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Verð áður kr. 2.295,- m
m2
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staðgreiðslu eða
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Visa og Eurocard
til allt
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eingreiðslu Visa
eða
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2.020,Tilboðið gildir til
5. maí 2008
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Lítið traust meðal þjóðarinnar til Seðlabanka Íslands

Mikið lagt í
eldri húsgögn
Meistarafélag
bólstrara er 80
ára.
TÍMAMÓT 18

51,8 prósent segjast bera lítið eða mjög lítið traust til Seðlabankans, samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. 31,9 prósent bera nokkurt traust til bankans en 16,3 prósent bera mikið eða mjög mikið traust til hans.

Stefnir á hafdjúpin
Páll Óskar Hjálmtýsson er bókaður
út árið en vonast til að komast í
blautbúning á næsta ári og sinna
áhugamáli sínu.
FÓLK 30

Hermann
sá rautt
Hermann Hreiðarsson
fékk að líta rauða
spjaldið gegn
City í gær.
ÍÞRÓTTIR 26

SKOÐANAKÖNNUN 16,3 prósent segj-

ast bera mikið eða mjög mikið
traust til Seðlabanka Íslands, samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. Þar af segjast 11,4 prósent
bera mikið traust til bankans, en
4,9 prósent segjast bera mjög
mikið traust til hans.
31,9 prósent segjast bera nokkurt traust til Seðlabankans en 51,8
prósent segjast bera lítið eða mjög
lítið traust til hans. Þar af segjast
26,5 bera lítið traust til bankans, og
25,3 prósent bera mjög lítið traust
til hans.
Kjósendur Sjálfstæðisflokksins
bera mest traust til Seðlabankans,
en 36,8 prósent þeirra bera mikið

eða mjög mikið traust til hans.
Meðal framsóknarfólks og vinstri
grænna er hlutfallið um fimmtán
prósent. Þá eru sjö prósent samfylkingarfólks og fjögur prósent
frjálslyndra sama sinnis. Tíu prósent þeirra sem ekki gefa upp
stuðning við stjórnmálaflokk bera
mikið eða mjög mikið traust til
bankans.
Helmingur
framsóknarfólks
segist bera nokkurt traust til Seðlabankans, 36,8 prósent sjálfstæðismanna eru sama sinnis, svo og um
þrjátíu prósent stuðningsfólks annarra flokka og þeirra sem ekki gefa
upp stuðning við stjórnmálaflokk.
Minnst traust á Seðlabankanum

er meðal kjósenda Frjálslynda
flokksins, en tveir þriðju þeirra
segjast bera lítið eða mjög lítið
traust til bankans. Um sextíu prósent
kjósenda
Samfylkingar,
Vinstri grænna og þeirra sem ekki
gefa upp stuðning við flokk eru
sama sinnis. Þá segist þriðjungur
framsóknarfólks bera lítið eða
mjög lítið traust til bankans og
fjórðungur kjósenda Sjálfstæðisflokksins.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri laugardaginn 19. apríl.
Spurt var: Hversu mikið traust
berð þú til Seðlabanka Íslands?
91,0 prósent tók afstöðu til spurningarinnar.
-ss / sjá síðu 4
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BJART NYRÐRA Í dag verða austan 5-8 sunnan til, annars hægviðri.
Bjartviðri norðan til og sumstaðar
eystra, annars fremur skýjað og
hætt við smávætu suðvestan til.
Áfram milt.
VEÐUR 4

63,07%

GJÖRNINGAVERK ÚR SPÝTNABRAKI Verk Steinunnar Gunnlaugsdóttur myndlistarkonu vekur mikla athygli á útskriftarsýningu

Listaháskólans á Kjarvalsstöðum, þar á meðal brunaeftirlitsins. „Þeim leist ekki á blikuna og það getur farið svo að ég þurfi að
taka verkið niður,“ segir Steinunn. Verk hennar er búið til úr alls kyns spýtnabraki sem teygir sig út úr safninu og breytist með
hverjum deginum sem líður. Alls sýna 63 nemendur verk sín á sýningunni sem stendur til 1. maí.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hlutfall hegningarlagabrota sem kært er í tvöfaldast á höfuðborgarsvæðinu:

Færri brot en fleiri kærur
40,09%

LÖGREGLUMÁL Kærum lögreglu á

33,18%

Fréttablaðið

24 stundir

Morgunblaðið

Við
ð st
stöndum
ndu upp úr
Fréttablaðið er með 57,32% meiri lestur
en 24 stundir og 90,08% meiri lestur
en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...

...alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. allt landið 18–49 ára
skv. könnun Capacent 1. nóv. 2007–31. jan. 2008

SKV. SKOÐANAKÖNNUN FRÉTTABLAÐSINS 19. APRÍL 2008

Dorrit situr ráðstefnu um börn

híbýli - sv
efnherberg
i
MÁNUDAG

Mjög mikið
Mikið 4,9%
11,4%
Mjög lítið
25,3%
Nokkuð
Lítið
31,9%
26,5%

Forsetafrúin í Katar:

Híbýli og svefnherbergi
Snyrtiborð fyrir
hefðarmeyjar
og lyklar að
öðrum heimum.

HVERSU MIKIÐ TRAUST
BERÐ ÞÚ TIL SEÐLABANKA
ÍSLANDS?

höfuðborgarsvæðinu vegna hegningarlagabrota hefur fjölgað talsvert á undanförnum árum þrátt
fyrir að lögreglan hafi afskipti af
sífellt færri brotum, segir Rannveig Þórisdóttir, deildarstjóri upplýsinga- og áætlanadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Á síðasta ári kærði lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu vegna um
það bil 6.800 hegningarlagabrota,
af þeim 9.400 sem hún hafði
afskipti af. Árið 2001 kærði lögreglan vegna 5.200 hegningarlagabrota, en hafði afskipti af um
14.300 brotum.
Þrátt fyrir um þriðjungssam-

drátt í fjölda brota sem skráð voru
fjölgaði kærum um 31 prósent á
milli áranna 2001 og 2007.
Árið 2007 var kært vegna 72
prósenta mála sem skráð eru í
bækur lögreglu, en árið 2001 var
kært í 36 prósentum tilvika. Hlutfallið tvöfaldaðist því á sjö ára
tímabili.
- bj / sjá síðu 6

FÓLK Dorrit Moussaieff, eiginkona Ólafs Ragnars Grímssonar
forseta, situr í dag ráðstefnu í
Katar þar sem
fjallað er um
málefni barna
með sérþarfir.
Dorrit er
gestur hennar
hátignar
Sheikha Mozah,
eiginkonu
furstans í
DORRIT
Katar.
MOUSSAIEFF
Á ráðstefnunni er lögð
sérstök áhersla á íþróttir og það
hvernig íþróttaiðkun getur aukið
færni barna með sérþarfir. Með
forsetafrúnni í för er Anna
Karólína Vilhjálmsdóttir,
framkvæmdastjóri Special
Olympics á Íslandi. Greinargerð
um starfsemi Íþróttasambands
fatlaðra á Íslandi og þann
árangur sem náðst hefur með
íþróttastarfi fatlaðra hér á landi
verður lögð fram á ráðstefnunni.
- þo

Guðlaug Jónsdóttir hönnuður

Verðlaunuð fyrir hótelhönnun
FÓLK Hönnuðurinn Guðlaug
Jónsdóttir og samstarfsfólk
hennar hjá stofunni Dodd
Mitchell í Los Angeles, hefur
hlotið tvenn verðlaun fyrir
hönnun á hótelinu Cabo Azul og
heilsulindinni Paz í Mexíkó.
Verðlaunin veitir tímaritið
Hospitality Design, en afhending
fer fram í New York í júní.
Guðlaug segir verkefnið hafa
verið ógleymanlegt. „Ég lifði fyrir
það í eitt og hálft ár. Við settum
upp skrifstofu á ströndinni, ég
lærði spænsku og salsa og
elddansa þegar ég átti smátíma
aflögu frá teikniborðinu,“ segir
hún.
- sun / sjá síðu 22

SPURNING DAGSINS

Kári, ætti Nasa ekki að stefna
upp frekar en niður?
„Nei, það þarf að jarðtengja starfsemina til að geta nýtt tónlistarorkuna til framtíðar.“
Til stendur að grafa tónleikasal skemmtistaðarins Nasa í jörðu. Kári Sturluson er
einn þeirra sem barist hafa fyrir því að
salurinn verði ekki rifinn.

Grunur um íkveikju á Nesinu:

Eldur barst úr
grindverki í bíl
LÖGREGLUMÁL Bíll stórskemmdist í

bruna á Seltjarnarnesi í gærmorgun. Slökkvilið var kallað að
húsi við Sæbraut en þar logaði
eldur í grindverki og hafði borist
í bíl sem var lagt í stæði við
húsið.
Slökkvistarf gekk greiðlega en
eignatjón mun vera nokkurt.
Lögreglan rannsakar eldsupptök
en grunur leikur á að kveikt hafi
verið í.
- þo

Á LANDSPÍTALANUM Formaður lækna-

ráðs vill að læknar verði í fararbroddi í
umræðum um breytingar á spítalanum.

Fundur læknaráðs:

Segir stjórnkerfið of stórt
HEILBRIGÐISMÁL Þorbjörn Jónsson,
formaður læknaráðs Landspítalans, gagnrýndi stjórnskipulag á
spítalanum á fundi læknaráðs
Landspítalans um helgina.
Stjórnkerfið segir hann of stórt
og skil milli stjórnunarhlutverks
yfirlækna og deildarstjóra ekki
nægilega skörp. Miklar breytingar séu líklega í farvatninu á
spítalanum auk þeirra sem á
undan eru gengnar og vilji
læknar og læknaráð vera í
fararbroddi í þeim umræðum.
Þorbjörn segir umræðurnar hafa
verið gagnrýndar á þeim forsendum að aðallega hefði verið rætt um
stjórnunarhlutverk lækna. „Þetta
var læknaráðsfundur hugsaður
fyrir lækna þótt aðrir hafi verið
velkomnir.“
- kdk
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REI íhugar samvinnu með Norðuráli og IAE um jarðhitaverkefni í Alaska:

Fimmtán ára drengur velti bíl:

Möguleiki á hitaveitu og álveri

Fjórir sluppu
með skrekkinn

ORKUMÁL Fulltrúar Reykjavik
Energy Invest (REI) fóru í síðustu
viku
til
borgarinnar
Anchorage í Alaska til að vinna
að undirbúningi vegna hugsanlegs útboðs á jarðhitaréttindum.
Guðmundur Þóroddsson, forstjóri REI, segir að í Alaska hafi
farið fram kynning á möguleikum á lagningu hitaveitu í
Anchorage, sem er stærsta borg
Alaska-fylkis í Bandaríkjunum.
REI hefur í samvinnu við Norðurál og Iceland America Energy
kannað tækifæri tengd jarðhita í
Alaska. Guðmundur segir að ein
af þeim hugmyndum sem ræddar hafi verið sé að jarðhitavirkj-

GUÐMUNDUR
ÞÓRODDSSON

KJARTAN
MAGNÚSSON

unin muni knýja álver, auk þess
sem heitt vatn muni fást fyrir
hitaveitu.
Yfirvöld í Alaska hafa ekki
ákveðið hvort jarðhitaréttindin
verði boðin út, en ákvörðunar um

það er að vænta snemma í sumar.
Verði af útboði verður það líklega í ágúst, segir Guðmundur.
Kjartan Magnússon, stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur og REI, segir að þetta verkefni hafi verið í formlegri skoðun
frá því í september í fyrra, en
ekki hafi verið lagt í fjárfestingar. Málið verði skoðað áfram,
enda vilji REI ekki tapa verðmætum í þeim verkefnum sem
séu í gangi. Áhættan verði þó
lágmörkuð.
Hann segir að í þessu verkefni
komi vel til greina að REI leggi
til sérfræðiþekkingu en aðrir
leggi fram fjármagn.
- bj

LÖGREGLUMÁL Fimmtán ára

ökumaður Toyota Yaris-smábíls
slapp með skrekkinn ásamt
þremur farþegum þegar bíllinn
fór út af Reykjastrandavegi við
Sauðárkrók á laugardagskvöld og
fór þrjár til fjórar veltur.
Bíllinn var í eigu eins farþeganna, sem taldi rétt að fimmtán
ára drengur æki bílnum þar sem
eigandinn hafði bragðað áfengi.
Allir voru í bílbeltum og sluppu
án teljandi meiðsla.
Þá handleggsbrotnaði ökumaður vélhjóls fyrr um kvöldið þegar
hann stökk yfir afleggjara að
Sauðárkróksbraut, og hafnaði í
skurði.
- bj

Maís og hampi sáð
á jörðum í Eyjafirði
Í sumar verður hampur og maís ræktaður á Norðurlandi. „Mikilvægt að hægt
sé að nota landbúnaðinn í fjölþættara formi heldur en gert hefur verið,“ segir
Sveinn Jónsson bóndi sem telur landið okkar bjóða upp á ýmsa möguleika.
LANDBÚNAÐUR Bændur í Eyjafirði ætla að reyna

fyrir sér í heldur nýstárlegum landbúnaði í sumar.
Tilraunaræktun á hampi hefst á bænum Kálfskinni og á bænum Hríshóli verður gerð tilraun
með ræktun maíss.
Sveinn Jónsson, bóndi í Kálfskinni, segir
hampræktun síður en svo tengjast alræmdasta
afbrigði hampplöntunnar sem notað hefur verið til
að rækta vímuefnið kannabis. Það afbrigði sem
hann ætli að sá strax og snjóa leysir sé líkt
hassplöntunni í útliti en engin vímuefni sé að
finna í henni heldur nýtist það vel til ýmiss konar
iðnaðar og fóðurgerðar.
Öll tilskilin leyfi fyrir ræktuninni hafa fengist
og er stefnt að því að sex tegundum hamps verði
sáð í lok apríl í Kálfskinni, auk þess á tilraunabúinu Möðruvöllum í Hörgárdal og jafnvel í Svarfaðardal í samvinnu við Búnaðarsamband Eyjafjarðar.
„Ég er nú orðinn hálfáttræður og á ekki að láta
svona,“ segir Sveinn þegar hann er spurður út í
áætlanir sínar. „Mér þykir bara mikilsvert að
menn séu vakandi fyrir þeim möguleikum sem
landið okkar býður upp á og mikilvægt að hægt sé
að nota landbúnaðinn í fjölþættara formi heldur
en gert hefur verið fram að þessu,“ segir Sveinn.
Hann bendir auk þess á að matvæla- og fóðurverð fari hækkandi í heiminum og Íslendingum sé
mikilvægt að vera eins sjálfum sér nægir og hægt
er. „Alls konar óáran á sér nú stundum stað úti í
löndum og gott að geta aflað matvælanna eins vel
og við getum miðað við okkar aðstæður.“
Sveinn hefur þegar stofnað fyrirtækið HampaTech ásamt nokkrum félögum. Tilraunir á hampræktun hafa gefist vel í Evrópu og segir Sveinn að
mikil birta yfir sumartímann ætti að henta
plöntunni vel auk þess sem jarðvegur hérlendis sé
talinn heppilegur fyrir hana.
Sigurgeir Hreinsson, bóndi á Hríshóli, stefnir
svo á að planta maísfræjum innan skamms.
„Í sumar ætlum við að sjá hversu mikilli
uppskeru við getum náð og hvort frekari ræktun
sé inni í myndinni,“ segir Sigurgeir um fyrirætlanir sínar.

LUNDI Mjög hefur fækkað í lundastofninum á síðustu árum. Aðeins þrír lélegir
árgangar eru nú til staðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í stofninn vantar 70 prósent:

Veiðibann á
lunda lagt til
BÓNDINN Í KÁLFSKINNI Sveinn Jónsson ætlar að reyna fyrir
sér í hamprækt í sumar. Hann segir að þó til sé afbrigði
sem aðallega er notað í vímuefnið hass séu hans afbrigði
alveg laus við vímugefandi efni.

MAÍS Á HRÍSHÓLI Sigurgeir

Hreinsson ætlar að prófa
að rækta afbrigði af maís
sem hefur gefist vel í
Kanada.

NÁTTÚRA Mjög hefur fækkað í
lundastofninum á síðustu árum.
Þetta kemur fram í skýrslu
Náttúrustofnunar Suðurlands en
um efni hennar og ástand
lundastofnsins við Vestmannaeyjar var rætt á málþingi í Vestmannaeyjum í gær.
Skýrsluhöfundar segja ráðlegt
að friða lundann fyrir veiðum í ár
eða að öðrum kosti draga
verulega úr þeim, helst með
hógværu veiðihámarki á hvern
veiðimann, til dæmis 50 eða
hundrað fuglum á mann.
Í skýrslunni kemur fram að
veiðistofn lunda samanstandi nú
af þremur árgöngum, og vanti því
tvö árganga í stofninn nú í sumar
eða um 60 til 70 prósent hans alls.
- kdk

HAMPUR Stefnt er að því að

sex tegundum hamps verði
sáð í Kálfskinni í lok þessa
mánaðar.

Til er mikill fjöldi afbrigða af maís sem þrífst
við ólíkar aðstæður. Það afbrigði sem á að athuga
hvort festi almennilega rætur í landi Hríshóls
hefur gefið góða raun í Kanada og segir Sigurgeir
að ekki sé annað hægt en að vona hið besta.
karen@frettabladid.is

FINNLAND
Þjóðarsorg vegna slyss
Forsætis- og utanríkisráðherrar Finnlands hafa lýst yfir þjóðarsorg í landinu eftir að níu finnskir ferðamenn
létust í árekstri á Spáni á laugardag.
Rúta með ferðamönnunum lenti í
árekstri við jeppa. Tuttugu og tveir
liggja slasaðir á sjúkrahúsi.

Yfirvöld í Nepal grípa til ráðstafana til að vernda för Ólympíueldsins á Everest:

Gott á mánudegi

Vopnum beitt á mótmælendur
NEPAL, AP Hermenn og lögregla í

598
Fiskibollur

kr.
kg.

Þú sparar 400 kr.

