útsending frá leik ÍR og KR í úr-
slitakeppni í Iceland Express deildarinnar í 
körfuknattleik.

21.40 Þýski handboltinn  (Þýski hand-
boltinn 2007-2008 - Highlights) Öll helstu 
tilþrifin úr þýska handboltanum þar sem allir 
okkar bestu leikmenn spila.

22.20 Spænsku mörkin  Öll mörk-
in frá síðustu umferð í spænska boltanum. 
Íþróttafréttamenn kryfja öll umdeildustu 
atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

23.05 World Supercross GP  (Metro-
dome, Minneapolis, Minn.)

00.00 Heimsmótaröðin í póker
00.55 Iceland Expressdeildin 2008  (ÍR 
- KR)

07.00 Barnatími Stöðvar 2  Camp Lazlo, 
Ofurhundurinn Krypto og Kalli kanína og 
félagar.

08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Studio 60  (22:22)

11.15 60 minutes  (60 mínútur)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours  (Nágrannar)

13.10 Iron Jawed Angels  
15.10 Numbers  (8:24) (Tölur)

15.55 Háheimar
16.18 BeyBlade
16.43 Froskafjör
16.48 Litlu Tommi og Jenni
17.13 Tracey McBean
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours  (Nágrannar)

18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons  (13:22)

19.55 Friends  (1:24) (Vinir 7)

20.20 American Idol  (24:42) Banda-
ríska útgáfan af Idol-Stjörnuleit er vinsæl-
asti sjónvarpsviðburður í heimi. Komið er 
að því að finna sjöundu Idol-stjörnuna en 
fram að þessu hafa sigurvegarar keppn innar 
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.

21.20 American Idol  (25:42)

22.05 Crossing Jordan  (  15:17) Einn líf-
seigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur 
Stöðvar 2 snýr aftur. 

22.50 Man Stroke Woman  (4:6)

23.20 My Life Without Me
01.05 Shark  (3:16)

01.50 Most Haunted  (13:14)

02.40 Suspect Zero
04.20 Iron Jawed Angels
06.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

07.00 Liverpool - Everton
14.25 Tottenham - Newcastle
16.05 Sunderland - West Ham
17.45 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

18.50 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.20 Liverpool - Everton
21.00 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

22.00 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.30 Goals of the season
23.25 Man. Utd. - Aston Villa

15.10 Skíðamót Íslands 2008  e.

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 Herramenn 
18.30 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-
um 
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.20 Jörðin og náttúruöflin  (4:5) 
(Earth - The Power of the Planet) 

21.10 Glæpahneigð  (Criminal Minds) 
Bandarísk þáttaröð um sérsveit lögreglu-
manna sem hefur þann starfa að rýna í per-
sónuleika hættulegra glæpamanna til þess 
að reyna að sjá fyrir og koma í veg fyrir frek-
ari 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  (5:8) (Cape Wrath) Bresk-
ur spennuflokkur með úrvalsleikurum. Fjöl-
skylda flyst í smábæ undir fölsku nafni en 
það getur verið erfitt að flýja fortíðina.

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
14.50 Vörutorg
15.50 Professional Poker Tour (e)
17.20 All of Us  Fjölmiðlamaðurinn Robert 
James er nýskilinn við eiginkonu sína og 
barnsmóður, Neesee, en hann er staðráð-
inn í að afsanna þjóðsöguna um að skiln-
aður útiloki að hægt sé að láta sér lynda við 
þá fyrrverandi.

17.45 Rachael Ray   Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

18.30 Jay Leno  (e)

19.15 Mika - Live in London  (e)

20.10 One Tree Hill  (8:18) Banda-
rísk unglingasería þar sem húmor, dramat-
ík og bullandi rómantík fara saman. Payton 
viðurkennir að hún sé ástfangin að Lucas. 
Brooke reynir að næla í barþjóninn Owen 
og Mouth reynir að sannfæra Millicent að 
það sé eitthvað varið í hann. Haley veit ekki 
hvort hún eigi að segja frá því sem hún sá 
á tónleikunum og gæti eyðilagt fyrir Lucas 
og Lindsay.