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Nepal hafa fengið þau fyrirmæli
að skjóta á alla mótmælendur sem
hafa það í huga að stöðva för
Ólympíueldsins á topp Everest.
Kínverskir fjallgöngumenn hafa
í hyggju að ganga með eldinn á
toppinn fyrstu dagana í maí. Á
meðan þessi athöfn fer fram er
öðrum fjallgöngumönnum bannað
að klífa fjallið. Ef til mótmæla
kemur munu hermenn og lögregla
í fyrstu sækja að mótmælendum
og handtaka þá sem ekki fylgja tilmælum þeirra. Ef ekki er farið
eftir skipunum þeirra hefur þeim
verið gefin heimild til að beita
vopnum. Tuttugu og fimm her- og
lögreglumenn er nú þegar á staðnum og fleiri eru væntanlegir. Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðalegum
mannréttindasamtökum hafa mótmælt þessum fyrirætlanir.
- mmr

MÓTMÆLI Í NEPAL Þrjú þúsund Tíbetar sem búsettir eru í Nepal gengu um götur

Katmandu í gær og mótmæltu meðferð á löndum sínum af hálfu Kínverja. Kínverskir
fjallgöngumenn hyggjast fara með Ólympíueldinn á topp Everest í næsta mánuði.
Yfirvöld í Nepal hafa fengið leyfi til að beita vopnum til að koma í veg fyrir mótmæli.
NORDICPHOTOS/AFP
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

75,55

75,91

Sterlingspund

150,75

151,49

Evra

119,66

120,32

Dönsk króna

16,034

16,128

Norsk króna

15,068

15,156

Sænsk króna

12,725

12,799

Japanskt jen

0,7311

0,7353

SDR

123,82

124,56

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
153,6749
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Arnbjörg Sveinsdóttir:

SÝNIR TRAUST
LANDSMANNA
„Þetta er eðlileg sveifla á okkar fylgi.
Efnahagsumræðan hefur verið mjög
þung en þessar niðurstöður sýna að
landsmenn treysta okkur í Sjálfstæðisflokknum mjög vel við þessar
aðstæður,“ segir Arnbjörg Sveinsdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins.
„Sveiflan milli Samfylkingar og
Vinstri grænna kemur í sjálfu sér á
óvart. Mér finnst ekkert í umræðunni
hafa gefið tilefni til þessa nema þá
helst umræðan um Evrópumálin.“ - þo

Lúðvík Bergvinsson:

GOTT AÐ HALDA
KJÖRFYLGINU
„Mér sýnist svona í fljótu bragði að
stjórnarflokkarnir báðir gefi aðeins
eftir, við reyndar meira en Sjálfstæðisflokkurinn, og það er erfitt að átta
sig á því hvaða skýringar liggja þar að
baki,“ segir Lúðvík Bergvinsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar.
„Við höldum kjörfylgi sem er gott
en vissulega ætlum við okkur að
sækja meira. Það vekur athygli hve
svarhlutfallið er lágt og það er staðreynd að vinstri flokkarnir eiga yfirleitt
meira í atkvæðum óákveðinna.“ - þo

Valgerður Sverrisdóttir:

ÞURFUM AÐ
TAKA OKKUR Á

Fyrsta íslenska meistaramótið í póker haldið í maí:

Sprenging í heimahúsi:

Spila póker um fimm milljónir

Hurð þeyttist
af hjörunum

FÓLK Fyrsta íslenska meistaramótið í póker verður haldið í maí. Mótið
er auglýst á heimasíðunni pokerhills.com og kemur þar fram að
áætluð heildarverðlaun séu fimm
milljónir króna. Um netmót er að
ræða og þátttakendur sitja því hver
og einn við sína tölvu á ákveðnum
tíma. Netþjónninn er erlendis.
Þátttökugjald á mótinu er 200
evrur, um 24 þúsund íslenskar
krónur, og fyrir það fá menn 5.000
spilapeninga. Hver keppandi getur
síðan keypt fleiri spilapeninga í tvígang, fyrir 200 evrur í hvort skipti,
og fengið fyrst fimmþúsund og svo
átta þúsund spilapeninga. Samanlagt getur því hver og einn eytt 600

FIMM MILLJÓNIR Áætlað er að verðlaunaféð á meistaramótinu í póker nemi
fimm milljónum króna.

evrum, eða 72 þúsund krónum, en
lágmark er 24 þúsund krónur.
Síðan er spilað þar til einn stendur uppi sem sigurvegari. Á heima-

síðunni er ekki gefið upp hve hár
fyrsti vinningur er, aðeins heildarvinningsupphæð,
fyrrnefndar
fimm miljónir króna. Fyrir mótin
verða haldin tvö mót, svokölluð
freeroll, og gefur efsta sætið í þeim
sæti á lokamótinu.
Óskar Sigurpálsson, varðstjóri
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segist ekki vita hvort sótt
hafi verið um leyfi fyrir mótinu.
Hann segir að ólöglegt sé fyrir
þriðja aðila að hagnast á fjárhættuspili. Sé raunin sú að menn greiði
þátttökugjald sem allt renni í verðlaunafé, og mótshaldarar hagnist
ekkert, sé mótið líklega löglegt.

BRUNI Húsráðendum í íbúð í
fjölbýlishúsi við Heiðarhvamm í
Reykjanesbæ varð heldur
brugðið á laugardagskvöld þegar
sprenging varð á baðherbergi
þeirra með þeim afleiðingum að
baðherbergishurðin þeyttist af
hjörunum.
Logi frá kerti á baðherberginu
hafði náð að læsa sig í úðabrúsa
sem sprakk með fyrrgreindum
afleiðingum.
Lítilsháttar eldur kviknaði og
var slökkviliðið kallað á staðinn.
Reykræsta þurfti íbúðina en ekki
hlaust mikið tjón af. Heimilisfólkið sakaði ekki.

- kóp

- þo

Katrín Jakobsdóttir:

Samfylking tapar en
Vinstri græn sækja á

HÖFUM STAÐIÐ
OKKUR VEL
„Niðurstöðurnar benda til þess að við
höfum staðið okkur vel í umræðunni
að undanförnu,
til dæmis varðandi efnahagsmálin. Þar höfum
við tekið ákveðið
frumkvæði og
verið með ýmis
útspil,“ segir Katrín Jakobsdóttir,
varaformaður
KATRÍN
Vinstri hreyfing- JAKOBSDÓTTIR
arinnar græns
framboðs.
„Svo gæti ég trúað því að þessi
fylgisflutningur milli okkar og Samfylkingarinnar tengist umhverfismálunum.
Ég trúi ekki öðru en að Samfylkingin
hafi misst fylgi þegar í ljós kemur að
þau ætla að standa að baki álverum
á Bakka og í Helguvík með tilheyrandi
virkjunum,“ segir Katrín.
- þo

Vinstri græn fengju fjórtán þingmenn, yrði gengið til kosninga nú. Sjálfstæðisflokkur fengi 25, Samfylking sautján, Framsóknarflokkur fjóra og Frjálslyndi
flokkurinn þrjá. Framsóknarflokkur hefur tapað mestu fylgi frá kosningum.
SKOÐANAKÖNNUN
38,6 prósent
segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn, yrði gengið til kosninga
nú, og myndi flokkurinn samkvæmt því halda þingmannafjölda sínum sem er 25 þingmenn.
Þetta
er
tveimur
prósentustigum meira en flokkurinn hlaut í síðustu kosningum,
en örlítið minna fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn mældist með í
síðustu könnun Fréttablaðsins
23. febrúar.
Helst fækkar íbúum á höfuðborgarsvæðinu og körlum sem
segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn, en í báðum flokkum
dregst fylgið saman um tæp þrjú
prósentustig.

Vinstri græn sækja í sig veðrið
Fylgi Samfylkingar dregst verulega saman frá síðustu könnun
blaðsins, þegar 35,2 prósent sögðust myndu kjósa flokkinn. Nú er
fylgið komið niður í kjörfylgi og
segjast 26,8 prósent myndu kjósa
flokkinn nú. Samkvæmt því
myndi Samfylkingin fá sautján
þingmenn, einum færri en hann
hefur nú. Frá síðustu könnun
blaðsins dregst fylgið saman um
tæp þrettán prósentustig á landsbyggðinni og tæp sex prósentustig á höfuðborgarsvæðinu. Þá
dregst fylgið saman um tæp tíu
prósentustig meðal karla og 6,5
prósentustig meðal kvenna.
Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna er því 62,0 prósent.
Vinstri græn sækja í sig veðrið, bæði frá síðustu könnun blaðsins, sem og frá kosningum. Nú
segjast 20,9 prósent myndu kjósa
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-0608

„Þetta er grafalvarleg staða fyrir Framsóknarflokkinn og auðvitað vonbrigði.
Við verðum að taka okkur á og fara
í úttekt á því hvað gera skal,“ segir
Valgerður Sverrisdóttir, varaformaður
Framsóknarflokksins.
„Við erum svo sem ekki óvön því
upp á síðkastið að koma illa út úr
könnunum en maður hefði vonað að
það breyttist í ljósi þess hversu illa
ríkisstjórnin hefur staðið sig. Fylgistap
Samfylkingarinnar milli kannana
vekur athygli og það er ljóst að ríkisstjórnin bætir litlu við sig.“
- þo
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FYLGI STJÓRNMÁLAFLOKKANNA
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins
SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR
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15,4%

15,1%
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NIÐURSTÖÐUR
VEKJA FURÐU

FRAMSÓKNARFLOKKUR

7,3%

5

Guðjón Arnar Kristjánsson:

14,2%

7,0%
5,5%

5,9%

8,9%
3,6%

3,8%

15. maí ´07

29. sept. ´07

30. jan. ´08

Vinstri græn, og fengi flokkurinn
því fjórtán þingmenn. Í síðustu
könnun var flokkurinn í kjörfylgi, en í síðustu kosningum
hlaut flokkurinn 14,3 prósent
atkvæða og níu þingmenn
kjörna.
Helst er flokkurinn að bæta við
sig fylgi á landsbyggðinni, um
níu prósentustig og meðal karla
um rúm níu prósentustig.

23. feb. ´08

19. apríl ´08

stöður könnunarinnar myndu
þingmenn
Framsóknarflokks
verða fjórir.
Þá segjast 5,5 prósent nú myndu
kjósa Frjálslynda flokkinn, sem
fékk 7,3 prósent atkvæða í síðustu
kosningum. Í síðustu könnun sögðust 3,8 prósent myndu kjósa flokkinn. Frjálslyndir myndu því tapa
einum þingmanni og fá þrjá
kjörna.
Hringt var í 800 manns laugardaginn 19. apríl og skiptust svarendur jafnt eftir kyni og hlutfallslega eftir kjördæmum. Spurt var:
Hvaða lista myndir þú kjósa ef
gengið yrði til kosninga nú? 55,0
prósent tóku afstöðu til spurningarinnar.
svanborg@frettabladid.is

Framsókn og Frjálslyndir tapa fylgi
Sjö prósent segjast nú myndu
kjósa Framsóknarflokkinn, sem
er aðeins hærra hlutfall en í síðustu könnun. Kjörfylgi flokksins
er nú 11,7 prósent og hefur hann
sjö þingmenn. Miðað við niður-

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson

EINHVER VÆTA
SYÐST Áfram
verður bongóblíða
á norðan- og austanverðu landinu og
ekki horfur á miklum breytingum
þar í bráð. Á hinn
bóginn eru heldur
meiri líkur á því
að dropað geti á
vestanverðu Suðurlandi og sumstaðar
á Vesturlandi.
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Veðurfræðingur
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Kynntu þér námið á www.hr.is

Á MORGUN
10-15 allra syðst
annars 3-8 m/s
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11°

Billund

13°

Stokkhólmur

7
7

Kaupmannahöfn
Ósló

8

8

8

Tökum við umsóknum núna

„Þessar niðurstöður vekja furðu
mína og þá sérstaklega með tilliti til
niðurstaðnanna
sem birtar
voru í gær.
Niðurstöðurnar
segja okkur að
mikill meirihluti
þjóðarinnar vilji
að hafinn verði
undirbúningur
að viðræðum
við ESB á sama GUÐJÓN ARNAR
KRISTJÁNSSON
tíma og fylgi
við þann flokk sem hefur hvað mest
talað fyrir slíkri aðild fer minnkandi,“
segir Guðjón Arnar Kristjánsson,
formaður Frjálslynda flokksins.
„Hvað varðar fylgi við okkar flokk
tel ég að við séum í raun stödd á
kosningafylgi okkar sama hvað kannanir segja. Við höfum alltaf komið
betur út úr kosningum heldur en
- þo
skoðanakönnunum.“

FRJÁLSLYNDIR

Kosningar
12. maí ´07

10
9
MIÐVIKUDAGUR
5-10 m/s
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9°
9°

Gautaborg

14°

London

16°

París

15°

Frankfurt

15°

Friedrichshafen

13°

Berlín

16°

Alicante

21°

Mallorca

21°

Basel

13°

Eindhoven

17°

Las Palmas

22°

New York

16°

Orlando

28°

San Francisco

11°

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

Það þarf ekki kraftaverk
Við breytum 5.000 kr. í 7.000 kr.

F í t o n / S Í A

Fátt er mikilvægara en að tryggja æsku landsins örugga og bjarta framtíð. Ef þú gefur fermingarbarni 5.000 kr. gjafabréf í Framtíðarsjóð
bætir Sparisjóðurinn 2.000 kr. við gjöﬁna. Við höfum trú á framtíðinni.
Líttu við á spar.is og kynntu þér kosti Framtíðarsjóðsins
Há raunávöxtun
Verðtryggður reikningur
Hægt að semja um reglubundinn sparnað
Hægt að leggja inn hvenær sem er

spar.is
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Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, um ESB-aðild:

Tillaga á Tyrklandsþingi:

Stjórnarskránni ætti að breyta

Ræða rýmkun
tjáningarfrelsis

STJÓRNMÁL Mikilvægt er að halda

Styður þú framboð Íslands
til Öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna?
Já
Nei

33,8%
66,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú gengist undir aðgerð
á Landspítalanum?
Segðu þína skoðun á visir.is

áfram að ræða Evrópumálin, og
umhugsunarefni hvort ekki eigi að
gera nauðsynlegar breytingar á
stjórnarskrá vegna mögulegrar
aðildar að Evrópusambandinu
(ESB) fyrir lok kjörtímabilsins.
Þetta sagði Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir,
menntamálaráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins, í Silfri Egils í Sjónvarpinu í gær. Hún sagði um
tæknilegt atriði að ræða sem ríkisstjórnin ætti að skoða.
Einnig væri skynsamlegt að mati
Þorgerðar Katrínar að vinna að því
að Ísland uppfylli skilyrði til þess
að taka upp evruna.

Breyta þyrfti stjórnarskránni ef
til ESB-aðildar ætti að koma. Slíkar breytingar þarf að samþykkja á
tveimur þingum með þingrofi og
almennum kosningum á milli.
Verði kosið um breytingarnar
fyrir lok þessa kjörtímabils opnar
það möguleika á því að sú ríkisstjórn sem fara mun með völd að
loknum næstu kosningum geti sótt
um ESB-aðild.
Þorgerður Katrín tók fram að
sjálf væri hún afar mikið á móti
aðild að ESB, en persónulegar
skoðanir megi ekki stöðva umræðuna. Íslendingar þurfi að taka
afstöðu til ESB-aðildar fyrr en
síðar. Þó sé ljóst að það verði ekki

TYRKLAND, AP Tekin var til umræðu

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR

Varaformaður Sjálfstæðisflokksins segir
skynsamlegt að vinna að því að Ísland
uppfylli skilyrði fyrir upptöku evru.

gert í tíð núverandi ríkisstjórnar,
sem hafi útilokað aðildarumsókn á
kjörtímabilinu.
- bj

á Tyrklandsþingi á föstudag tillaga
ríkisstjórnarinnar um að milda
umdeild lög sem takmarka
tjáningarfrelsi og beitt hefur verið
til að lögsækja menntamenn.
Gert er ráð fyrir að í næstu viku
verði greidd atkvæði á þinginu um
breytingartillögu við 301. grein
tyrknesku refsilöggjafarinnar.
Samkvæmt þeirri grein varðar það
allt að þriggja ára fangelsi að
gerast sekur um að móðga
tyrkneskt þjóðerni eða stofnanir
ríkisins. Lögin eru meðal þess sem
þeir sem vinna að því að Tyrkland
fái aðild að Evrópusambandinu
hafa talið brýnast að breyta.
- aa

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA

Brotunum fækkar
en kærunum fjölgar
Lögreglan skráði um 9.400 hegningarlagabrot á síðasta ári, en um 14.300 árið
2001. Kærum hefur þrátt fyrir það fjölgað úr 5.200 í 6.800. Útlendingar eru um
fjögur prósent íbúa á höfuðborgarsvæðinu, en fremja sautján prósent brota.
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu skráði um 9.400
hegningarlagabrot á síðasta ári.
Þetta er veruleg fækkun frá 2001,
þegar skráð voru um 14.300 brot.
Þetta segir Rannveig Þórisdóttir, deildarstjóri upplýsinga- og
áætlanadeildar lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu. Hún fjallaði
um brot Íslendinga og útlendinga
á ráðstefnu á vegum Blaðamannafélags Íslands,
Alþjóðahúss,
lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu
og
fleiri síðastliðinn föstudag.
Rannveig
segir að þrátt
fyrir um þriðjRANNVEIG
ungs samdrátt í
ÞÓRISDÓTTIR
skráðum brotum hafi lögreglan kært fleiri einstaklinga vegna
brotanna en áður.
Í fyrra var kært vegna 6.800
hegningarlagabrota á höfuðborgarsvæðinu, en kært var í um 5.200
af þeim málum sem upp komu árið
2001.
Það þýðir að í fyrra kærði lögregla í um 72 prósentum mála sem
skráð voru hjá lögreglu höfuðborgarsvæðisins. Árið 2001 var
kært í um 36 prósentum tilvika.
Rannveig setur ýmsa fyrirvara
við tölurnar. Hér sé augljóslega
aðeins rætt um mál sem lögreglan
viti af, ekki sé hægt að fullyrða
beint um fjölda framinna afbrota
byggt á því. Þá hafi nýtt tölvukerfi
verið tekið í gagnið hjá lögreglunni árið 2005, sem geti haft áhrif
á skráningar.
brjann@frettabladid.is

flugfelag.is
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Símaskráin

HANDTEKINN Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði 6.800 hegningarlagabrot í
fyrra. Um 9.400 hegningarlagabrot komu til kasta lögreglunnar það ár. FRÉTTABLAÐIÐ/KARL

HEGNINGARLAGABROT Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU 2007
Kærðir einstaklingar vegna hegningarlagabrota

Íslendingar
Útlendingar

83%

17%
Íbúar höfuðborgarsvæðisins

96%

4%

HEIMILD: LÖGREGLAN Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

ÚTLENDINGAR Í 17 PRÓSENTUM BROTA
Á síðustu árum hefur orðið veruleg
fjölgun á hegningarlagabrotum
erlendra ríkisborgara sem lögreglan
á höfuðborgarsvæðinu hefur afskipti
af. Árið 2005 voru grunaðir í um
fimm prósentum tilvika útlendingar,
en árið 2007 hafði hlutfallið hækkað
í 17 prósent.
Á sama tíma fjölgaði útlendingum hér á landi, og voru samkvæmt
tölum Hagstofu Íslands um fjögur
prósent íbúa höfuðborgarsvæðisins
árið 2007.
Rannveig Þórisdóttir, deildarstjóri
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæð-

inu, segir að þar geti aldurssamsetning brotamanna skipt verulegu máli.
Margir erlendir ríkisborgarar sem
flytjist hingað til lands séu ungir karlmenn, og ungir karlmenn komi oft
við sögu í hegningarlagabrotum.
Hún segir samsetningu hegningarlagabrota afar svipaða, hvort
sem um Íslendinga eða erlenda
ríkisborgara sé að ræða. Um 52
prósent brota útlendinga séu auðgunarbrot, en hlutfallið sé rétt undir
50 prósentum hjá Íslendingum.
Fjársvikamál séu svo algengari hjá
Íslendingum.