21.00 Jericho - NÝTT  Íbúar Jericho þurftu 
að berjast fyrir tilveru sinni og fyrstu þátta-
röð lauk með mikilli dramatík og spennu. 
Nú er herinn mættur til Jericho og stillir til 
friðar á ný en það eru nýjar ógnir handan 
við hornið og spennandi tímar framundan.

21.50 C.S.I.  (5:17) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar Las Vegas borgar. 
Leikkona í hryllingsmynd er myrt við tökur á 
nýjustu mynd sinni. Hún er með exi í bak-
inu en það var ekki hún sem varð henni 
að bana. Hrollvekjandi mál sem fær hárin 
til að rísa.

22.40 Jay Leno
23.25 Dexter  (e)

00.15 Scream Awards 2007  (e)

02.05 C.S.I.
02.55 Vörutorg
03.55 Óstöðvandi tónlist

EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10:15 á sunnudag.

STÖÐ 2

> Matthew Perry
Þrátt fyrir að Perry hafi eingöngu 
fengið eina tilnefningu til Emmy-
verðlauna fyrir leik sinn í Friends 
(sem er ekki mikið miðað við 
samleikara hans), þá er hann 
samt sam áður eini leikarinn úr 
þáttunum sem ekki hefur fengið 
tilnefningu til Gyllta rifsbersins. 
Perry leikur einmitt í Friends sem 
Stöð 2 endursýnir um þessar mundir 
og einnig í þáttunum Studio 60 á 
sömu stöð.

20.00 North Country  
 STÖÐ 2 BÍÓ

20.10 One Tree Hill  
 SKJÁREINN

20.20 American Idol   STÖÐ 2

21.10 Glæpahneigð 
  SJÓNVARPIÐ

22.20 Spænsku mörkin 
  STÖÐ 2 SPORT

▼

Það hverfur mér aldrei úr minni þegar ég kom 
fyrst til Þorlákshafnar. Ég var ekki uppnuminn af 
hrifningu. Mín fyrsta hugsun var reyndar sú að þar 
gæti aðeins lifað úrkynjaður glæpalýður; úrhrök 
samfélagsins með líka stöðu í mannheimum og 
holdsveikir forðum. Ekki hafði ég þó dvalið í þessum 
útnára lengi þegar það rann upp fyrir mér að eitt 
einkenndi þetta samfélag umfram annað. Það 
var hversu karlmenn þessa litla bæjarfélags voru 
óvenjulega glæsilegir á velli. Sannlega segi ég yður; 
valmenni allir sem einn.

Þetta rifjaðist upp fyrir mér þegar ég fékk símtal frá einum þess-
ara prinsa Suðurlands sem vildi vita hverju það sætti að blaðakon-
an Karen Kjartansdóttir hefði látið að því liggja í pistli á þessum 
vettvangi fyrir stuttu að karlmenn frá Þorlákshöfn væru ekki heill-
andi. Sótti hann það fast að þetta yrði leiðrétt og bað mig að taka 
til varna fyrir þeirra hönd. Mér er það bæði ljúft og skylt enda hef 

ég aldrei efast um kynhneigð mína annars staðar en 
í Þorlákshöfn. Tveir menn eru mér eftirminnilegastir.

Friðrik, sem er um margt týpískur Þorlákshafnar-
maður. Hann er mikilleitur, ennibreiður, brúnamikill, 
hálsdigur og herðimikill. Hann  er vel í vexti og 
hverjum manni hærri. Hann varð snemma sköllóttur. 
Er til þess vitað að konur hafi þjáðst af vökvaskorti 
sem umgengust hann lengi. 

Gunnar er hinn. Hann er syndur sem selur og 
enginn er sá leikur að nokkur þori að keppa við 

hann. Hann er vænn að yfirliti og ljóslitaður, bláeygur og snar-
eygur og rjóður í kinnum, hárið mikið, gult, og fer vel. Hann er 
kurteis, harðger í öllu, ráðhollur og góðgjarn, mildur og stilltur vel, 
vinfastur og vinavandur. Hann er ólofaður þar sem engin kona 
heldur meðvitund í návist hans. 

Við ykkur sem efist, segi ég. Slökkvið á tækjunum og sannreynið 
sögu mína. Ef þið eruð menn til.