Verulega hefur dregið úr nýskráningu ökutækja upp á síðkastið:

Hægist á sölu nýrra bíla
BÍLAMÁL Verulega hefur dregið úr aukningu
nýskráðra ökutækja á síðustu vikum, samkvæmt
nýjum tölum frá Umferðarstofu.
6.955 ökutæki hafa verið nýskráð fyrstu 102
daga þessa árs, en eftir jafn marga skráningardaga á síðasta ári höfðu verið nýskráð 5.999
ökutæki. Þetta jafngildir 15,9 prósenta hækkun
milli ára. Hins vegar kemur í ljós að fyrstu 53
daga þessa árs hafði nýskráðum ökutækjum
fjölgað um 46,8 prósent miðað við sama tímabil í
fyrra, og því ljóst að verulega hefur dregið úr
aukningunni upp á síðkastið.
Einar Magnús Magnússon, upplýsingafulltrúi
Umferðarstofu, telur skýringarinnar á samdrættinum að leita í mikilli umræðu um bága stöðu
efnahagsins. „Aðdragandinn er mun lengri að
bílakaupum en flestu öðru og því verður svona
samdráttur oft seinna í þeim geira en öðrum.“
Að sögn Egils Jóhannssonar forstjóra Brimborgar, er ekki að sjá að samdrátturinn komi verr
niður á ákveðnum tegundum og stærðum af bílum
en öðrum. „Við sjáum engin afgerandi merki um
mun milli tegunda eins og er en ég tel ekki

SAMDRÁTTUR Dregið hefur úr aukningu á nýskráðum bílum

síðustu vikur.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ólíklegt að við munum fljótlega verða varir við þá
tilhneigingu að stærri og dýrari bílar seljist minna
en aðrir.“
- kg

H:C9J
K:IG6G9:@@>C
Ì9:@@?6=ÓI:A
ÏHJB6G
VIÐ GEYMUM DEKKIN FYRIR ÞIG
SVO ÞÚ ÞURFIR EKKI AÐ GEYMA ÞAU!

N1 HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA SÍMI 440 1000
Fellsmúla 24, Réttarhálsi 2, Ægisíðu 102,
Reykjavíkurvegi 56, Langatanga 1a Mosfellsbæ,
Dalbraut 14 Akranesi, Vesturbraut 552 Keﬂavík

Núna getur þú skilið vetrardekkin eftir þegar þú skiptir um dekk
hjá N1. Við geymum þau fyrir þig í sumar gegn vægu gjaldi og næst
þegar þú þarft að skipta bíða dekkin eftir þér, tilbúin fyrir veturinn.
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VEISTU SVARIÐ?
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Eigandi Quiznos Sub segir að nú sé hagstæð tíð til að byggja hótel í Reykjavík:

Íbúar í Hvalfjarðarsveit:

Ódýrt hótel með 120 herbergjum

Vilja bætta nettengingu

FERÐAIÐNAÐUR Hjörtur Aðalsteins-

1 Hvað útskrifuðust margir
úr Lögregluskólanum síðasta
föstudag?
2 Hvaða tvö lið sigruðu í seinni
leikjunum í átta liða úrslitum
Lengjubikars karla?
3 Hvaða tónleikastað á að
færa neðanjarðar?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

Aðgerðir gegn friðþjófum:

Skylda að stilla
símann á þögn
AUSTURRÍKI, AP Evrópa býr yfir
þéttriðnasta
fjarskiptakerfi
heims en þjóðir
álfunnar eru
smátt og smátt
að fá nóg af
„friðþjófinum“,
FARSÍMABANN
farsímanum.
Í annarri stærstu borg Austurríkis, Graz, hafa borgaryfirvöld nú
ákveðið að skikka notendur
almenningssamgangna til að hafa
farsíma sína stillta á þögn. Áður
hafði franska ríkisjárnbrautafélagið SNCF tekið upp „farsímafrí“
svæði í hraðlestum fyrirtækisins.
Borgarstjóri Graz, Siegfried
Nagl, kveðst staðráðinn í að sjá til
þess að grenndarlestafarþegar geti
ferðast í friði fyrir taugapirrandi
hringitónum og truflandi farsímakjaftagangi.
- aa

son, eigandi Quiznos Sub-skyndibitastaðanna, hefur sótt um lóð til
að byggja nýja tegund af hóteli í
Reykjavík.
Ætlun Hjartar er að reisa hótel
með á bilinu 80 til 120 herbergjum
þar sem yrði minni þjónusta og
lægra verð en á hefðbundnum
hótelum. Þetta kemur fram í lóðaumsókninni sem Hjörtur sendi
Ólafi F. Magnússyni borgarstjóra
og Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, formanni borgarráðs. Hótelið á að
tengjast Accor-hótelkeðjunni.
„Lágt verð þessara hótela byggir á litlum og fábrotnum herbergjum, bókunum á interneti eða með

LÖGREGLUFRÉTTIR
Slösuðust þegar vélhjól valt
Ökumaður missti stjórn á bifhjóli
sínu í Naustagili á Húsavík í gær með
þeim afleiðingum að hjólið valt.
Ökumaðurinn og farþegi hans skullu
í götuna og voru fluttir á sjúkrahús
til aðhlynningar. Þeir reyndust ekki
alvarlega slasaðir.

Eldur í bifreið á ferð
Eldur kom upp í bifreið í Breiðholti
snemma í gærmorgun. Bifreiðin var
á ferð þegar eldsins varð vart en ökumanni og farþegum tókst að koma
sér út og hringja á hjálp. Greiðlega
gekk að slökkva eldinn.

VIÐSKIPTI
Nota merki Rio Tinto Alcan
Alcan á Íslandi hf., sem rekur álverið
í Straumsvík, mun framvegis starfa
undir merkjum Rio Tinto Alcan. Rio
Tinto er alþjóðlegt leiðandi námafélag sem keypti Alcan Inc., móðurfélag
Alcan á Íslandi, seint á síðasta ári.

K^hh^gÄVÂ###
A_hb¨ÂjghiVg[V{Z^\^c{Wng\Â
bZÂ\c\jkZgcY!k^Â[¨Â^c\Vg
d\h¨c\jgaZ\j#
;_aY^]Z^bV[¨Â^c\V]Z[jgVj`^hijb
(%b^aa^hÂjhijikZ\\_V{gV#
H`^ejaV\ia_hb¨ÂgVc{b{
ÏhaVcY^][hi{g^Â&,+&#

HJÖRTUR AÐALSTEINSSON Eigandi Quiz-

nos Sub vill byggja lágverðshótel. Hér
gefur hann fuglunum á Reykjavíkurtjörn
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
afgangsbrauð.

beinni greiðslu í anddyri hótels,“
útskýrir Hjörtur í umsókn sinni.

Að sögn Hjartar er hugmyndin
sú að hótelið verði á þremur
hæðum og byggt í tveimur eða
þremur áföngum. Margar staðsetningar komi til greina. Til
dæmis við nýja samgöngumiðstöð
í Vatnsmýri, við Vesturlandsveg,
eða á nýju svæði í Suður-Mjódd.
„Tímasetning framkvæmda nú
er hagstæð vegna lægðar í byggingariðnaði og gengi krónu myndi
einnig hjálpa til,“ bendir Hjörtur
á í umsókn sinni sem tekin var
fyrir í borgarráði í gær. Þar var
ákveðið að vísa málinu til skoðunar hjá skipulags- og byggingarsviði og framkvæmda- og eignasviði.
- gar

HVALFJARÐARSVEIT Um 40 manns
höfðu skráð sig í áhugahóp um
bætta nettengingu í Hvalfjarðarsveit um miðjan dag í gær og
aðstandendur gera sér vonir um
að í lok helgar verði meirihluti
heimila í sveitarfélaginu orðinn
meðlimur í hópnum.
Hvalfirðingar búa við þráðlausa nettengingu frá eMax sem
hefur reynst afar misjafnlega, að
sögn Sævars Finnbogasonar, íbúa
í sveitarfélaginu. „Nettengingar
skipta miklu í atvinnumálum,
menntamálum, afþreyingu og
geta skipt sköpum í því hvort fólk
flytur til eða frá sveitarfélögum,“
segir Sævar.
- kg

Fleiri drengir þiggja
greiðslu fyrir mök
Þörf er á átaki til að hjálpa drengjum sem hafa verið misnotaðir eða stunda
vændi, segir fyrrverandi þingmaður Samfylkingar. Samkvæmt könnun hafa tæp
fjögur prósent framhaldsskóladrengja þegið greiða eða greiðslu fyrir kynmök.
SAMFÉLAGSMÁL „Það er veruleg
þörf á því að opna umræðu um
drengi sem verða fyrir misnotkun og eins um drengjavændi,“
segir Guðrún Ögmundsdóttir,
fyrrverandi þingmaður Samfylkingar. „Drengir hafa orðið út
undan og rannsóknir sýna að þeir
verða engu síður fyrir misnotkun
og stunda vændi rétt eins og
stúlkur.“
Í könnun sem Rannsóknir og
greining gerði árið 2004 kom
fram að 3,7 prósent drengja í
framhaldsskólum hefðu þegið
greiðslu eða greiða fyrir kynmök. Hlutfall stúlkna var hins
vegar 1,7 prósent. Ólöf Ásta Farestveit, forstöðumaður Barnahúss, segir enga ástæðu til að
ætla að dregið hafi úr þessu síðan
2004.
Guðrún segir að drengir hafi
orðið út undan í umræðunni um
kynferðislega
misnotkun
og
vændi en þeir hafi jafnvel meiri
þörf fyrir umræðuna þar sem
þeir séu síður líklegir til að láta
vita ef á þeim er brotið. „Nú er
þörf á átaki, rétt eins og við gerðum með vændisskýrslunni. Það
myndi hjálpa þeim að koma fram
svo sé hægt að vinna í þessum
málum,“ segir hún. „Ég reyndi að
opna þessa umræðu en mér var
hreinlega ekki trúað.“
„Það er ástæða til að álykta að
hlutfall sem þegið hafi greiðslu
eða greiða fyrir kynmök sé mun
hærra hjá þeim unglingum sem
ekki eru í skóla,“ segir Þórólfur
Þórlindsson, forstjóri Lýðheilsustöðvar.
Bragi Guðbrandsson, forstjóri

MIÐBORGIN Guðrún Ögmundsdóttir telur mikla þörf á að umræða um drengi sem
verða fyrir misnotkun eða leiðast út í vændi fari fram.
MYNDIN ER ÚR SAFNI OG TENGIST EFNI FRÉTTARINNAR EKKI

Barnaverndarstofu, segir að ekki
megi draga þær ályktanir af
rannsókninni að drengirnir séu
að stunda vændi. „Þarna eru líklegast að mælast tilfelli frekar en
að verið sé að stunda vændi,“
segir hann. „Þarna er til dæmis
um að ræða samkynhneigða
menn sem gefa drengjum eitthvað fyrir kynferðislegar athafnir og eins það að einhverjir láta
eitthvað kynferðislegt yfir sig
ganga til að fá eitthvað sem þeir
girnast, hvort sem það er áfengi,
fíkniefni eða peningar.“
Björgvin Björgvinsson, yfirmaður kynferðisbrotadeildar lög-

Drengir hafa orðið út
undan og rannsóknir
sýna að þeir verða engu síður fyrir misnotkun eða stunda vændi
eins og stúlkur.
GUÐRÚN ÖGMUNDSDÓTTIR
FYRRUM ÞINGMAÐUR SAMFYLKINGAR

reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir að þar fái þeir alltaf
öðru hvoru á borð til sín mál þar
sem unglingar hafi þegið greiðslur fyrir kynmök, og slík mál séu
venjulega tengd vímuefnaneyslu.
jse@frettabladid.is

Segir árásir á öryggisverði kalla á endurskoðun laga sem öryggisverðir starfa eftir:
A_hb¨Âjgk^ccV
VaaVchaVg]g^c\^cc!
VaaVYV\Vk^`jccVg!
VaaVc{gh^ch]g^c\#

K^Âi`jbkZa{bi^Äg

lll#a_dhbdY^g#^h

Vill auka kröfur til öryggisvarða vegna aukins ofbeldis
ÖRYGGISMÁL Nauðsynlegt er að
auka kröfur til þeirra sem starfa
sem öryggisverðir áður en fjallað
er um auknar heimildir þeirra til
að bera varnarbúnað, að sögn
Ómars Arnar Jónssonar, markaðsstjóra Öryggismiðstöðvarinnar.
Ómar segir svo virðast sem
ofbeldi sé að vaxa í samfélaginu,
eins og árásir á öryggisverði beri
með sér. Rétt sé að skoða hvað
gert hafi verið í nágrannalöndum
okkar, svo sem í Danmörku, í
þeim efnum. Þar hafi öryggisverðir mun ríkari heimildir enda
hafi aðstæður kallað á slík viðbrögð. „Til að öðlast starfsleyfi
sem öryggisvörður þar í landi
þarf að sækja sérstök námskeið

fyrir öryggisverði og standast
próf sem er viðurkennt af opinberum aðilum,“ útskýrir Ómar en
bendir á að hingað til hafi aðstæður í íslensku samfélagi ekki kallað á miklar kröfur til öryggisvarða. „Svo virðist sem aðstæður
séu að breystast til hins verra og
ef umhverfið kallar á auknar
heimildir öryggisvarða til að bera
varnarbúnað er grunnforsenda
fyrir þeirri umræðu að löggjöfin
um öryggisverði verði endurskoðuð og auknar kröfur gerðar
til þeirra sem við þetta starfa,“
segir hann en bætir við að samhliða endurskoðun lagaákvæða
þurfi að auka enn frekar samráð
öryggisfyrirtækja og lögreglu.
- kdk

ÓMAR ÖRN JÓNSSON Markaðsstjóri

Öryggismiðstöðvarinnar segir að áður
en rætt verði um auknar heimildir
öryggisvarða til að bera varnarbúnað
þurfi að auka kröfur til þeirra sem starfi
sem öryggisverðir.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA
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LE MONDE LAMAÐ Blaðamenn og

annað starfsfólk franska dagblaðsins
Le Monde mótmæla uppsögnum 130
kollega á tröppum ritstjórnarbyggingarinnar í París.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

21. apríl 2008 MÁNUDAGUR

Tónleikar til styrktar hljóðfærakaupum fyrir börn í flóttamannabúðum í Palestínu:

Utanríkisráðherra á ferð:

Kaupa hljóðfæri fyrir börnin

Rice hitti ráðamenn í Bagdad

TÓNLEIKAR Tónleikar til fjármögnunar á hljóðfærakaupum fyrir
börn í Balata flóttamannabúðunum
í útjaðri Nablus í Palestínu verða
haldnir í Neskirkju sumardaginn
fyrsta. Á tónleikunum munu Víkingur Heiðar Ólafsson píanóleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari og Arngunnur Árnadóttir
klarinettleikari koma fram.
„Þetta kom til vegna þess að ég
fór til Palestínu um jólin og heimsótti meðal annars þessar flóttamannabúðir sem eru einar þær
stærstu á svæðinu,“ segir Þorbjörg Sveinsdóttir, forsvarsmaður
tónleikanna. Hún segir mann í
sjálfboðavinnu kenna börnum að

BÖRN Í BALATA Í ÚTJAÐRI NABLUS

Balata eru stærstu flóttamannabúðirnar
á Vesturbakkanum.
MYND/ÞORBJÖRG

spila á hljóðfæri í æskulýðsmiðstöð sem rekin er í flóttamannabúðunum. Kennt sé á eitt rafmagnsorgel og tvær fiðlur. „Svo

Vilhjálmur prins æfir flug:

Formaður mannanafnanefndar um óalgeng nöfn:

Lenti herþyrlu
hjá unnustunni

Mannanafnanefndin
segir foreldrum ekki til

LONDON, AP Vilhjálmur prins gerði
sér lítið fyrir og lenti herþyrlu í
garði unnustu
sinnar. Þetta
staðfesti breska
varnarmálaráðuneytið í
gær og sagði að
um æfingu
hefði verið að
ræða.
Að sögn
VILHJÁLMUR PRINS
ráðuneytisins
fólst flugæfing prinsins meðal
annars í því að æfa lendingu utan
hefðbundinna lendingarsvæða.
Slíkar æfingar séu afar gagnlegar.
Þyrlan lenti í tuttugu sekúndur og
enginn fór um borð eða frá borði.
Vilhjálmur hlaut á dögunum
útskriftarorðu breska flughersins
eftir fjögurra mánaða flugæfingar.
- mmr

SAMFÉLAGSMÁL „Það er ekki okkar

verk að hafa vit fyrir foreldrum
sem láta skíra eða nefna börn sín
eða fullorðnu fólki sem vill breyta
nafni sínu,“ segir Kolbrún Lind
Ísleifsdóttir, formaður mannanafnanefndar, aðspurð um nöfnin
Ljósálfur, Bambi, Hraunar og
Hlöðmundur sem öll eru á mannanafnaskrá.
„Reglurnar kveða á um að nafnið megi ekki brjóta í bága við
íslenskt málkerfi og ritvenjur.
Eins má aðeins gefa stúlkum kvenmannsnöfn og drengjum karlmannsnöfn. Reyndar er einnig
sleginn varnagli og okkur gefin
heimild til að banna nöfn ef líklegt
er að það verði barni til ama. En
þá erum við komin inn á smekks-

atriði, því sitt sýnist hverjum í
þeim efnum, svo við beitum því
ekki mikið.“
Hún segir að mikið hafi dregið
úr beiðnum um heimild fyrir
nýjum nöfnum eftir að vinnulagi
var breytt með þeim hætti að nú
séu slíkar beiðnir ekki afgreiddar
nema útséð sé að einhver muni
bera nafnið. „Slík erindi koma nú
frá Þjóðskrá og til okkar.“ Einnig
er nú tekið gjald fyrir beiðni til
mannanafnanefndar um að setja
nýtt nafn á mannanafnaskrá og
nemur það tvö þúsund krónum.
Hún segir að um hundrað erindi
berist nefndinni árlega þar sem
óskað er eftir nýju nafni á nafnaskrá.
- jse

mér datt í hug að halda tónleika til
að kaupa hljóðfæri handa þeim.“
Þá vonast Þorbjörg einnig til að
geta styrkt barnaskóla á svæðinu.
Tónleikarnir verða á fimmtudaginn í Neskirkju og hefjast þeir
klukkan 20. Aðgangseyrir að tónleikunum er 1.500 krónur en allur
ágóði rennur til söfnunarinnar. Þá
gefa allir þeir sem að tónleikunum
koma vinnu sína auk þess sem
Neskirkja gefur afnot af kirkjunni. „Ef fólk vill styrkja þetta
frekar er hægt að leggja inn á
reikning 0311-13-700826, kennitala 280484-3429, en takmarkið er
að fylla kirkjuna,“ segir Þorbjörg.
- ovd

BAGDAD, AP Condoleezza Rice,

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom í óvænta heimsókn til
Bagdad, höfuðborgar Íraks, í
gær.
Rice vildi með heimsókn sinni
veita æðstu ráðamönnum í Írak
stuðning vegna árása og deilna
ýmissa trúarhópa.
Rice hitti íraska forsætisráðherrann, Nouri al-Maliki, ásamt
fleiri ráðamönnum og var meðal
annars rætt um árásina í Basra
og ástand mála í öðrum borgum.
Batnandi ástand í öryggismálum landsins bar einnig á góma og
að biðlað yrði til nágrannaríkja
um aukinn stuðning.
- mmr

PLANIÐ SPÚLAÐ Búnaður til mengunarvarna hefur legið við hús Lýsis í hálft annað

ár þar sem leyfi fyrir uppsetningu hefur ekki fengist.