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON EFAÐIST UM KYNHNEIGÐ SÍNA 

Þorlákshöfn geymir fjársjóð einn dýran

FRÁ ÁRSHÁTÍÐ Í ÞORLÁKSHÖFN



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

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
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SVT 1

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 American Dad 3
17.25 Falcon Beach
18.15 X-Files  (16:24)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 American Dad 3
20.25 Falcon Beach
21.15 X-Files  (16:24)

22.00 Pushing Daisies  (7:9) Besti nýi 
þáttur vetrarins. Gagnrýnendur og blaða-
menn eru á einu máli. Pushing Dasies er 
einn af þessum örfáu þáttum sem eru allt 
í senn einstaklega frumlegir, vandaðir, róm-
antískir, spennandi, fyndnir og umfram 
allt skemmtilegir. Þættirnir koma úr smiðju 
Barry Sonnenfelds (Men in Black, Adams 
Family og Get Shorty). Pushing Dasies fékk 
þrjár tilnefningar til Golden Globe- verð-
launa í ár, fleiri en nokkur annar framhalds-
þáttur sem frumsýndur var í vetur.

22.45 Cold Case  (10:23)

23.30 Big Shots  (4:11)

00.15 Sjáðu
00.40 Extreme: Life Through a Lens
01.25 Lovespring International  (13:13)

01.50 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

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

16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar
01.03 Næturtónar

20.00 Mér finnst...  Spjallþáttur í umsjón 
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen. 
Gestir þáttarins eru Kolbrún Bergþórsdóttir 
og Ellý Ármanns. Tekið er á málefnum 
líðandi stundar á hispurslausan hátt og allt 
látið flakka.

21.00  Af lífi og sál  Guðni Ágústsson for-
maður Framsóknarflokksins talar til áhorf-
enda eins og honum einum er lagið.

21.30 Mæður og dætur  Steinunn Anna 
Gunnlaugsdóttir veltir fyrir sér sambandi 
mæðgna ásamt gestum sínum.

Dagsskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

Úrslitakeppnin í Iceland 
Express-deildinni er farin 
af stað, en eftir þessu 
hafa margir körfuknatt-
leiksunnendur beðið. 
Úrslitakeppnin í fyrra 
var ein sú besta í sögu 
körfuboltans á Íslandi og 
hefur umgjörðin, stemn-
ingin og spennan sjaldan 
verið meiri. KR hampaði 
Íslandsmeistaratitlinum að 
lokum eftir frábæra rimmu 
við Njarðvíkinga. Áhorfendur settu mikinn svip á úrslitakeppnina í fyrra 
og munu án efa gera það einnig í ár. Öll bestu lið íslensks körfuknattleiks 
eru mætt til leiks og það má því búast við frábærum viðureignum og að 
sjálfsögðu verða þær sýndar á Sýn.

STÖÐ 2 SPORT KL. 19.50
KR-ÍR

Ný þáttaröð um íbúa smábæjarins 
Jericho sem einangraðist frá umheim-
inum eftir að kjarnorkusprengjur 
sprungu í stærstu borgum Bandaríkj-
anna. Í þessari þáttaröð eru sjö þættir 
og hún hefur fengið glimrandi góða 
dóma í bandarískum fjölmiðlum.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Jericho
Skjáreinn kl. 21.00

10.50 Aftenshowet 11.20 OBS 11.25 Saras køkken 
11.50 Diagnose søges 12.20 Og det var Danmark... 
12.50 Nyheder på tegnsprog 13.00 DR Update 
- nyheder og vejr 13.10 Dawson’s Creek 13.50 
Family Guy 14.15 SKUM TV 14.30 Den lys-
erøde Panter 14.35 Naruto 15.00 Troldspejlet 
15.15 Robotboy 15.30 Tigerdyret og Plys 16.00 
Aftenshowet 16.30 TV Avisen med Sport 17.00 
Aftenshowet med Vejret 17.30 Søren og Søren 
18.00 Vores planet 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 
19.50 SportNyt 20.00 Kriminalkommissær Clare 
21.10 Truslen fra dybet 21.50 OBS 21.55 Seinfeld 
22.20 Smagsdommerne