MYND/GKS

Þrátefli um
mengunarvarnabúnað
Lögmaður Lýsis sakar bæjarstjórn Ölfuss um að
vilja hrekja fiskþurrkunarverksmiðju fyrirtækisins frá Þorlákshöfn. Bæjarstjórinn segir fyrirtækið
kjósa að fara með málið í lögfræðilegt þrátefli.

MEISTARANÁM
Í VIÐSKIPTADEILD

Meistaranám við viðskiptadeild
kiptadeild Háskólans í Reykjavík er fjölbreytt og krefjandi nám sem getur opnað
þér dyr að margvíslegum
um starfstækifærum.

MSc í alþjóðaviðskiptum
Námið byggir bæði á fræðilegum grunni og hagnýtri þekkingu á alþjóðaviðskiptum og fer kennsla
fram á ensku. Uppbygging námsins miðar við reynslu margra bestu háskóla heims. Allir nemendur
dvelja erlendis eina önn.

MSc í fjármálum
Námið er sérsniðið að þörfum fjármálafyrirtækja og framsækinna alþjóðlegra fyrirtækja. Hægt
er að sérhæfa sig í fjárfestingarstjórnun eða fjármálum fyrirtækja.

MSc í reikningshaldi og endurskoðun
Námið er ætlað þeim sem vilja verða löggiltir endurskoðendur, eða hafa áhuga á að starfa sem
sérfræðingar eða stjórnendur á sviði reikningshalds í fyrirtækjum. Útskrifaðir nemendur eru
eftirsóttir til ýmissa stjórnunarstarfa í atvinnulífinu, einkum hjá stórfyrirtækjum í alþjóðlegri
starfsemi.
Umsóknarfrestur er til 30. maí
Kynntu þér námið á www.hr.is

UMHVERFISMÁL „Ef það væri einhver minnsti vilji hjá bæjarstjórninni fyrir því að við fengjum að
setja upp þennan mengunarvarnabúnað þá væru þessir turnar löngu
komnir upp,“ segir Sigurbjörn
Magnússon, lögmaður Lýsis.
Í eitt og hálft ár hefur mengunarvarnabúnaður fyrir fiskþurrkunarverksmiðju Lýsis í Þorlákshöfn legið við hús fyrirtækisins
þar sem leyfi hefur ekki fengist til
uppsetningar.
Í tilkynningu frá Ólafi Áka
Ragnarssyni, bæjarstjóra í Ölfusi,
segir að Lýsi hafi verið bent á að
til þess að geta tekið erindið til
efnislegrar afgreiðslu þurfi að
liggja fyrir deiliskipulag af svæðinu. Þar var fyrirtækinu bent á
heimild þess til að leggja fram tillögu að deiliskipulagi. Í stað þess
kærði Lýsi hf. afgreiðslu bæjaryfirvalda
til
úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála þar
sem málið bíður efnismeðferðar.
„Það er ekkert í skipulagslögum
um að svo háir turnar þurfi að fara
í deiliskipulag,“ segir Sigurbjörn,
sem telur eðlilegt að veita byggingarleyfi á grundvelli aðalskipulags. „Bæjarstjórinn verður að
átta sig á því hvort hann vill fara
að óskum íbúanna um að draga úr
þessari lyktarmengun eða ekki.“
Í tilkynningu Ólafs Áka segir að
það sé alrangt að Lýsi hafi ekki
fengið leyfi til uppsetningar á
mengunarvarnabúnaði. Hið rétta
sé að Lýsi hafi kosið að fara með
málið í lögfræðilegt þrátefli í stað
þess að vinna af heilindum með

Bæjarstjórinn verður að
átta sig á því hvort hann
vill fara að óskum íbúanna um
að draga úr þessari lyktarmengun
eða ekki.
SIGURBJÖRN MAGNÚSSON
LÖGMAÐUR LÝSIS

bæjaryfirvöldum í Ölfusi til að
leysa langvarandi lyktarmengun
frá fyrirtækinu sem staðið hafi
eðlilegri uppbyggingu í Þorlákshöfn fyrir þrifum og valdið íbúum
ómældum óþægindum og skaða.
Á mánudag barst Guðmundi
Oddgeirssyni, talsmanni íbúa Þorlákshafnar sem mótmælt hafa
starfsemi verksmiðjunnar, bréf
frá lögmanni Lýsis þar sem farið
er fram á að hann dragi ummæli
sín um Lýsi til baka og biðjist
afsökunar. Hefur Guðmundur
ákveðið að standa við ummælin.
„Geri þeir úr því að stefna mér þá
ætla ég að verja minn málstað,“
segir Guðmundur sem væntir þess
að lögfræðingur hans svari bréfinu fljótlega. „Ég er að verja góðan
málstað og læt ekkert hóta mér í
því sambandi. Ég stend við það
sem ég hef sagt.“
Guðmundur segist finna fyrir
miklum stuðningi. „Við erum að
vinna í því að fá afhent gögn um
heimsóknir og niðurstöður úr
könnunum
Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands og samskipti þess við
Lýsi.“
olav@frettabladid.is
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Innflutningur búvara:

Íbúar í nágrenni Höfðatorgs búnir undir yfirvofandi sprengingar vegna háhýsa:

Tilslökun ógnar
landsbyggðinni

Húsin ljósmynduð fyrir sprengingar

BORGARBYGGÐ „Sveitarstjórn

Borgarbyggðar lýsir áhyggjum
vegna yfirlýsinga einstakra
ráðherra um innflutning landbúnaðarafurða,“ segir í ályktun
sveitarstjórnar Borgarbyggðar
sem telur hvers konar tilslakanir
koma verst niður á atvinnulífi á
landsbyggðinni. Mikilvægt sé að
stærri ákvarðanir séu teknar með
tilliti til atvinnulífs, matvælaöryggis, byggðaþróunar og stöðu
alþjóðlegra matvælamarkaða.
Jafnframt skapi innflutningur á
hráu kjöti hættu á búfjársjúkdómum sem valdið hafi evrópskum landbúnaði miklum búsifjum.
- gar

FRAMKVÆMDIR Íbúar í Túnunum
hafa fengið tilkynningu um að hús
þeirra verði ljósmynduð og
ástandsskoðuð áður en sprengt
verði í grunni háhýsa við Höfðatorg.
„Það er best fyrir alla að það sé
búið að skoða húsin og taka þau út
eins og hægt er,“ segir Eysteinn J.
Dofrason hjá Suðurverki sem annast mun jarðvinnuna. Það er hins
vegar Eykt sem byggir háhýsin.
Eysteinn segir að borin hafi
verið út bréf í um eitt hundrað hús
sem standi næst svæðinu þar sem
sprengja þurfi fyrir grunni. Til
þess að koma í veg fyrir ágreining
síðar meir þurfi að kortleggja þær

sprungur sem fyrir séu ef svo illa
fari að nýjar sprungur myndist
við sprengingarnar. Hann segir að
starfsmenn Suðurverks muni enn
fremur koma upp titringsmælum
á völdum stöðum umhverfis
sprengjusvæðið. „Við þurfum að
geta sýnt fram á að við höfum ekki
notað of stórar hleðslur og farið
upp fyrir þau mörk sem sett eru.“
Að sögn Eysteins hafa fjölmargir húseigendur í nágrenninu þegar
sett sig í samband við hann. „Fólk
er forvitið um þetta. Sumir vilja
fylgjast með þegar húsin þeirra
eru tekin út og það er hið besta
mál því þá geta allir verið með
hreint borð.“
- gar

HÖFÐATORG Mikil sprengivinna er fram undan við háhýsi á Höfðatorgi.

Umhverfisvænar jarðarfarir:

Líkkistur úr
pappa vinsælar
LONDON, AP Umhverfisvænar
jarðarfarir hafa verið að sækja í
sig veðrið í Bandaríkjunum að
undanförnu. Hingað til hafa þær
aðallega átt upp á pallborðið í
Bretlandi þar sem áralöng hefð er
fyrir þeim.
Við slíkar jarðarfarir er
líkkistan gerð úr pappa sem er
jafnþykkur og í trékistum, auk
þess sem föt hinna látnu eru
saumuð úr náttúrulegum trefjaefnum. Grafreiturinn er jafnframt hafður úti í ótaminni
náttúrunni til að jarðvegurinn
verði fyrir sem minnstu raski. - fb

HáskólinnáAkureyri
Nemendum Háskólans á Akureyri býðst tækifæri til að
taka hluta af námi sínu við erlenda samstarfsháskóla.

Finnland
Danmörk
Noregur
Svíþjóð

Færeyjar
Þýskaland
Austurríki
Belgía

England
Ítalía
Lettland
Bandaríkin

Kanada
Rússland
Kína
Pólland

Vorið 2007 ákvað ég að gerast
skiptinemi. Ég fékk góða aðstoð frá
alþjóðafulltrúa háskólans og stefnan
var tekin á North Park háskólann
í Chicago.
Ingibjörg Ýr Óskarsdóttir,
hjúkrunarfræðinemi

María Aldís Sverrisdóttir,
nemi í leikskólakennarafræði

4 vikna
vornámskeið
hefst 26. apríl

Fór í vettvangsnám til Finnlands

Hjörtur Ágústsson,
nemi í nútímafræði
Fór í skiptinám til Indlands

Upplagt til kynningar
fyrir byrjendur.
Innritun og upplýsingar
í síma 561 5620.
www.schballett.is

Sara Halldórsdóttir,
nemi í lögfræði og viðskiptafræði
Fór í skiptinám til Kína

Kynntu þér nám við Háskólann á Akureyri
á www.haskolanam.is.
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John Prescott átti í erfiðum veikindum um árabil:

Réttu tækin í þrifin

Barðist við lotugræðgi

- háþrýstidælur, ryk- og vatnssugur frá 8.888 kr.

dæmis hamborgurum,
súkkulaði og flögum,“
cott,
fyrrverandi
segir Prescott í grein
aðstoðarforsætisráðsem birtist í The Sunherra Bretlands og
day Times í gær.
lykilmaður í VerkaHonum tókst að fela
mannaflokknum, seglotugræðgina
fyrir
ist hafa þjáðst af
nánustu
samstarfslotugræðgi um árabil.
mönnum og fjölskyldu
Prescott hefur ekki
sinni. Eiginkona hans
áður talað opinberlega
varð hins vegar vör við
um hvernig sjúkdómsjúkdóminn og hvatti
urinn lék hann. Hann
mann sinn til að leita
skammaðist sín fyrir
JOHN PRESCOTT
sér hjálpar.
að vera með lotuPrescott kveðst á batavegi.
græðgi þar sem sjúkdómurinn
Hann stundar líkamsrækt regluherjaði einkum á konur.
lega og hugar vel að mataræðinu.
„Ég var vanur að troða í mig
öllu matarkyns sem var nærri, til
- mmr

LONDON, AP John Pres-

20á%ttur
afsl

Nilfisk P160 1-15 B X-tra

Nilfisk E140 2-9 X-tra

Nilfisk C120 2-6

Dæluþrýstingur: 160 bör
Vatnsmagn: 650 l/klst.

Dæluþrýstingur: 140 bör.
Vatnsmagn: 500 l/klst.

Dæluþrýstingur: 120 bör.
Vatnsmagn: 520 l/klst.

Nilfisk Buddy 18
ryk- og vatnssuga
Loftflæði: 3600 l/mín.
Mótor: 1300W
15 l tankur

Nilfisk C100 4-5
Dæluþrýstingur: 100 bör.
Vatnsmagn: 320 l/klst.

Rekstrarvörur
- vinna með þér
RVUNIQUE 040802

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665
sala@rv.is • www.rv.is

1500 MILLJARÐAR Flokksmenn Halvorsen vilja hindra að hin dýra bandaríska F-35þota verði keypt til að endurnýja norska orrustuþotuflotann.
NORDICPHOTOS/AFP
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Norski fjármálaráðherrann Kristin Halvorsen segir vel
mögulegt að fresta kaupum á nýjum orrustuþotum
með því að uppfæra F-16-þotur norska flughersins.
NOREGUR Kristin Halvorsen, fjár-

málaráðherra Noregs og leiðtogi
vinstri sósíalista, segir það vel
mögulegt að ákvörðun um kaup á
nýjum orrustuþotum fyrir norska
flugherinn verði frestað um nokkur ár. Norsk stjórnvöld hafa undanfarin fimm ár unnið að útboði til
endurnýjunar F-16-orrustuþotuflotans, en að óbreyttu er gert ráð
fyrir að þær vélar verði úreltar
um og upp úr árinu 2016. Tilboð
tveggja orrustuþotuframleiðenda,
Lockheed-Martin í Bandaríkjunum og Saab í Svíþjóð, byggð á
útboðsgögnum norska varnarmálaráðuneytisins, eru væntanleg
inn á borð þess í lok mánaðarins.
„Það eru fleiri valkostir,“ hefur
fréttavefur Aftenposten eftir Halvorsen. „Það er raunverulegur
möguleiki að fresta kaupum á
nýjum þotum. Það fer eftir því
hvað það kostar að uppfæra F-16þoturnar á það stig sem við þurfum á að halda, hve lengi þær yrðu
samkeppnishæfar eftir uppfærslu
og kostnaðinn við þetta í samanburði við að endurnýja flotann
alveg núna,“ segir hún.
Innan flokks Halvorsen hafa
síðustu daga ýmsir tjáð þá skoðun

Vinningur í hverri viku

KRISTIN HALVORSEN
FJÁRMÁLARÁÐHERRA NOREGS

sína að ekki ætti að koma til greina
að verja sem svarar nærri 1.500
milljörðum íslenskra króna í kaup
á nýjum bandarískum orrustuþotum. Þotan sem þar um ræðir, F-35
„Joint Strike Fighter“, væri bæði
langdýrasti valkosturinn og hefði
eiginleika sem alls ekki ættu að
vera forgangsmál fyrir norska
flugherinn, svo sem að geta betur
en flestar aðrar þotur gert loftárásir á skotmörk á landi og verið
torséð í ratsjám.
Á dögunum var upplýst að þriðji
keppinauturinn í útboðinu, hin
evrópska Eurofighter, væri fallin
úr leik þar sem framleiðendur
hennar hefðu dregið þá ályktun af
útboðsferlinu að það hefði í raun
verið ákveðið fyrir löngu að kaupa
bandarísku þotuna; því væri tilgangslaust að taka frekari þátt í
útboðinu.
audunn@frettabladid.is

Skrifstofa sósíalista gjöreyðilögð eftir sprengjuárás:

Önnur sprengjan á
þremur dögum
SPÁNN Sprengja sprakk á Norður-

eZc^c\jb{{g^cj

Það er raunverulegur
möguleiki að fresta kaupum á nýjum þotum.

Spáni í gær eftir að aðvörunarsímtal barst frá ETA. Sprengjan eyðilagði skrifstofu flokks sósíalista í
baskneska bænum Elgoibar en enginn slasaðist í sprengingunni. ETA
hefur hótað flokki José Luis Zapatero frekari aðgerðum eftir að hann

náði endurkjöri í kosningum í síðasta mánuði.
Á fimmtudag slösuðust sjö
baskneskir lögreglumenn þegar
sprengja sprakk í úthverfi Bilbao.
ETA hefur verið kennt um dauða yfir
átta hundruð manns í baráttu sinni
fyrir sjálfstæði Baskalands.
- mmr

Við ætlum að fjölga fólki

Álver Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði er einn
öflugasti vinnustaður heims á sínu sviði
Í fjölbreyttum hópi starfsmanna eru konur og karlar á öllum aldri sem njóta góðra launa, starfsþjálfunar
og ýmissa fríðinda.
Núna viljum við bæta í þennan blómlega hóp og ætlum að fjölga starfsmönnum á næstunni.
Kynntu þér traust og spennandi atvinnutækifæri.

ÍSLENSKA SIA.IS ALC 41982 04.2008

Framtíðarstörf í framleiðslu
Við ætlum að ráða fleiri starfsmenn á vaktir í framleiðslu. Fjarðaál

manna eru konur og karlar á öllum aldri. Mikið er lagt upp úr

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal

þjálfun og starfsþróun. Launin eru góð og Fjarðaál veitir starfs-

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun

mönnum margvíslega þjónustu, svo sem heilsuvernd, frítt fæði

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslustarfs-

og akstur til og frá vinnu.

Kynntu þér kosti þess að búa og starfa
á Austurlandi: www.austurat.is

www.alcoa.is

Ef þú hefur áhuga á starfi hjá Fjarðaáli hafðu þá samband
við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur eða Tómas Odd Hrafnsson
hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netföngin
sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is /
tomas.hrafnsson@capacent.is eða skráðu umsókn þína
á www.capacent.is og haft verður samband við þig.
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Yfirveguð umræða um efnahagsmál mikilvæg.