7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 
Balkongen 10.40 Grosvold 11.25 Åpen himmel: 
Hverdagsengler i Afrika 11.55 ¦rdna - Samisk kult-
urmagasin 12.10 Med hjartet på rette staden 13.00 
Newton 13.30 Kim Possible 13.55 Frosk til middag 
14.05 H2O 14.30 Supermusikk 15.00 NRK nyhet-
er 15.10 Oddasat - Nyheter på samisk 15.25 Tid 
for tegn 15.40 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 15.55 
Nyheter på tegnspråk 16.00 Mine venner Tigergutt 
og Brumm 16.25 Bali 16.40 Distriktsnyheter 17.00 
Dagsrevyen 17.30 Puls 17.55 Faktor: Utmattet 
18.25 Redaksjon EN 18.55 Distriktsnyheter 19.00 
Dagsrevyen 21 19.30 Gynekologen i Askim 20.30 
Store Studio 21.00 Kveldsnytt 21.15 Columbo 
22.50 Nytt på nytt 23.20 Kulturnytt 23.30 Sport 
Jukeboks

10.05 Agenda 11.00 Sportspegeln 11.50 Mitt liv 
som hund 13.30 Andra Avenyn 14.00 Rapport 
14.10 Gomorron Sverige 15.00 Ramp 15.30 
Krokomax 16.00 Det lilla monstret 16.10 En 
hundsaga 16.20 Jasper Pingvin 16.30 Allt om 
djur 17.00 Lilla sportspegeln 17.30 Rapport 
med A-ekonomi 18.00 Andra Avenyn 18.30 
Häxdansen 19.15 Med vänlig hälsning 19.30 
Kobra 20.00 Kosovodrömmar 21.00 Rapport 
21.10 Kulturnyheterna 21.25 Statens fiende nr 1
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

„Ég hlusta á kúnnana og svo 
notum við slökunartónlistina 
hans Friðriks Karlssonar mikið. 
Utan vinnu fer maður svo úr 
slökunartónlistinni og í U2, sem 
dæmi.“

Gígja Kristinsdóttir, nuddari.

LÁRÉTT
2. sléttur 6. skammstöfun 8. berja 
9. mánuður 11. gangflötur 12. hlé 
14. reika 16. halló 17. dýrahljóð 18. 
ennþá 20. borðaði 21. lengdareining.

LÓÐRÉTT
1. umræðuefni 3. þys 4. garðplöntu-
tegund 5. til sauma 7. hafgola 10. 
vætla 13. tunnu 15. arða 16. þurrkað 
gras 19. númer.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lygn, 6. eh, 8. slá, 9. maí, 
11. il, 12. aflát, 14. ramba, 16. hæ, 17. 
urr, 18. enn, 20. át, 21. yard. 

LÓÐRÉTT: 1. þema, 3. ys, 4. glitbrá, 5. 
nál, 7. hafræna, 10. íla, 13. ámu, 15. 
arta, 16. hey, 19. nr. 

„Ég held að þetta sé ágætis efni sem þeir hafa verið 
að senda frá sér. Þetta hefur náttúrulega aðallega 
verið í bókarformi en nú eru kvikmyndir og sjón-
varpsþættir að birtast og við í lögreglunni horfum 
bara á þá eins og aðrir Íslendingar,“ segir Friðrik 
Smári Björgvinsson, yfirmaður glæpa- og ofbeldis-
deildar lögreglunnar. Sú deild hefur fengið aukna 
athygli eftir að glæpaæði greip íslenska rithöfunda 
og nú er smám saman verið að yfirfæra bækurnar 
yfir í kvikmyndir og sjónvarp. Friðrik jánkar því að 
lögreglumenn séu alltaf boðnir og búnir til að taka að 
sér lítil hlutverk í kvikmyndum og sjónvarpi til að 
gefa hugverkinu örlítið meiri trúverðugleika.  