Ábyrgð pólitíkusa

Þ

BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR

að er mikilvægt að forsætisráðherra sýni ákveðna yfirvegun þegar kemur að spurningum og svörum um íslenskt
efnahagslíf. Það hefur hann sýnt undanfarnar vikur. Skilaboð um að undirstöður fjármálakerfisins séu traustar eru
mikilvæg. Í ljósi þess vöktu ummæli hans á aðalfundi
Samtaka atvinnulífsins á föstudaginn athygli.
Geir H. Haarde sagði að honum hefði fundist á stundum að fjallað væri um íslensk efnahagsmál af nokkurri léttúð og jafnvel skilningsleysi hér heima. Átti hann við staðhæfingar stjórnmálamanna
og fjölmiðla um að ekkert væri verið að gera. Hann nefndi enga á
nafn í því sambandi. Geir sagði að mikil opinber umræða gæti verið
óheppileg, skapað óraunhæfar væntingar og þar með jafnvel haft
neikvæð áhrif.
Það væri auðvelt að túlka þessi orð þannig að forsætisráðherra
væri að gagnrýna framgöngu samráðherra í ríkisstjórn. Vissulega
hefur hann farið varlega í yfirlýsingum um aðgerðir Seðlabankans þrátt fyrir að fullyrða um vilja ríkisstjórnarinnar til að styrkja
gjaldeyrisforða Seðlabankans. Undir það hefur hinn forystumaður
ríkisstjórnarinnar tekið, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, meðal annars
í dönskum fjölmiðlum í síðustu viku. Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra hefur einnig fullyrt í Viðskiptablaðinu að styrkja
ætti gjaldeyrisvaraforða Seðlabankans umtalsvert. Stjórnarþingmenn hafa tekið undir það.
Er Geir H. Haarde að gagnrýna þessi ummæli og segja að þau
skapi óraunhæfar væntingar sem geti haft neikvæð áhrif? Það eru
ekki bara stjórnmálamenn sem benda á mikilvægi aðgerða heldur
einnig bankamenn, sem vissulega hafa hagsmuna að gæta. Forstöðumenn greiningardeilda Kaupþings, Landsbankans og Glitnis hafa
bent á að aðgerða sé þörf og að beðið sé úrlausna. Er Geir H. Haarde
að gagnrýna framgöngu þeirra?
Forsætisráðherra benti á í ræðu sinni að við megum ekki vera
óþolinmóð gagnvart lengri boðleiðum og seinvirkari ákvarðanaferlum en við erum vön þegar kemur að úrlausnum. Það er rétt. En hvað
tekur langan tíma uppfylla þær væntingar sem stjórnmálamenn hafa
sjálfir skapað? Það þýðir ekki að gefa eitthvað í skyn og segja svo að
allt taki sinn tíma. Er ástæðan sú, eins og Davíð Oddsson seðlabankastjóri gaf í skyn á stýrivaxtafundi bankastjórnar, að kjörin sem ríkinu bjóðast séu svo slök að bíða verði hagfelldari skilyrða?
Eftir digurbarkalegar yfirlýsingar er nauðsynlegt að ríkisstjórnin
sjálf leysi úr þeim vanda sem hún hefur komið sér í. Umræðan sem
slík er ekki skaðleg heldur aðgerðaleysi stjórnvalda eða máttleysi
gagnvart núverandi stöðu.
Ragnar H. Guðmundsson, sérfræðingur hjá Askar Capital, setti
þennan vanda í samhengi á skilmerkilegan hátt í þættinum Í lok
dags á Vísir.is síðasta föstudag. Hann sagði að á meðan óvissa ríkti
um lántöku ríkisins, til að styrkja gjaldeyrisforða Seðlabankans eins
og forystumenn ríkisstjórnarinnar hefðu gefið skýrt í skyn, væri
ákveðin biðstaða á lánamarkaði gagnvart íslenskum fjármálafyrirtækjum. Erlendar lánastofnanir væru að bíða eftir því hvaða kjör
íslenska ríkið fengi til að geta verðlagt lán til innlendra fjármálafyrirtækja. Á meðan ekkert gerðist væri ákveðin biðstaða á markaðnum. Því fyrr sem þessi kjör væru öllum ljós gætu hjólin farið að
snúast aftur.
Geir H. Haarde ætti því að líta í eigin barm og til samráðherra
sinna þegar hann gagnrýnir umfjöllun um aðgerðir til að bæta
núverandi efnahagsástand. Yfirvegun í því sambandi er ekki síður
mikilvæg en í almennum umræðum um íslenskt efnahagslíf þjóðarinnar.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björgvin Guðmundsson og Björn Ingi Hrafnsson. Fréttablaðið kemur út í
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í
issn 1670-3871
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Biðlistar í grjótið

Davíð á seðilinn

Hver segir satt?

„Skjót og rétt viðbrögð við afbrotum,
handtaka, ákæra og fangelsun í krafti
dóms skapar fælingarmáttinn. Verulegur árangur hefur náðst í þessum
efnum og fréttum af óhæfuverkum
síbrotamanna hefur fækkað. Við
blasa fullsetin fangelsi og lengri
biðlistar þar,“ sagði Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra í ræðu sem hann
hélt við útskrift í Lögregluskóla ríkisins á föstudaginn. Hvort yfirfull fangelsi og sú staðreynd að brotamenn
taka ekki út refsingu sína fljótlega
eftir dóm sé einungis til marks um
dugnað lögreglumanna skal ósagt
látið. En einhverjum kann að detta
í hug að það sé til marks um
að mikilla úrbóta sé þörf í
fangelsismálum.

Bloggarinn Björgvin Valur skrifaði um
íhaldsöflin og krónuna í gær. Segir
hann að andúð Seðlabankans á evrunni stjórnist af hégómagirnd Davíðs
Oddssonar sem óski sér þess að fá
mynd af sér á peningaseðil. Ef til vill
er styttra í að þetta verði að veruleika
en Björgvin grunar því á útskriftarsýningu nemenda Listaháskóla Íslands,
sem opnuð var á Kjarvalsstöðum
um helgina, gefur að líta
skjalatösku fulla af
tíu þúsund króna
seðlum með mynd
af Davíð eftir ungan
grafískan hönnuð.

Jónína Ben skrifaði um það á bloggsíðu sinni í síðustu viku að staðið
hafi til árið 1980 að hún keppti á
Ólympíuleikunum í Moskvu með
kanadíska landsliðinu í handknattleik. Í beinni útsendingu á Útvarpi
Sögu sakaði Arnþrúður Karlsdóttir
útvarpskona Jónínu um lygi og sagði
þetta bull og vitleysu. Gott ef hún
ýjaði ekki að því að Jónína greyið
gæti ekkert í handbolta. Nú eru
menn orðnir ansi ringlaðir og á vefnum málefnin.com hafa spunnist
fjörugar umræður um málið þar
sem menn deila um hvort það
sé Jónína eða Arnþrúður sem
segir ósatt.
thorgunnur@frettabladid.is
karen@frettabladid.is

Er Bréf til Láru bjánalegt?
S

kemmtileg umræða var í
Morgunblaðinu í síðustu viku
um gáfnafar unglinga í framhaldi af léttúðugum ummælum
Egils Helgasonar í Kiljunni
þegar rætt var um Bréf til Láru
eftir Þórberg. Hann sagði
glaðhlakkalega: „Unglingar eru
náttúrlega mjög vitlausir.“
Svona segir maður náttúrlega
ekki eins og Guðrún Ingibjörg
Þorgeirsdóttir, nemandi í 9. bekk
í Hagaskóla, bendir Agli á í
skeleggri Moggagrein sem engu
er við að bæta. Egill segir ögn
lúpulegur í samtali við blaðamann að þetta hafi nú verið grín
og eiginlega mest um hann
sjálfan: „Ég var mjög vitlaus sem
unglingur /.../ Til dæmis fannst
mér Bréf til Láru /.../ mjög góð
bók þegar ég var unglingur.
Seinna sá ég að svo var ekki.“
Við þetta má gera þrjár
athugasemdir.

„Gáfaðir unglingar“
Í fyrsta lagi var Egill Helgason
sérlega vel gefið ungmenni. Og
ekki veit ég hvort skoðanir hans
á ungdómsárum voru kjánalegri
en þær sem hann aðhyllist núna
– ég er til dæmis ekki viss um að
málflutningur hans um umhverfismál vitni um aukinn vitsmunaþroska. Hann snýst einvörðungu
um að vera ósammála Árna
Finnssyni því hann sé „atvinnumaður í umhverfisvernd“. Það er
svona eins og að vera andvígur
spænsku af því að til eru
spænskukennarar.
Í öðru lagi eru unglingar ekki
vitlausir. Þeir eru næmir og
opnir og eldsnöggir að hugsa.
Hugsun þeirra er stundum stygg
og þeir geta verið einþykkir en
vakni forvitni þeirra geta þeir
umfram aðra aldurshópa nálgast
viðfangsefni úr óvæntri og
ferskri átt því þeir taka engu
sem gefnu og eru ekki með
hausinn fullan af drasli. Á
góðum degi einkennir þetta
raunar einmitt Egil Helgason – á

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Til varnar Bréfi til Láru
sínum bestu stundum er hann
ennþá bráðvel gefið ungmenni.
Því við höfum í okkur allan
aldur: ég þarf ekki annað en að
heyra Bítlana til að verða
svolítið níu ára. Það er góð
tilfinning.

Vondur boðskapur?
Réttlætiskennd ungmenna er
ólöskuð enn og þess vegna eru
þau oft móttækileg fyrir
hugsjónum jafnaðar og bræðralags og eiga bágt með að skilja
sanngirni misskiptingar og
réttlæti ranglætisins – um leið og
einstaklingsvitund þeirra
þroskast mjög á þessum árum
sem veldur því að þau eiga bágt
með að þola valdboð.
En sumsé: Mér finnst það ekki
til marks um að nokkur maður sé
vitlaus að finnast Bréf til Láru
góð bók.
Eða hvað er svona vont við
hana? Að hún ráðist á viðteknar
hugmyndir um gildi frjálsar
samkeppni en hylli sameignarfyrirkomulagið? Eða á þessi setning hér úr III. kafla ekki akkúrat
svo átakanlega vel við núna:
„Það er löngu úreltur skrælingjabragur að láta fáfróða og
ábyrgðarlausa braskara verzla
með líf og velferð almennings.“
Eru það árásir Þórbergs á
katólsku kirkjuna? Hann var
sakaður um að skrifa tröllasögur
um illa meðferð kirkjunnar á
skjólstæðingum, en jafnvel hann
með allan sinn haus hafði ekki
hugmyndaflug til að ímynda sér

allan þann hrylling sem kórdrengir í Bandaríkjunum
reyndust hafa mátt þola unnvörpum af sveittri hendi
þuklandi klerka. Og eru ekki
árásir Þórbergs á böl trúræðisins
í fullu gildi fyrir alla sem gjalda
varhug við ítökum klerka í
samfélögum múslíma?
Eru það árásirnar á hina
þrúgandi kúgun sveitamenningarinnar og hylling borgarlífsins?
Hann skar upp herör gegn öllu
því sem var staðnað á Íslandi og
til þess fallið að kúga einstaklingana og meina þeim að njóta
sín. Bréf til Láru er áróðursrit
fyrir mannúð, frjálsri hugsun og
frjálsu vali, og sérhver málsgrein geislar þar af hatri á
valdþótta og smákóngadrýldni.
Vissulega mistókust tilraunir
til að koma á fót sameignarþjóðskipulagi hroðalega á 20. öldinni,
með ægilegum afleiðingum fyrir
milljónir manna. Um það deilir
fólk ekki lengur. Og Þórbergur
gekk vissulega í björg Stalíns og
átti sínar niðurlægingarstundir í
þeirri vist. Það vitum við. En ef
við einblínum á það þegar við
lesum Bréf til Láru þá fer
ýmislegt framhjá okkur. Þar má
sjá frjálsan anda á tignarlegu
flugi. Þar má lesa magnaðar
hryllingssögur og vitnisburði um
öfgafullt sálarlíf. Þar má njóta
ritsnilldar manns með algjört
stíleyra. Þar má skemmta sér
yfir galgopaskap manns sem
tekur sig ekki hátíðlega. Þar
gefst þyrstri sál að lesa beitt
uppgjör við efnishyggju og
andleysi, hlutadýrkun, brask og
taumlausa auðsöfnun fárra á
kostnað fjöldans – allt raunveruleg vandamál okkar daga.
Gjaldþrot kommúnismans
gerir kapítalismann ekki
gáfulegri í sjálfu sér.
Bréf til Láru er góð bók því
hún bendir út fyrir ramma
vanahugsunar. Hún hvetur okkur
til að hugsa lengra – og hugsa
sjálfstætt saman.

Í boði hæstbjóðanda?
Árbæjarsafns. Húsið er óaðskiljanlegur
hluti Hallargarðsins. Árbæjarsafn gengur
þó lengra þegar það skilgreinir húseignina
mikilvægan hluta af umgjörð Tjarnarinnar
og götumyndar Fríkirkjuvegar en hæstbjóðendur hafa þó ekki beðið um breytingar
að er kannski tímanna tákn að í annað
á tjörninni.
skipti skuli peningaöflin ógna helstu
Það er því auðskilið hvað lá að baki
útivistarperlu Reykvíkinga. Skömmu
tillögu Vinstri grænna í borgarstjórn á
fyrir 1970 stóð til að rífa Fríkirkjuveg 11
þriðjudaginn þegar lagt var til að leitað yrði
og afhenda Seðlabankanum HallargarðÞORLEIFUR
leiða til að að afturkalla sölu á fasteigninni
inn til byggingar. Þá reis upp slík mótGUNNLAUGSSON
að Fríkirkjuvegi 11. Sú staðreynd að ekki
mælaalda að borgaryfirvöld neyddust til
skuli hafa náðst niðurstaða í málið þó að nú sé
að leyfa húsinu og garðinum að standa.
meira en hálft ár liðið síðan afhenda átti húsið
Það er ekki búið að selja Fríkirkjuveginn og það
sýnir að illmögulegt er að aðskilja Fríkirkjuveg 11
er ekki ljóst hvort það verði gert. Sölulýsing kvað á
og 903 m2 lóð frá restinni af Hallargarðinum.
um húsið og 903 m2 lóð en 600 milljóna króna tilboð
hæstbjóðanda er með ákveðnum fyrirvörum um
Sennilega eiga þeir sem með málið fara erfitt með
breytt lóðamörk, verulegar breytingar á Hallarþað þegar allt kemur til alls að afhenda auðmönnum
garðinum og forræði yfir honum. Tilboðsgjafar
forræði yfir fallegasta græna svæði borgarinnar.
vilja fá að fara í vegagerð og rjúfa skarð í gerði
Alvarleiki slíks fordæmis er kannski að renna upp
sem á aðeins nokkra mánuði í það að ná 100 árum
fyrir þeim. Í framhaldinu gætum við nefnilega átt
og fá þar með fornleifavernd.
eftir eða ekki átt eftir að horfa á tjörnina í boði
Glitnis, farið á Arnarhól í boði KB banka og setið á
Umgjörð tjarnarinnar
Austurvelli í boði þeirra sem buðu best.
Það er því ákveðinn samhljómur með skoðunum
Höfundur er borgarfulltrúi VG.
hæstbjóðanda í Fríkirkjuveg 11 og sérfræðinga

UMRÆÐA
Þorleifur Gunnlaugsson skrifar um
Fríkirkjuveg 11

Þ

Vor í Kaupmannahöfn!
Come2 Scandinavia er með tvær íbúðir í miðborg Kaupmannahafnar. Einungis 15mín gangur að Ráðhústorgi.
Þetta er frábær og ódýr lausn fyrir hópa og fjölskyldur
sem vilja hafa það gott yﬁr helgi eða viku í Köben.
Erum einnig með góð verð á bílaleigubílum.
Nánari upplýsingar á www.come2scandinavia.com

Sími: +45 3325 6425 • Netfang: info@come2scandinavia.com

Mælistika fyrir

til þess að koma af stað
fögrum fyrirheitum. Ef ætlunin er að lesa meira má
koma góðri bók fyrir á því,
vatnsflösku ef markmiðið
er heilsusamlegri lífsstíll
og nuddolíu og ilmkertum ef bæta á sambandið
við makann.

yngstu fjölskyldumeðlimina er tilvalin í barnaherbergið. Þegar börnin
fara að stækka er hins
vegar sniðugt að hafa
einn stað á vegg þar
sem má strika og skrifa
á svo hægt sé að skrá
hæð og aldur reglulega.

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

Lay-z-boy stólar af
ýmsum gerðum fást nú
með helmingsafslætti í
Húsgagnahöllinni. Þar
má einnig finna margt
annað á tilboðsverði en
nýr bæklingur er nýkominn út.

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HEIMILI

Náttborðið má nota

Vortilboð
grár Klaustursteinn
Verð nú kr. 1.950,- m2
Verð áður kr. 2.295,- m 2

•

SÍA
•

80838

Tilboðið gildir til 5. maí 2008

Sigurður Tómas Guðmundsson,
tónlistarmaður í Sprengjuhöllinni,
með fádæma flotta espressókönnu
sem kærastan pantaði í leyni frá
Bandaríkjunum.

Heilsuvæn og fönkí
Hún kom laumuleiðina frá Ameríku og hitti
beint í hjartastað, enda ástargjöf með tilgang.

sími 587 2222 / sala@hellusteypa.is / www.hellusteypa.is

Auglýsingasími

PI PAR

Tilboðsverð miðast við
staðgreiðslu eða staðgreiðslulán
Visa og Eurocard til allt að 36
mánaða. Ef greitt er með
eingreiðslu Visa eða Euro er
tilboðsverðið kr. 2.020,-

– Mest lesið

„Ég held mest upp á handvirku espressókönnuna sem
Katla kærasta mín gaf mér í tækifærisgjöf og hitti beint
í mark eftir vandlega leit á eBay og laumulega sendingu
til Íslands,“ segir Sigurður Tómas Guðmundsson,
trommuleikari og söngvari í verðlaunasveitinni
Sprengjuhöllinni, inntur eftir sínum eftirlætis heimilismun.
„Kannan er amerísk af tegundinni All-Clad og heitir
Presso. Hún lúkkar vel, er dálítið fönkí í útliti, einföld í
notkun og án rafmagns, en mér leiðast rafmangskaffikönnur sem tekur óratíma að hella upp á,“ segir Sigurður Tómas sem alla jafna er duglegur í kaffidrykkjunni.
„Á góðum degi drekk ég fimm bolla. Áður var ég

vanur að hella upp á lítra af pressukönnu og þamba þá
allan skammtinn í einu, en þá var ég oft kominn með
skjálfta. Gjöfin frá Kötlu er því ekki síður heilsuvæn
því hún takmarkar kaffidrykkju við færri bolla og gæði,
en vitaskuld hefur hún mest tilfinningagildi í mínum
huga,“ segir Sigurður Tómas þar sem hann lætur fara
vel um sig í rauðum hægindastól með skammeli.
„Af veraldlegum eigum er ég hrifnastur af því sem
hefur notagildi. Langmest af okkar innbúi kemur frá
foreldrum og ættingjum, en við kaupum stundum smávegis í búið og síðast flottan og notalegan hægindastól
úr Ikea, sem prýðir heimilið og er í miklu uppáhaldi
líka. Við eltumst ekki við ákveðinn stíl, heldur reynum
að hafa fínt hjá okkur, kósí og heimilislegt.“
thordis@frettabladid.is

[

]

Sængurföt þarf að viðra reglulega. Drífið sængur og kodda
út á svalir eða hristið út um gluggann ef ekki vill betur til. Sparið
ekki kraftana.

Töfrandi vatnsflaumur
Fátt er rómantískara en seytlandi gosbrunnar og lækir.
Gosbrunnar og tilbúnir lækir geta
verið freistandi fyrir náttúrubörn
sem ekki eru svo vel í sveit sett að
vera með rennandi læk í túnfætinum. Yfir þeim er ævintýraljómi
og lífgar vatnsflaumurinn upp á
umhverfið.
Frístandandi gosbrunna má
grafa niður í garðinn en einnig
klæða með pallaefni, hafa á svölunum eða jafnvel innandyra. Aðrir
brunnar og lækir geta verið tengdir tjörnum sem meðal annars má
búa til með tjarnardúk.
Þá er hægt að fá ljós í mörgum
litum sem litar vatnsbunurnar og
ýtir enn frekar undir rómantíkina.
vera@frettabladid.is

Heillandi fiskigosbrunnur úr Gallerí
Kína. Hann má hafa
jafnt innandyra sem
utan. Brunnurinn
hreinsar loftið og
gefur raka. Verð á
tilboði 19.900 kr.

Klofin granítkúla. Undir henni er niðurgrafinn vatnsbali og
gengur vatnið í hring. Hægt er að fá ljós inn í kúluna en
hún hentar til dæmis vel í garðinn, á pallinn eða jafnvel
innandyra. Gosbrunnar.is. Verð: 45.900 kr.

Bunurnar streyma niður
grasi grónar hlíðar.
Fæst í Gallerí Kína.
Verð frá 19.900 kr.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

Tilbúinn lækur úr þremur
lækjareiningum sem fást
í ýmsum útfærslum.
Hver eining kostar
19.500 kr.
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[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512
smaar@frettabladid.is / visir.is

1-2 milljónir

5000

Vespur

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Bátar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Land Cruiser 90, ‘98 ek. 160
þús. Topp eintak, vel viðhaldið. Tveir eig.
Skoðaður ‘09, Diesel, 5 gíra, 33“/35“
dekk á felgum, þjónustub./smurb. Verð
1400 þús. Uppl. í s. 867 3095.

8–17
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn

Ódýrasti ferðamátinn í dag . JMStar
Rxi og Lingben XR 50cc frá kr 170.000,
Hjálmur og yfirbreiðsla fylgir. Mjög góð
reynsla, mikið úrval af vara og aukahlutum. www.BMVehf.is S. 861 5385
& 897 2101.

Bílar óskast
Óska eftir að kaupa ódýran notað bíl á
verðb. 50-150 þús. Skoðaðan og í góðu
lagi. Uppl. í s. 699 8370.
Toyota Yaris T sport Nýskr. 5/2005 ekinn
20 þ. km, 1.5 vél, spoiler, álfelgur. Verð
1.590.000- Uppl. í síma 420 6600.
Nýr Daihatsu Cuore. 1.0L. 69 hp., eyðsla
4.4L./100km. Til afhendingar strax.
Komdu í reynsluakstur í dag. www.
X4.is

Jeppar

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260
Reykjanesbær
Sími: 420 6600

Bílar til sölu

Ódýrasti ferðamátinn í dag . JMSTAR
Vision Rxi 50cc verð frá 170.000 kr. m/
vsk. Einnig Stórglæsilegu Lingben Vision
XR frír hjálmur og yfirbreiðsla fylgir
öllum vespum (skráning innifalin) Mjög
góð reynsla, einnig mikið úrval af vara
og aukahlutum Kíktu á www.BMVehf.is
S. 861 5385 & 897 2101.
Suburban 2500 árg. ‘85 til sölu. Ekinn
270000. Góður bíll. Upplýsingar í síma
483 4086 .

Gúmmíbátar & Gallar

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

Varahlutir
Fellihýsi

Nýr Daihatsu Sirion2. 1.0L. 69 hp.,
eyðsla 5.0L./100km. Fæst einnig 1.3L.,
4x4 og 1.5L. vél. Til afhendingar strax.
Komdu í reynsluakstur í dag. www.
X4.is

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar í
VW. 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.

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 heimahúsum, flutnuingsþrif og regluleg þrif í
fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367.
Tek að mér allar almennar hreingerningar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð
S. 695 3851.

Vy-þrif ehf.

Þrif á sameignum. Almenn þrif.
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010
vythrif@internet.is

Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00.

44“ LC120

Nýr Daihatsu Trevis 1.0L. 59 hp., eyðsla
4.8L./100km. Til afhendingar strax.
Komdu í reynsluakstur í dag. www.
X4.is

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað. Aðeins eitt verð kr. 29.900 m/vsk
fyrir þitt ökutæki. Kynntu þér málið
á Netbilar.is Verðvernd í bílasölu.
Bílasalan Netbílar.is, Hlíðasmára 2, S.
588 5300.

Land Cruiser 120 2008. Ek. 6 þ.km, ssk.,
sóllúga 44“ breyttur, beadlock felgur
4,88 hlutföll, læstur framan og aftan,
Koni demparar, OEM gormar, styrktir
spindlar, spilbiti, dráttarbeisli, aukatankur, filmur, spoiler ofl ofl. Verð 8.900 þ.
Uppl. í s. 894 4144.
GISTING AKUREYRI. Býð uppá flotta
gistingu Leó S 8975300 orlofshus.is

Fleetwood E3 Fellihýsi til sölu, árgerð
2008. Nýtt ónotað. Uppl. í síma 894
4708.

Tjaldvagnar
Af sérstökum ástæðum eru til sölu 2
glænýir Combi Camp tjaldvagnar. Uppl.
í s. 897 2000 eða á johannes@sts.is

Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

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

Vinnuvélar
Vörubílar

Nýr Daihatsu Materia 1.3L. 91 hp., eyðsla
6.6L./100 km. Fæst einnig með 1.5L. vél
og 4x4. Til afhendingar strax. Komdu í
reynsluakstur í dag. www. X4.is

ÞJÓNUSTA
220.000 - í afslátt!!!

Subaru Impreza W/G árg 2000 ekinn
139 þ. km, sjálfskiptur, spoiler, góð
dekk. Verð 670.000- Tilboð 450.000.
Uppl. í síma 863 0149.

Hreingerningar
Scania P420 8X4 árg. 2005, ekinn
120.000. Hiab Hipro 288-7. Verð 19.9
millj. + vsk. Uppl. í s. 894 1337.

Nýr Daihatsu Terios 4x4 jepplingur. 1.5L.
103 hp., eyðsla 7.5L./100km. Til afhendingar strax. Komdu í reynsluakstur í dag.
www. X4.is
Daihatsu eigendur athugið útvegum
alla varahluti og aukahluti í gamla
sem nýja Daihatsu bifreiðar.

X4 ehf
Nethylur 1, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
Opið virka daga 10-18 X4
vantar bíla á söluskrá og á
staðinn.
www.x4.is

Auglýsingasími

Passat 98. Ek. 156 þ. Dráttarkr. Bsk.
5 gíra. Auka felgur. Nýsk. Verð 430 þ.
Uppl. í S. 659 3459.
Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús,
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á
mán. Kjartan 821 3494
Til sölu 3 Citroen Berlingo. Árg.’07. Tveir
bensín, einn disel. Gráir á lit. Ek. rúm
20 þús. Lán getur fylgt. Uppl. í s. 824
1450, Stefán.

Til sölu Man TGA 410 árg. ‘04, með Atlas
terex 240 ‘06. Verð 14.5 m. + skattur.
Uppl. í s. 841 9171.

Húsbílar

250-499 þús.

Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

– Mest lesið

Lyftarar

Wrangler ‘94 árg 2,5 ltr vél, 31“, vel með
farinn, tilboð óskast í síma 7701045

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.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Garðyrkja
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SMÁAUGLÝSINGAR
Tölvuþjónusta

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

Spádómar

1988 - 2008

„Sólpallar og Hellulagnir“ Vanir menn,
vönduð vinna! Upplýsingar veita
Ólafur 661 2005 & Hilmar 699 8509
Kletthamar ehf. www.kletthamar.is

Nú er rétti tíminn að klippa trén og
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sumarið, við bjóðum upp á allt. Við leggjum áherslu á vandaða vinnu og góða
yfirsýn enda hefur okkur haldist vel
á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20
ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega
þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum
nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög,
einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar
Best ehf. Sími 698 9334.

Ert þú að byggja?

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

Garðyrkja

Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og
önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S.
698 1215.

Trjáklippingar

Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipulagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 1723.

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

Fjármál
Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun
ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í
síma 517-3977

Málarar
Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta. Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643.

Málarar geta bætt við sig verkefnum
fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð.
Uppl. í síma 696 4661. Gísli.

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

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.

Flöt þök

þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir
- viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf
Þakpappaþjónusta. S. 896 4947hamraborg@simnet.is
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
- gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

Trésmíði

Tek að mér allt almennt viðhald húsa,
trésmíði og m.fl. S. 662 6092.

Pípulagnir

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

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.
Getum bætt við okkur almennri smíðavinnu, gipsveggjum, pöllum og veröndum. Uppl. í s. 844 5948.

Stífluþjónusta

Englaljós til þín S. 908
5050, Lára spámiðill

TIL SÖLU

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.

Tölvur

Alspá
445 5000 & 823 8280

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

TIL SÖLU

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

fasteignir
21. APRÍL 2008

Frum

Glæsilegt og vandað skrifstofu- og
iðnaðarhúsnæði á besta stað við
Hafnarfjarðarhöfn

Til sölu eru glæsilegt vandað skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði
á besta stað við suðurhöfnina í Hafnarﬁrði, næst miðbæ.
Húsnæðið stendur við Cuxhavengötu 1. Góð tenging er við allar
akstursbrautir/Reykjanesbraut.
Til sölu 155 fm fullbúin vönduð skrifstofuhæð á annari hæð í
skrifstofubyggingu ásamt hlutdeild í sameign. Er í útleigu hjá góðu
fyrirtæki (leigusamningur til staðar). Sameign er frágengin með
ﬂísum á gólfum. Auk hlutdeildar í sameiginlegum bílastæðum
fylgja 4 einkabílastæði sem tilheyra skrifstofu. Sér rafmagn og
hiti. Hitalögn er í plani í kringum skrifstofubyggingu.
Einnig er til sölu eða leigu vönduð iðnaðar- og skrifstofurými
í iðnaðarbyggingu. Stærðir frá 125 - 200 fm, ásamt hlutdeild
í sameign. Sterk vélslípuð iðnaðargólf með hitalögn. Stærð
iðnaðarhurða er 4 m x 4,2 m. Rafmótorar eru á hurðum. Öllum
iðnaðarrýmum fylgja góðar velskipulagðar skrifstofur fyrir ofan
rými (sér eldhólf). Stærstu iðnaðarbilin eru 9,5m x 15,1 meter
að innanmáli. Minni bilin eru um 6,4 m x 15,1 m að innanmáli.
Sameiginleg tæknirými eru nálægt bilum. Möguleiki á rafmagni
á sérnotasvæðum.
Sér hiti og rafmagn fylgir öllum rýmum. Hitalögn er í plani við
iðnaðarhurðir og gönguhurðir.
Öllum rýmum fylgja sérnotasvæði við iðnaðarhurðir og við
girðingu. Sameign er frágengin með ﬂísum á gólfum. Verð frá
26 m.kr. Bilin eru til afhendingar ﬂjótlega.
Upplýsingar í síma 897 6054

Íbúðirnar verða afhentar í október.

Garður með leiksvæði
Fasteignasalan Ás er með til sölu íbúðir í nýju
glæsilegu fjölbýli í Hafnarfirði. Íbúðirnar verða
afhentar í október 2008.

N

orðurbakki 17 er fjögurra hæða lyftuhús með
8 íbúðum en tvær íbúðir eru á hverri hæð.
Innangengt er í bílageymsluhús með 106
stæðum sem eru í sameiginlegu bílageymsluhúsi
Norðurbakka 15, 17, 19 og 21. Eitt eða tvö sér bílastæði fylgja öllum íbúðum.
Steyptir útveggir eru einangraðir og klæddir að
utan með álklæðningu og harðviðarklæðningu að

hluta. Íbúðunum er skilað fullbúnum með parketi á
gólfum, flísalögðum baðherbergjum og flísalögðum þvottahúsgólfum. Gólfhiti er í öllum íbúðum og
lofthæðin er um 2,7 metrar. Allir gluggar ná niður í
gólf og gefa mikla birtu. Tvennar svalir eru á flestum íbúðum.
Sameign og lóð eru fullfrágengin með snjóbræddum bílageymslurampi og hellulögðum göngustígum.
Á þaki bílageymsluhúss er sameiginlegur garður
með leiksvæði, garðbekkjum og púttvelli.
Sér þvottahús er í hverri íbúð en auk þess fylgja
hverri íbúð rúmgóðar geymslur í kjallara.
Nánari upplýsingar veitir fasteignasalan Ás.

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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„FRÁBÆRT TILBOÐ“
NÝJAR PENTHOUSE ÍBÚÐIR
100% lán á verði eignarinnar.

TIL LEIGU

Frum

 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

4ra herbergja íbúð í
Fossvogi til langtímaleigu.
Íbúðin hefur verið algerlega endurnýjuð.
Leigan er 140 þús. á mánuði og
leigjandi borgar hita og rafmagn.
Einungis reglusamt fólk kemur til greina.
Upplýsingar fást í síma 692 4700

www.golf-houses.com

Bjarni 0034-663326472 // bjarni@costablanca.is • Ívar 0034-606743181 // breytling@hotmail.com

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ HÚS Í DAG

Sumarhús í Grímsnesi - Eignarlóð

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

MÁNUDAG MILLI 16 OG 20.

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

Frum

Frum

STRÝTUSEL 7, 109 REYKJAVÍK.

Um er að ræða fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Tvöfaldur innbyggður bílskúr með óskráðum
kjallara undir. Skráð stærð 219 fm. Húsið er fallega
hannað og mjög vel skipulagt. Gott ástand. Frábær
staðsetning í grónu hverfi. Leikskóli, grunnskóli og
útivistarsvæði eru í göngufæri. Verð 55,9 millj.
TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM
Í DAG, MÁNUDAG MILLI KL. 16 OG 20.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Verð 18.900.000
Glæsilegt 85,7 fm. sumarhús á frábærum stað í Grímsnesi. Steyptur grunnur með
hita í plötu og allur frágangur er fyrsta ﬂokks. Gert ráð fyrir 3 svefnherbergjum.
7007 fm. eignarlóð.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Draumahúsa. s. 530 1800/1811

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

fasteignir ● fréttablaðið ●

21. APRÍL 2008

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk.

storeign.is

FAX 535 1009

Stóreign kynnir:

Óskum eftir 4 – 5.000 fm lagerhúsnæði
á höfuðborgarsvæðinu fyrir stóran og traustan leigutaka.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Hjallabrekka 1 – 864 fm

Langholtsvegur sala / leiga

Á jarðhæð hússins er rekinn veitingastaður/bar og hannyrðaverslun. Gert er ráð fyrir tveimur íbúðum og skrifstofu á mið
hæð. Þriðja hæðin skiptist í tvær íbúðir.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Stóreign hefur í sölu 864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í
Kópavogi. Hæðinni er auðveldlega hægt að skipta upp í tvö rými,
en er eitt rými í dag. Hæðin skiptist upp í bjartar og rúmgóðar
skrifstofur, opin skrifstofurými, kennslustofur og aðgerðastofur.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Gott lager og skrifstofuhúsnæði á góðum stað, bjart og gott
húsnæði þar sem búið er að taka allt í gegn að innan. Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Lyngháls 7 - 2.532 fm

Vesturvör - til sölu

Kringlan 6-8 – vandaðar skrifstofur

Stóreign hefur tekið í einkasölu eignina Lyngháls 7 Reykjvaík.
Eignin er 2.532 fm, byggð úr steyptum einingum. Lóðin er 7.624
fm að stærð og má því byggja meira á lóðinni. Húsið er að
mestu á einni hæð.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7

1.768 fm. sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ
Kópavogs. Húsið er stálgrindarhús með u.þ.b. 6 m lofthæð.
Milliloft er í hluta hússins. Húsið er byggt árið 2001 með malbikuðum bílastæðum allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7

231.5 fm skrifstofuhæð á 10 hæð í stóra turni Kringlunnar. Eignin
skiptist í þrjár lokaðar skrifstofur, sérrými sem rúmar 10-12
vinnustöðvar, milliloft sem rúmar 6-8 vinnustöðvar, móttöku, tvö
salerni og rúmgott eldhús. Hæðin er innréttuð á vandaðan máta.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7

Frum

Austurstræti 3 - atvinnuhúsnæði/íbúðir

Vatnagarðar 16-18 – 1.287,2 fm atvinnu- Súðarvogur 7 – Góður leigusamningur
Tindasel 3 – 399 fm atvinnuhúsnæði
600 fm húsnæði á tveimur hæðum. Búið er að innrétta í hús- Verslunar og /iðnaðarhúsnæði að Tindaseli 3. Mikið er af bílastæðhúsnæði
næðinu 5 íbúðir. Komið er inn um sameinilegan inngang fyrir um. Samkv. skráningu frá Fmr skiptist eignin í tvo eignarhluta,
Um er að ræða helming eignarinnar þ.e. skrifstofur á efri hæð og
verslun- eða lagerrými á neðri hæð.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Bæjarlind 6 – 695 fm verslunarrými
Vel staðsett verslunar og skrifstofuhúsnæði við Bæjarlind í
Kópavogi. Góð lofthæð og miklir gluggar. Stæði beint fyrir utan
dyrnar. Gott auglýsingagildi og mjög miðsvæðis.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

allar íbúðirnar í húsinu. Sameign er flísalögð með náttúruflísum.
Góður leigusamningur.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.

108 fm húsnæði með góðum innkeyrsludyrum og 391,5 fm verslunarplássi þar af er 63 fm í kjallara, þar er starfsmannaaðstaða.
Möguleiki er á að skipta eigninni upp í allt að 4 innkeyrslubil.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

2.696 fm jarðhæð, verslunar- og þjón- TIL LEIGU - 120 fm vinnustofa / skrifustuhúsnæði við Ögurhvarf í Kópavogi. stofu húsnæði við Laugaveg
Húsn. er á einni hæð og afh. með gluggum, útihurðum og opnanlegum fögum fullglerjuðum. Að innan afh. húsn. tilb. til innréttinga. Mögul. að kaupa allt húsið. Lóð verður fullfrágengin.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.