Friðrik segir margt öðruvísi í starfsreglum 
lögreglunnar en þær sem áhorfendur upplifa á 
skjánum eða hvíta tjaldinu. Athygli vakti að í 
Mannaveiðum reykti Charlotte Böving á morðstað en 
Friðrik segir að reykingar séu stranglega bannaðar á 
vettvangi glæps. „Reykur, aska eða stubbur getur 
eyðilegt vettvanginn og leitt rannsóknina á villigöt-
ur,“ segir Friðrik. Jafnframt var það eftirtektarvert 
að í Mýrinni stóð Þór Túliníus nánast á beit á meðan 
hann krufði lík en Friðriki er það til efs að nokkur 
maður hafi lyst á mat þegar krufningar eru annars 
vegar. Og það sé því frekar hæpið að menn leggi sér 
eitthvað til munns á meðan slíkur gjörningur fer 
fram. Hvað yfirheyrslur varðar segir Friðrik að hann 
hafi nú séð alls konar útfærslur af þeim. Og sumar 
kannski full frjálslegar. „Það er til að mynda ekkert 
svona „good cop/bad cop“ og það liggur til grundvall-
ar reglugerð um hvernig yfirheyrslum sé háttað,“ 
útskýrir Friðrik en bætir því þó við að hver og einn 
hafi auðvitað sína yfirheyrslutækni. „En það má 

aldrei leiða sakborning á villigötur né beita einhverj-
um þvingunum.“

Friðrik gefur ekki mikið fyrir vettvangsrannsókn-
arþáttinn CSI og telur hann víðsfjarri öllum raunveru-
leika. Og hann kannast heldur ekki við að menn hafi 
sýnt þessu starfi einhvern meiri áhuga en undanfarin 
ár. „Maður hoppar ekkert beint inn í þetta starf; fólk 
þarf að klára lögregluskólann og sinna almennum 
lögreglustörfum í tvö ár. En því er auðvitað ekki að 
neita að öll svona umfjöllun, jákvæð eða neikvæð, 
kveikir einhvern blossa,“ bætir Friðrik Smári við. 
Sjálfur segist hann lesa íslenska reyfara spjaldanna á 
milli en aðspurður hvort einhver sé í sérstöku 
eftirlæti verður lítið um svör. „Erlendur er hins vegar 
augljóslega mikill reynslubolti.“  fgg@frettabladid.is

FRIÐRIK SMÁRI:  LÖGGAN HEFUR GAMAN AF ÍSLENSKUM REYFURUM

Ekki er allt sem sýnist í ís-
lenskum glæpamyndum

LES KRIMMA Friðrik Smári segist lesa íslenska krimmma 
spjaldanna á milli en á sér þó enga uppáhaldspersónu.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ENGAR REYKINGAR NÉ ÁT Hvorki er leyft að reykja á vettvangi 
glæps enda getur slíkt skaðað rannsóknina og leitt hana á 
villigötur. Þá er lögreglumönnum það til efs að nokkur myndi 
borða á meðan á krufningu stendur.

„Ég er búinn að búa hérna í tíu ár og bjóst 
ekki við því þegar ég kom til Íslands að verða 
kvikmyndaleikari; þetta er eiginlega mest 
honum Ólafi leikstjóra að kenna,“ segir 
Zlatko Krickic. Þrátt fyrir að hafa búið hér í 
aðeins áratug hefur Zlatko afrekað  að leika 
stór hlutverk í tveimur íslenskum kvikmynd-
um, Africa United og nú í Stóra planinu.  

Zlatko rekur bifvélaverkstæðið Bílaþjón-
inn í Kópavogi. Og þegar Fréttablaðið náði 
tali af honum var allt brjálað að gera. Zlatko 
hafði vart undan að svara símanum frá 
íslenskum bílaeigendum sem voru í stökustu 
vandræðum með ökutækin.

Zlatko viðurkennir að það hafi runnið á 
hann tvær grímur þegar Ólafur kom að máli 
við hann og bað hann um að leika í myndinni. 
„Ég er bara bifvélavirki og fótboltamaður og 
kannski svolítið brjálaður á því sviði,“ 
útskýrir Zlatko og hlær en segist síðan með 

semingi hafa ákveðið að gera leikstjóranum 
þennan greiða.  Hann bætir því við að hann 
eigi lítið sameiginlegt með handrukkaranum 
og drykkjurútnum Mustang sem á fremur 
auðvelt með að lúskra á íslenskum smá-
glæpamönnum með golfkylfum. „En maður 
þekkir svona kauða frá gömlu Júgóslavíu 
sem voru alltaf reiðubúnir til að nota 
hnefana,“ útskýrir Zlatko. Bifvélavirkinn 
áréttar síðan að hann myndi aldrei keyra um 
á amerískum kagga eins og persóna hans 
ekur á í myndinni. „Nei, ég hata bandaríska 
bíla, ég vil miklu frekar þýska eðalgæðinga.“ 
 - fgg