Allt nýlega tekið í gegn, steinteppi er á gólfum. Eldhúsinnrétting
ásamt baðh. Hringstigi upp á góðar svalir. Þetta er afar gott húsn.
Getur hentað fyrir ýmsan léttan rekstur eða sem vinnustofa og heimili. Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar að Lágmúla 7.
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lögg.fast.sali

Kristinn Erlendsson

sölumaður

Guðbjörg Róbertsdóttir

lögg.fast.sali

Sigurður B. Halldórsson

sölumaður

Þórólfur Óskarsson

lögg.fast.Sali

Magnús S. Kristinsson

sölumaður

Heimir H. Eðvarðsson

sölumaður atv.húsn.

Rannveig Sveinsdóttir

móttaka

Ólafur Sævarsson

sölumaður atv.húsn.

Erla R. Guðmundsdóttir

bókari

Guðný Guðmundsdóttir

sölumaður

Ómar Haraldsson

tölvuumsjón/frágangur

Hrafnhildur Helgadóttir

sölumaður

Ingvaldur Mar Ingvaldsson

Kolbeinn Sigurðsson

sölumaður

framkv.stjóri

Einbýli

Einbýli

Rað- og parhús

Kötlufell 19 – 111 Rvk

Glitvellir - Hfj

Hófgerði - Kóp.

Klausturhvammur - Hfj

Frum

OPIÐ HÚS í dag 21 apríl frá kl. 20:00 – 20:30

Íbúð á 2. hæð með yfirbyggðum svölum í álklæddu húsi við Elliðarárdal
Með endurnýjuðu baðherbergi. Nýleg tæki og þvottavél í eldhúsi.
Snyrtileg sameign
Stær: 78,2 fm
Herbergi: 3
Mikið útsýni
Verð 18,9 m.
Guðný gsm 821 6610 tekur á móti gestum. Verið velkomin.

Rað- og parhús

Helgubraut - Kóp
Engin útborgun- aðeins yfirtaka lána
Frábær lán með vöxtum frá 4,15%
Engin lántöku eða stimpilgjöld
Góðar leigutekjur á aukaíbúð
Stærð: 290 fm
Verð: 64,8 m.

Sérlega fallegt og mjög vel hannað einbýlishús á einni hæð
Stærð: 213 fm
Herbergi: 4
Innbyggður 42,4 fm bílskúr
Verð 39,3 m.

4ra til 7 herb.

3ja herb.

Þórðarsveigur - 113 Rvk
Stílhrein björt íbúð á 3ju og efstu hæð
með sér inngangi.
Þvottahús innan íbúðar
Stærð: 96fm
Herbergi: 4
Verð 26,9 m.

Heiðargerði - 190 Vogar
Falleg og björt íbúð með sérinngangi af
svölum á annarri hæð í fallegu fjölbýli.
Stærð: 76,10 fm
Herbergi: 3
Stutt í gönguleiðir og útiveru.
Verð 17,6 m.

Einbýli á einni hæð. Bílskúr innréttaður
sem 2ja herb íb. leigutekjur ca 90.000.
Hús. 125,5 fm - Bílskúr 40 fm
Herbergi: 5
Skipti á minni eign koma til greina
Verð 46,7 m.

3ja herb.

Dvergabakki 30 - 109 Rvk
Björt íbúð í 6 íbúða snyrtilegu stigahúsi
með 8,4 fm herbergi með glugga í
kjallara
Stærð: 94,3
herbergi: 3 til 4
Verð 19,9 m.

Fallegt 213,9 fm, endaraðhús á 2 hæðum með innbyggðum 29,8 fm bílskúr
Stærð: 213,9 fm
Herbergi: 6
Stór stofa með arni.
Verð 49,8 m.

3ja herb.

Reyrengi - 112 Rvk
Góð íbúð í litlu fjölbýli á jarðhæð með
sérinngangi. Sérstæði í opinni bílgeymslu. Stærð: 84,1 fm
Herbergi: 3
Verð 20,9 m.

Sími 513 4300 • www.husid.is

Ólafur Björnsson hrl. Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl. Torfi R. Sigurðsson
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali
Hdl.

Ágúst Stefánsson
Hdl.

Hallgrímur Óskarsson Steindór Guðmundsson
Sölumaður
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Frum

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

Guðrún Bergmann
Aðstoðarm. lögmanna

Félag
fasteignasala

HÓLATJÖRN 1,
SELFOSSI

HEIÐARBRÚN 8,
HVERAGERÐI.

EYRARBRAUT 12,
STOKKSEYRI.

SUNNUBRAUT 8,
VÍK Í MÝRDAL

ENGJAVEGUR 6,
SELFOSSI

Fallegt og vel við haldið 124,7 fm
einbýlishús ásamt 36,9 fm bílskúr
í Hólatjörn á Selfossi. Húsið er
byggt árið 2000 úr timbri. Skipti á
húseign á höfuðborgarsvæðinu
möguleg.
Verð 32,7 m.

Vel viðhaldið 101,0 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 48,8 fm
bílskúr.
Verð 26,2 m.

140,3 fm einbýlishús ásamt 50
fm bílskúr sem byggt er árið
1975. Húsið er steinsteypt og
hlaðið.
Verð 25,8 m.

Nýbyggt 190,8 fm einbýlishús
ásamt 54,9 fm bílskúr. Húsið er
timburhús byggt af SG einingahúsum og er klætt að utan með
sléttu steni.
Verð 32,0 m.

113,5 fm einbýlishús ásamt 36,2
fm bílskúr við Engjaveginn á Selfossi.
Verð 21,5 m.

VALSHEIÐI 32,
HVERAGERÐI

TÚNGATA 50,
EYRARBAKKA

ÁLFTARIMI 14,
SELFOSS

HRAUNHELLA 1,
SELFOSSI

JAÐAR 5, SELFOSSI

Snyrtilegt 196,4 fm. einbýlishús,
byggt 2006. Húsið sem stendur
innst í botnlanga er með 45 fm
innbyggðum bílskúr og auk hans
er 7 fm útigeymla.
Verð 39,7 m.

Gott 183 fm einbýlishús ásamt
29,9 fm bílskúr. Húsið er byggt
árið 1959 og hefur fengið gott
viðhald í gegnum tíðina. Hagstætt áhvílandi lán getur fylgt.
Verð 24,7 m.

Snyrtilegt 163,5 fm einbýlishús
ásamt 40,0 fm bílskúr á rólegum
stað á Selfossi. Húsið er timburhús byggt árið 1980.
Verð 33,2 m.

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

Glæsilegt einbýlishús við bakka
Ölfusár. Húsið er í útjaðri byggðar og er ósnortin náttúra og fallegar gönguleiðir við húsið og
mjög fallegt útsýni frá húsinu.
Arkitekt hússins er Vífill Magnússon og er húsið byggt árið 2005
af af Finnboga Guðmundssyni.
Það er á tveimur á tveimur hæðum með háu risi og er því bjart og
rúmgott. Verð 39,9 m

híbýli - svefnherbergi
MÁNUDAGUR 21. APRÍL 2008

NORDICPHOTOS/GETTY
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21. APRÍL 2008 MÁNUDAGUR

Notaleg lýsing er
grundvallaratriði
við snyrtiborðið.

Burstar og handspeglar í stíl á
snyrtiborðinu
fullkomna heildarmyndina.

Spegill, spegill
Snyrtiborð í svefnherbergið er eitthvað sem flestar stelpur
dreymir um þegar þær eru litlar.
Flestar stelpur dreymir um það
að geta einhvern tímann horft á
sjálfar sig í fallega sporöskjulöguðum spegli í dulúðlegri
birtu. Sitja við fallegt snyrtiborð, hlaðið alls konar kremum í mismunandi krukkum og
dýrindis ilmvötnum, og máta
glitrandi skartgripina sína sem
venjulega eru vandlega geymdir í skríni á borðinu.
Margar konur láta draum- Glitrandi skartgripir og dýrindis krem í alls
konar krukkum eiga vel heima á snyrtiinn rætast á fullorðinsárum og
borðinu.
koma sér upp borði sem er aðeins notað á stundum sem þær eiga fyrir sjálfar sig. Í raun og veru þarf
borðið sjálft ekkert að vera svo merkilegt því með hugmyndaflugi er
hægt að gera umgjörðina þannig að öllum konum finnist þær vera eðalbornar þegar þær horfa á sig í speglinum.
- eö

NORDICPHOTOS/GETTY IMAGES

Speglar með vængjum
eru alltaf klassískir á
snyrtiborðið.

Borðið sjálft þarf ekki að vera svo merkilegt ef metnaður er lagður í umgjörðina.
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Sunnudagsmorgunn að sumri
verður enn betri
með kaffiboði í
svefnherberginu.

Tekk náttborð með nýju sniði.
Norski skógurinn fær glænýtt
hlutverk við hlið rekkjunnar.

Mínimalískur
draumur með húmor
Hönnunarteymið Norway Says er
með samtímalega sýn á svefnherbergið.

Litagleði til að tylla sér og taka við fötum sem vilja ekki fara inn í skáp.

Svefnherbergið umlykur okkur
hálfa ævina. Þar sem ástin blómstrar. Þar sem við hvílum lúin bein.
Komum okkur vel fyrir á sunnudagsmorgni með kaffi og góða bók.
Kúrum með krökkunum, ein í friði
eða með elskunni. Þetta er mikilvægasta herbergi heimilisins og
það skiptir máli að smátt sem stórt
sé fallegt og þægilegt. Hönnunarteymið Norway Says á uppruna sinn
hjá frændþjóð okkar eins og nafnið

Andreas Engesvik, Espen Voll og Torbjörn
Anderssen stofnuðu Norway Says.

segir til um. Hönnunin er framúrstefnuleg, full af húmor og skartar

Fínar línur og ljósglæta fyrir reyfara
kvöldsins áður
en svefninn
svífur á.

norski náttúru. Teymið samanstendur af þremur vinum um þrítugt sem
hafa heldur betur slegið í gegn bæði
í heimalandi sínu og á alþjóðavettvangi. Forsætisráðherra Noregs gaf
norska krónprinsparinu geisladiskaskáp frá Norway Says í brúðkaupsgjöf og síðan þá hafa þeir verið í
miklu uppáhaldi prinsessunnar. Elle
Deco, Wallpaper og Bo Bedre hafa
öll farið lofsamlegum orðum um
hugarfóstur Norðmannanna og þess
má geta að nýlega unnu þeir verk
fyrir hönnunarhúsið Muuto sem íslenskir hönnunarvitar kannast án
efa við. Sjá má vörur og verslanir á:
www.norwaysays.no
- rut

VANTAR ÞIG
Hvít Basic
plastlögð

Þá ertu velkomin(n) í heimsókn til okkar og þú getur valið
um 12 mismunandi hurðir. En þar með er sagan ekki öll
sögð, því við bjóðum einnig 24 aðrar hurðargerðir,
ask, eik, birki, hnotu, svartar eða gular o.m.fl.
Það er sama hvaða hurð þú velur, gæðin eru þau sömu, því
NETTOLINE eru glæsilegar danskar innréttingar í hæsta gæðaflokki!

Beykiline
hvítt/beyki

AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

25%

Hvít slétt
sprautulökkuð

Mahognyline
hvítt/mahogny

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

(HVÍTA) INNRÉTTINGU?
Þórunni þykir mikilvægast að
hafa þá sem henni eru kærir sér
við hlið í svefnherberginu.

Eiginmaðurinn ómissandi
Leikkonan Þórunn Lárusdóttir segir eiginmanninn ómissandi
í svefnherberginu. Henni finnst þó líka gott að fá litla kútinn
þeirra upp í sem er þriggja ára. Á náttborðinu er hún svo yfirleitt með góða bók sem hún grípur í þegar
tími gefst til. „Ég var að ljúka við að lesa
Bíbí eftir Vigdísi Grímsdóttur. Ég er síðan
að byrja aftur á Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness en það er langt síðan ég las þá
bók síðast,“ segir hún. Þórunn, sem leikur í
þremur verkum í Þjóðleikhúsinu um þessar
mundir, lítur annars á svefnherbergið sem
griðastað þar sem hún hvílir lúin bein. - ve

Eik Elegant
hvítt/eik

Capri hvít
plast-heithúðuð

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK

Hnota Format
hvítt/hnota

BETRI STOFAN

SMIÐIR
RAFVIRKJAR
PÍPARAR
MÚRARAR
VERKAMENN

www.nettoline.dk
Hvít með boga
plast-heithúðuð

ERUM MEÐ YFIR TÓLF ÞÚSUND MANNS Á SKRÁ

VERÐIÐ ER EKKERT VANDAMÁL
25% afsláttur af öllum Nettoline innréttingum
fram að hvítasunnu (18. apríl - 10.maí)

Pisa hvít
“höldulaus”

FISKVINNSLUFÓLK
BLIKKSMIÐIR
JÁRNSMIÐIR
AFGREIÐSLUFÓLK

ER STARFSMANNALEIGA
RÉTTA LAUSNIN FYRIR ÞIG?

ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

Hvít Nice
plast-heithúðuð

Pisa hvít háglans
“höldulaus”

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

SÍMI 420 9500 • WWW.VOOT.IS

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

BROS 0763/2008

Capri hvít háglans
plast-heithúðuð

RÝMINGARSALA

!
R
A
G
A
D
U
T
S
SÍÐU
Vegna nýrrar vörulínu frá King Koil Comfort solution
verður rýmingarsala á öllum eldri gerðum næstu daga

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

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 rannsóknarsamtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

AVERY

AVERY

AVERY

AVERY

AVERY

Spine support

Spine support

Spine support

Spine support

Spine support

(Full XL 135x203)

(Queen size 153x203)

(King size 193x203)

(Twin XL 97x203)

(Cal King size 183x213)

kr. 84.800

kr. 89.900

kr. 129.800

kr. 68.900

kr. 129.800

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI
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.

H E I L S U R Ú M

10 ● fréttablaðið ● híbýli - svefnherbergi

Lykill að öðrum
heimum
Í annríki og ofgnótt afþreyingar nútímans getur verið
erfitt að finna tíma til rólegra stunda með sjálfum sér.
Svefnherbergið er tilvalinn staður til prívatstunda og
fátt sem jafnast á við slökun og bóklestur í rúminu.
Með góða bók í hönd og umvafin værðarvoðum getum
við dregið utan um okkur ósýnilegt, hljóðlátt fortjald
og erum loks ein með sjálfum okkur. Í friði með eigin
hugsunum og aðgang að undraheimum bóka sem einar
geta tendrað ímyndunarafl okkar eins og gerðist yfir
bókum í æsku.
- þlg

NORDICPHOTOS/GETTY

● SOFIÐ ÁN SÍMANS Í mörgum svefnherbergjum eru farsímar orðnir jafn sjálfsagður
hlutur við rúmstokkinn og náttlampi, klukka og
bækur. Margir nota símana sem vekjaraklukkur og aðrir sofa á varðbergi ef SMS
skyldi detta inn í pósthólfið um
miðjar nætur. Nú er komið í ljós
að farsímar senda frá sér rafbylgjur sem varhugaverðar eru heilsu
manna, auk þess sem skilaboðafíkn er vaxandi vandamál. Því
ætti að notast við hefðbundnar vekjaraklukkur og geyma
farsímann í öðru herbergi yfir
nóttina.
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Stafli af bókum á náttborði sem allar
geyma lykla að framandi heimum.

Traustur
dyravörður
á vakt allan sólarhringinn

● PÚÐAR TIL PRÝÐIS
Fallegir púðar sóma sér vel á
nánast hvaða rúmi sem er og
í raun þarf varla mikið meira
en einn til tvo litríka púða til
að lífga upp á svefnherbergi í
svörtu og hvítu. Þess utan er
líka þægilegt að hafa mjúkan
púða undir höfði eða maga,
til dæmis við lestur eða undir
fótum til að hvíla lúin bein.

Það er margt sem mælir með því að leyfa
börnum að sofa hjá foreldrum sínum.
NORDICPHOTOS/GETTY

ASSA DP CLIQ er öryggissílinder með rafeindastýrðum
aðgangi. Auðvelt er að forrita lykla eða takmarka
aðgengi lykla og eins er hægt að setja tímastilli á
aðgang. ASSA er sænsk gæðavara, að góðu kunn um
heim allan. ASSA DP CLIQ öryggissílinderinn brúar bilið
á milli hefðbundinna sílindra og aðgangskerfis og
uppfyllir ströngustu öryggisskilyrði. Nánari upplýsingar
hjá Vélum og verkfærum.

Skútuvogi 1c 104 Reykjavík Sími 550 8500 Fax 550 8510 www.vv.is

Þröngt mega
sáttir sofa
Börn eru misjöfn eins og þau eru
mörg. Sum sofa best í eigin rúmi,
meðan önnur vilja sofa í rúmi foreldra sinna.
Sérfræðingar
sem
aðhyllast „fjölskyldurúmið“ svokallaða segja gott fyrir börn að sofa
hjá foreldrum sínum, því þannig
njóti þau sama öryggis, ástar og
stuðnings á nóttu jafnt sem degi,
í stað þess að glíma við ótta, reiði
og fráhvarf nótt eftir nótt. Börn
sem finna til öryggis um nætur
með ástríku foreldri sínu verða
færari sem fullorðnir einstaklingar að takast á við óumflýjanlega
streituvalda lífsins. Ást, skilningur og öryggi á bernskuárum
barns mun því langt í frá spilla
því, en er þess í stað líkt og innlögn í banka: digur sjóður trausts,
sjálfsálits og innra öryggis sem
barnið getur notað í verkefnum
lífsins.
- þlg

Þríhjól
Touring Pink.
Vandað, létt og endingargott

kr. 7.900

Full búð af hjólum
Þríhjól m/skúffu
Transporter með skúffu.
Vandað, létt og endingargott

Barnahjól
kr. 8.900

VIVI Sweety barnahjól.
Létt, sterk og meðfærileg
barnahjól með hjálpardekkjum
og fótbremsu.

3-4 ára 9.920
4-5 ára 10.320

Barnahjól
VIVI Scrambler barnahjól.
Létt, sterk og meðfærileg
barnahjól með hjálpardekkjum
og fótbremsu.

Vandað fjallahjól með álstelli,
dempara og Shimano gírum.

GIANT MTX fjallahjól
20” 6-8 ára 23.900
24” 8-11 ára 27.900

Vandað fjallahjól með álstelli,
demparar framan og aftan og
Shimano gírum.

PI PAR • SÍA • 80766

GIANT MTX fjallahjól

3-4 ára 9.920
4-5 ára 10.320
5-7 ára 10.800

20” 6-8 ára
kr. 27.500

GIANT STP fjallahjól
Vandað fjallahjól með álstelli,
dempara og Shimano gírum.