Bifvélavirki á daginn, leikari á kvöldin

BIFVÉLAVIRKI OG KNATTSPYRNUMAÐUR Zlatko Krickic 
fer á kostum í Stóra planinu sem var frumsýnd á 
föstudaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta var reyndar bara í fyrsta 
þættinum. Ég sendi inn athuga-
semd til Saga Film og þeir tjáðu 
mér að þetta hefðu verið mistök. 
Ég fékk síðan afsökunarbeiðni 
núna fyrir skömmu frá þeim og 
málinu er því eiginlega bara 
lokið,“ segir Þórhallur Skúlason 
tónskáld. Lag eftir hann var notað 
í leyfisleysi í sjónvarpsþættinum 
Hæðin og gerði Þórhallur athuga-
semd við það. Hann upplýsir 
reyndar að hann hafi verið að 
vinna að tónlist við þættina en frá 
því var horfið þegar samningar 
náðust ekki.

Nýverið var greint frá því að 
lag Benny Crespo´s Gang hefði 
verið notað í sjónvarpsþættinum 
Bandinu hans Bubba. Þórhallur 
hvetur íslenska tónlistarmenn til 
að rísa upp gegn því sem hann 
kallar stuld á þeirra hugverkum 
og íslenskar sjónvarpsstöðvar hafi 
alltof lengi fengið að komast upp 
með. „Sjónvarpsstöðvar, og þá 

helst einkareknu stöðvarnar, haga 
sér eins og útvarpsstöðvar. 
Útvarpsstöðvar eru með sérsamn-
ing við STEF um greiðslur en sjón-
varpsstöðvarnar hafa árum saman 
mistúlkað þessa samninga sér í 
hag og telja sig ekki þurfa að 
greiða fyrir notkun á tónlist.” 

Eiríkur Tómasson, framkvæmd-
arstjóri STEF, segir mál Benny 
Crespo´s Gang í ákveðnum far-
vegi. Búið sé að ræða við sjón-
varpsstöðvarnar og þær viðræður 
séu í góðum gír. Hvað yfirlýsingar 
Þórhalls varðar segir Eiríkur að 
STEF og sjónvarpsstöðvar hafi 
gert með þeim samning sem feli í 
sér rétt þeirra til að spila íslenska 
tónlist án sérstaks leyfis nema í 
ákveðnum tilfellum. „Ef Þórhallur 
telur á sér brotið á hann að leita til 
okkar.“ - fgg

Ósáttur við yfirgang einkastöðva

ÞÓRHALLUR Telur sjónvarpsstöðvar vera 
að stela íslenskri tónlist í stórum stíl.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

 1 Flugstöðvarbygging 5 

 2 Sigurður Þórðarson

 3 Robert Mugabe

Það eru ekki bara jólin hjá Heiðu 
„í Unun“ sem nýlega hreppti starf 

aðstoðarkonu Atla Gíslason-
ar. Fyrir páskana var keyrt 

aftan á hana og hún 
small á stýri bíls síns. 

Heiða leið vítiskvalir 
um hríð út af 
slysinu en lét það 
ekki aftra sér frá 
því að skemmta á 
hátíðinni Aldrei fór 
ég suður á Ísafirði. 
Hún tók bara af 
sér kragann rétt á 

meðan hún fór á svið.

Börnin hans Björg-
vins Halldórs 
standa nú bæði í 
plötugerð. Svala 
með Steed Lord og 
Krummi með hljóm-
sveitinni Esju, sem 
hann er í með 
Daníel Ágústi og 

fleirum. 
Báðar 
plöturnar ættu að líta 
dagsins ljós þegar 

nær dregur sumri. 
Gamla goðið 
aðstoðar krakkana 
við plötugerðina 
– „er á kantinum“ 
– enda hefur hann 
úr djúpum reynslu-

brunni að miðla.

Enn af Björgvini: 
Hann heldur stórtónleika í Kaup-
mannahöfn 24. apríl og gengur 
vel að selja þrátt fyrir krepputal og 
lækkandi gengi íslensku krónunnar. 
Þetta er í þriðja sinn sem hann 
heldur tónleika hjá gömlu 
herraþjóðinni. Í fyrra tróð 
hann upp með Stuð-
mönnum og Sálinni, en 
fyrst lék hann með 
hljómsveitinni 
Ævintýri árið 1970. 
Það voru öllu 
villtari tónleikar 
í Revolution-
klúbbnum og hituðu 
Björgvin og félagar 
upp fyrir Kim Larsen 
og Gasolin.  - glh

FRÉTTIR AF FÓLKI



Verðkönnun Fréttablaðsins 14. febrúar 2008

Sko er 2 ára 1. apríl og í tilefni af því hringja allir viðskiptavinir okkar frítt í öll 

númer innanlands á afmælisdaginn.

ATH: Þetta er ekki aprílgabb.
SKO, tala meira og borga ekkert 1. apríl.

Tala meira. Borga minna.

Þú hringir frítt 1. apríl
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 31. mars, 
91. dagur ársins.

6.48 13.32 20.17
6.30 13.16 20.05

Í frétt á Visir.is stendur: Farfugl-
arnir halda áfram að koma til 

landsins þessa dagana, þrátt fyrir 
leiðindaveður. Fyrstu stelkarnir 
sáust á Sílavík á Höfn í gær, sam-
kvæmt upplýsingum Brynjúlfs 
Brynjólfssonar, fuglaáhugamanns 
á Hornafirði, sem segir að urtönd-
um hafi fjölgað all nokkuð. Lóur 
eru einnig farnar sjást hér og þar 
um landið. Þannig sáust heiðlóur í 
Kópavogi fyrir tíu dögum og á 
páskadag sáust fjórar heiðlóur á 
túni rétt við Hornafjarðarflug-
völl. Sílamáfurinn var sennilega 
fyrstur farfuglanna og bárust 
fregnir af honum í febrúar. Þá 
sást fyrsti skúmur ársins við Jök-
ulsárlón á Breiðamerkursandi 
fyrir rúmri viku.

FARFUGLAR koma hingað úr 
ýmsum heimshornum, frá kristn-
um löndum, ríkjum múslíma og 
jafnvel jaðarsvæðum þar sem fólk 
trúir á illa anda og Ljóta kallinn. 
Þeir stunda mjög mismunandi 
lifnaðarhætti; sumir eru græn-
metisætur, aðrir vilja kjöt eða 
fisk, og enn aðrir kjósa skordýr 
eða eitthvað sem engum öðrum 
mundi detta í hug að leggja sér til 
munns.

FARFUGLAR dvelja hér yfirleitt 
aðeins þann stutta tíma sem lög-
mál náttúrunnar gera ráð fyrir að 
farfuglar séu á ferðalögum. Þess 
eru þó dæmi að farfuglar hætti að 
ferðast eftir að hafa kynnst lífinu 
á Íslandi og setjist hér að í von um 
að lifa af hinn harða vetur.

MEÐ góðum rökum má halda því 
fram að farfuglar þeir sem dvelja 
hér aðeins hluta ævi sinnar séu 
ekki íslenskir ríkisborgarar. 
Ákveðinn hluti íslensku þjóðar-
innar er haldinn mikilli andúð á 
öllu því sem ekki er íslenskt. Þetta 
kallast rasismi og er hættulegur 
smitsjúkdómur og sálrænt vanda-
mál og ekki auðleyst. Þó er reynt 
að benda þessum sjúklingum á að 
reyna að temja sér umburðarlyndi 
og jafnvel kærleika í garð alls sem 
lífsanda dregur, og jafnvel allrar 
náttúrunnar. Dugi það ekki til er 
rasistum bent á að beina óvild og 
ofvirkni sinni gegn innfluttum 
varningi, dauðum hlutum eins og  
ofbeldiskvikmyndum, tölvuleikj-
um, orkudrykkjum, og tungumála-
slettum eins og „fokk“ og „sjitt“ – 
en alls ekki gegn öðrum lífverum 
á þessari plánetu sem er sameign 
okkar allra – enn sem komið er. Og 
allra síst er ástæða til að hatast 
við ófleygar mannverur.

Ófleygar 
mannverur