Scott Voltage fjallahjól
Hjól fyrir vandláta.
Álstell, flottur útbúnaður.

20” 6-8 ára 39.000
24” 7-11 ára 43.000

Upplýsingar um raðgreiðslur veittar í versluninni.

24” 8-11 ára
kr. 35.900

GIANT ROCK fjallahjól
Vandað fjallahjól með álstelli,
fram dempara og Shimano gírum.
Dömu og herra stell í XS - XL.

Kr. 32.900
www.markid.is

Hjólin eru afhent tilbúin til notkunar, samsett og stillt á fullkomnu reiðhjólaverkstæði. Aðeins vönduð hjól með ábyrgð, öll barnahjól með CE viðurkenningu.Frí upphersla fylgir innan tveggja mánaða.

sími 553 5320

Ármúla 40

Frum

ÞÓRUNN
Lögg. fasteignasali
Sími 512 3400
tse@remax.is

KRISTJÁN
Sölufulltrúi
Sími 699 6949
kristjan@remax.is

BENEDIKT
Sölufulltrúi
Sími 861 2743
benni@remax.is

Opin
hús

Bær
FASTEIGNASALAN

Í BÆNUM

Efstaleiti 43
230 Reykjanesbæ

Sunnubraut 7 - Einbýli
230 Reykjanesbæ

Valbraut 7 - Einbýli
250 Garður

Heiðarholt 15
250 Garður

OPIÐ HÚS mánudag kl. 18:00 - 18:30

OPIÐ HÚS mánudag kl. 19:30-20:00
Verð 29.800.000
Stærð 191,5 fm
Brunabótamat 23.350.000
Uppl. sími 861 2743 og 699 6949

OPIÐ HÚS mánudag kl. 18.00 – 18.30
Verð: 24.400.000
Stærð: 188,6 fm
Brunabótamat: 25.390.000
Góð eign

OPIÐ HÚS mánudag kl. 19:30-20:00
Verð 17.500.000
Nýtt parhús
146,6 fm.
Góð eign á rólegum stað.

Bogabraut 16.Einbýlishús
245 Sandgerði

Starmói – Einbýlishús
260 Reykjanesbæ

Akurbraut 14 - Nýtt raðhús - 260 Njarðvík

OPIÐ HÚS á morgun
þriðjudag kl. 18:00 - 18:30
Verð 37.700.000. Stærð 199,2 fm
Góð eign á góðum stað
Brunabótamat 28.570.000
Uppl. sími 861 2743 og 699 6949

OPIÐ HÚS á morgun
þriðjudag kl. 19:30 - 20:00
Verð 27.700.000 - Mjög góð lán fylgja
Stærð 133,7 fm
Brunabótamat 22.490.000
Uppl. sími 861 2743 og 699 6949

Ásett verð 30.700.000
Stærð 156,8 fm
Brunabótamat 26.200.000

Steinás 30
260 Reykjanesbæ
OPIÐ HÚS á morgun
þriðjudag kl. 18:00 - 18:30
Stærð 175,5 fm
Verð 41,800.000
Brunabótamat 30.150.000

OPIÐ HÚS á morgun
þriðjudag kl. 19:30 - 20:00
Verð 30.700.000
Stærð 161 fm
Brunabótamat 30.690.000

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

Guðrún Hulda
Ólafsdóttir,
hdl.

Frum

GH Investment Group kynnir í samstarﬁ við Grupo Mall, CAMPECHE PLAYA
GOLF MARINA & SPA RESORT – Golf-, Spa- og siglingaparadís í Mexíkó

Render Golf Units R1 - Campeche Playa

Einstaklega glæsilegar 3ja og 4ra herbergja golf-íbúðir

Miðbæjarkjarni með verslun og þjónustu

Hverri íbúð fylgja rúmgóðar svalir með
nuddpotti

5 stjörnu hótel og Spa

18 holu Jack Nicklaus Signature golfvöllur

Hitastig frá 23°C – 30°C

Snekkjuhöfn fyrir 150 báta

2,6 km hvít sandströnd

Heilsugæslustöð
Hitabeltisloftslag
Sjávarhiti aldrei undir 21°C

Gamli hluti Campeche borgar er á heimsminjaskrá UNESCO ásamt Calakmul
sem eru ævagamlar rústir frá tíma Maya Indíána. Mikið hefur verið lagt upp
úr umhverﬁsvernd við uppbyggingu svæðisins. Verð íbúðanna fer hækkandi
á byggingartíma og leigutekjur verða tryggar.
Einstakt tilboð fyrir þá sem kaupa núna:
 Golfbíll til fullra afnota innan svæðisins
 Golden Bear golfsett
 Ókeypis golfnámskeið hjá sjálfum Jack Nicklaus
 Lægra vallargjald
 Golfkerra
 6 ára félagsaðild að snekkjuklúbbi

Render Marina Units - Campeche Playa

Hringdu núna og fáðu sendan ókeypis bækling og geisladisk!

Sóleyjargötu 17 • 101 Reykjavík • Símar 510 3500 / 615 1020 E-mail: info@ghinvest.net • www.ghinvest.net
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Framnesvegur - einbýli

Þingholtsstræti - Útsýnisíbúð

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.

Íbúðin nýlega tekin í gegn og skiptist í opið rými með stofu, eldhúsi og borðstofu, svefnherbergi og baðherbergi. Góðar svalir. í kjallara þvottahús, sér
geymsla og hjóla/vagnageymsla. Verð 35.9 milljónir

Herjólfsgata-Laus strax

Seljabraut-109 Reykjavík

Skólavörðustígur - ,,Penthouse"

Hjallabraut - 4ra herb.

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

Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunarhúsnæði með sérinngang. Eldhús og stofa
eru eitt rými, svefnloft og baðherbergi.
Sérmerkt bílastæði fylgir eign. Íbúð er
haglega útfærð.
Verð 16.7 mill

155 fm penthouse íbúð, útsýni yfir alla
Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herberbergi,
bað, eldhús og glerturn. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð. Verð 59 millj.

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

Grandavegur 86,9 fm - 60 ára og
eldri

Laugavegur - Lúxus

Tröllakór - 3ja herb

Gullengi - 4ra herb.

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

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

Glæsilegt 284,2 fm einbýli á tveimur
hæðum, þar af 32 fm bílskúr. Sér 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Á efri hæð er forstofa, forstofuherbergi, eitt svefnherbergi,
baðherbergi, stofur og eldhús. Á neðri
hæð er sjónvarpshol, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, saunaklefa og þvottahús.
Verð 68 millj.

Baugakór - bílageymsla

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

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð

Unnarbraut -Setjarnarnesi

Kaplaskjólsvegur-Vesturbær

Álfhólsvegur - Útsýni

Drápuhlíð með bílskúr.

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

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

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

181 fm einbýlishús nýlega standsett með
möguleika á 2ja herb. íbúð í kjallara.
Íbúðin skiptist aðalhæð með forstofu,
samliggjandi borðstofu og stofu, svefnherbergi og eldhús, efri hæð með hjónaherbergi, barnaherbergi sjónvarpskrók,
leiksvæði og baðherbergi.

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

Hringbraut - Lyftuhús

Naustabryggja - íbúð á jarðhæð

Eiríksgata - 50,4 fm íbúð

50 fm 2ja herb. íbúð á 4.hæð í 5 hæða
lyftublokk vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin
skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi,
svefnherbergi og stofu. Geymsla á 1.
hæð. Stæði í bílageymslu. Verð 17.9
millj.

120 fm 2-3ja herb. íbúð með útsýni út
Elliðavoginn. Íbúðin skiptist í hol, stofu,
eldhús, baðh., svefnh. Í kjallara: Sjónvarpshol, geymsla og þvottahús.
Verð 25,9 millj.

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

Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í
kjallara. Öryggishnappar í íbúðinni.
Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa, matur o.fl.
í húsinu. Verð 29.5 millj.

Skógarhjalli-Kópavogur
97 fm 3 herb íbúð með bílageymslu,
íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Eignin vel staðsett og stutt í alla
þjónustu. Verð 45.9 millj

Asparhvarf-Glæsieign
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.

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 baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhús, stofu, borðstofu,æfingasal/frístundarými, sjónvarpsherbergi,
þvottahús, geymslu og bílskúr.
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Eignin skiptist í 3 hæðir auk bílskúrs. Í kjallara er 3ja herb. Íbúð m/sérinngangi,
geymsla og þvottahús. Miðhæð: anddyri, wc, hol 2 stofur, rúmgott eldhús.
Efsta hæð: wc, 3 góð svefnh. Og um 15 fm svalir. Verð 130 millj.

Verktakar - tækifæri

Gott átta herbergja hús á besta stað í
Hafnarfirði. Húsið hefur verið endurnýjað
að miklu leiti fyrir utan kjallara. Þak, múr
og gluggar. Ris er 97 fm, aðalhæð 103
fm plús kjallari.
Verð 59 milljónir

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

Lauganesvegur - endurnýjuð

Hofteigur - stutt frá Laugardal

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.

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 milljónir.

Grundarstígur - 143 fm útsýnisíbúð
4ra herb. vel útbúin íbúð á 3 hæð. Mikið
útsýni er yfir alla borgina. Innréttingar og
gólfefni er allt fyrsta flokks. Þvottaaðstaða í íbúð. Einkastæði fylgir.

Trönuhraun-Hafnarfirði

Mjósund-Hafnarfjörður

Eignarlóð undir heilsárshús

109,9m2 íbúð á fyrstu hæð með kjallara.
Eignin skiptist í hæð með forstofu, stofu,
borðstofu og eldhúsi. Kjallari með sjónvarpsrými, baðherbergi, herbergi og
þvottahúsi. Íbúðin er laus.
Verð 23.1 millj.

Erum með til sölu mjög vel staðsettar og
fallegar eignalóðir undir sumarbústaði í
Kerhrauni. Aðeins í u.þ.b. 1 klst. keyrslu
frá Reykjavík. Lóðirnar er frá 0.5 - 0.8 ha.
Vatn og rafmagn að lóðamörkum. Landið er gróið og mikið víðsýni. Stutt í nálæga þjónustu og golfvelli. Verð 2 millj.

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

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Laugavegur 20 - studio íbúð.

Öldugata - 245,4 fm fallega endurnýjað

Nönnustígur- Hafnarfirði

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Ný-uppgerð glæsileg 41.2 fm studio íbúð á 3. hæð í uppgerðu húsi við
Laugaveg. Eldhús með vönduðum innréttingum og granít borðplötum, tækin
innfelld í innréttingu. Baðherbergi flísalagt með upphengdu salerni. Verð 18,9

Hjallahraun - frábær staðsetning mikið auglýsingagildi.
Grettisgata-Miðbær-Einbýli
Gott 299,4 fm húsnæði ásamt byggingarétti, búið er að samþykkja teikningar,
stækkunin verður um 225,6 fm, en búið
er að borga gatnagerðagjöld vegna
stækkunarinnar. Nánari upplýsingar á
skrifstofu okkar að Lágmúla 7.

Húsið skiptist í kjallara, hæð og ris. samtals. 138 fm og 50 fm 2ja herb hliðarbyggingu. Búið að endurnýja allt húsið.
Lán getur fylgt. Verð 45 millj.

Hallveigarstígur - 3ja herb
Falleg 3jaherberja í búð á þriðju hæð,
húsið er nýlega uppgert að utan og búið
að endurnýja allt gler. Í bakhúsi er lítil
íbúð sem tilheyrir eigninni og er í útleigu
fyri 30 þús á mán.

Kötluás - Tjarnir - Bláskógar- Skipholt - ný 3. herb.
147 fm íbúð við Skipholt 50 a. Íbúðin
byggð.

Flatahraun - Ný 4ra herb með bíl- Ný og glæsileg 3 sumarhús. Húsin eru skilast fullbúin með gólfefnum og innréttskýli.
fullbúin með gólfefnum ásamt verönd og ingum.Þvottah. og geymsla innan íbúðar.
119 fm íbúð í lyftuhúsi. Íbúðin er fallega
innréttuð með góðum svölum til vesturs.
Tæki og háfur í eldhúsi úr burtstuðu stáli.
Þvottah/geymsla innan íbúðar.

gert ráð fyrir heitum potti. Húsin standa
hátt með miklu víðsýni. Mjög vönduð í
alla staði. 6 km frá Reykholti . Biskupstungum. Verð 26 - 28,0 millj

Furugrund -bílageymsla

Auðbrekka - Leiga eða sala

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

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

Bílskúr fylgir.

Melbraut - 11 herb einbýlishús Garði
Húsið er á tveimur hæðum og telur 10
herb., stofu og tvö baðh. Húsið bíður
upp á mikla möguleika varðandi leigutekjur. Verð 35 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb
Hallakur - ný 3. herb
Íshússtígur - Keflavík - nýlega 101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í Glæsileg 3ja herb íbúð á fyrstu hæð með
uppgert
anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2. barna- útgengi í garð í litlui fjölbýli. Eikarparket
Fallega endurgert 191 fm tvílyft einbýlis- herbergi, bað og þvottah. Íbúðin er upphús með 56.5 fm húsnæði á baklóð sem runaleg og snyrtileg. Sér geymsla í kjaller tilvalið til útleigu. Húsið hefur smekk- ara. Verð 21.9 millj.
lega verið tekið í gegn með parketi og
flísum á gólfi. Verð 46 millj.

.is

:: 535_1000

og flísar á gólfum. Eikar innréttingar.
Verð 29.5 millj

Frum

Fálkahöfði – 4ra herb + bílskúr

Skeljatangi – 4/5 herbergja

Spóahöfði – neðri sérhæð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 121,9 fm,
4ra herbergja íbúð á jarðhæð með SÉRINNGANGI og sér garði, ásamt 29,2 fm
BÍLSKÚR í góðu fjölbýlishúsi við Fálkahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt og rúmgóð, rúmgóð svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús m/borðkrók, baðherbergi
m/kari og sturtuklefa og sér þvottahús.
Mjög gott aðgengi er að íbúðinni og bílskúrinn beint á móti henni.
Verð 32,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu vel
nýtta 94,2 fm Permaform íbúð á 2. hæð í
litlu fjórbýlishúsi við Skeljatanga í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 3-4 svefnherbergi,
mjög flott eldhús með góðum borðkrók,
gott baðherbergi og rúmgóð stofa. Þetta
er falleg og góð íbúð í vinsælu hverfi í
Mosfellsbæ.
Verð 26,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 4ra
herbergja neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, með
fallegri aðkomu að neðri hæðinni. Íbúðin er
126,3 fm, og skiptist í 3 rúmgóð svefnherbergi, lokað eldhús, stóra stofu, flott baðherbergi og sér þvottahús. Flísar og ljóst
parket á gólfum. Íbúðinni fylgir 50 fm sérafnotaréttur af lóð í suðvestur. Flottur staður, golf, sund, gönguleiðir, skólar og líkamsrækt í göngufæri.
Verð 32,9 m.

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Hjarðarland – 204 fm parhús

Súluhöfði – 94,1 fm sérhæð.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá glæsilega
94,1 fm neðri sérhæð – jarðhæð, í mjög
snyrtilegu og flottu tvíbýlishúsi við Súluhöfða í Mosfellsbæ. Tvö góð svefnherbergi, stofa, borðstofa, gott eldhús, baðherbergi m/sturtu og þvottahús/geymsla.
Mjög stórt hellulagt bílastæði fyrir tvo bíla,
góð verönd og afgirt timburverönd með
skjólgirðingu. Topp eign á besta stað.
Verð 29,5 m.

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

Sími: 588 9090

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 203,9
fm parhús á tveimur hæðum með miklu útsýni í fallegum botnlanga við Hjarðarland í
Mosfellsbæ. Á jarðhæð er forstofa, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús.
Á efri hæð er stór og glæsileg stofa, sjónvarpshol, svefnherbergi og stórt eldhús
m/borðkrók. Falleg aðkoma er að húsinu,
skjólgóð lóð og gott bílaplan.
Verð kr. 46,8 m.

Suðurmýri - Seltjarnanesi

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

VALLAKÓR 1-3 - KÓPAVOGI
OP
IÐ

Glæsilegt nýlegt 180 fm parhús á tveimur
hæðum með bílskúrs. Húsið skiptist þannig
að á neðri hæð er forstofa, hol, baðh., eldhús, stofa, borðst. og þv.hús. Á efri hæð er
baðherbergi, sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. Mikil lofthæð og falleg hönnun gerir
þetta hús mjög bjart og skemmtilegt. Sólríkur garður er til suðurs. Nánari upplýsingar
veitir Kjartan Hallgeirsson fasteignasali.

Furubyggð – 112,4 fm raðhús

Aðaltún – 142,4 fm parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 112,4
fm endaraðhús á einni hæð á stórri hornlóð
í grónu og fallegu hverfi í Mosfellsbæ.
Þetta er vel skipulagt raðhús á tveimur
pöllum, hannað af Ingimundi Sveinssyni,
arkitekt. Í íbúðinni eru þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, sér þvottahús, eldhús með
borðkrók og stór stofa/sólstofa. Stór mikil
hornlóð í suður og vesturátt og gott bílaplan fyrir framan húsið.
Verð 32,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallegt
142,4 fm parhús á tveimur hæðum, með
innbyggðum, bílskúr í spænskum stíl við
Aðaltún í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er eldhús,
stofa, baðherbergi, vinnuherbergi og forstofa, á 2. hæð er sjónvarpshol og þrjú
svefnherbergi. Rúmgóður bílskúr og stórt
hellulagt bílaplan. Stór vesturgarður með
fallegu útsýni.
Verð 42,3 m.

Grenibyggð – 164 fm raðhús

Byggðarholt – 131,5 fm raðhús

Til sölu flott og endurbætt 164 fm raðhús á
tveimur hæðum, auk risherbergis sem ekki
kemur fram í fm tölu hússins. Á jarðhæð
er glæsilegt eldhús, stór stofa, sólstofa,
þvottahús og gesta WC, á 2. hæð eru 3
svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi og í risi er stórt herbergi. Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan bílskúr og mjög
skjólgóður suðvesturgarður bakatil.
Verð 43,9 m.

Mikið endurbætt og vel nýtt 131,5 fm
endaraðhús á tveimur hæðum í mjög
skemmtilegu hverfi í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, stór stofa, forstofa og
hjónaherbergi, en á neðri hæð eru 2-3
rúmgóð herbergi, baðherbergi m/kari og
sturtu og hol. Úr stofu er gengið út á stóra
afgirta timburverönd í suðvestur. Topp
staður, stutt í Varmárskólasvæðið sem og í
miðbæ Mos.
Verð 32,8 m.

Víðiás, Gbæ - glæsilegt
Glæsilegt vandað parhús með glæsilegu útsýni á eftirsóttum stað. Húsið er í lokuðum
botnlanga í Ása-hverfi í Garðabæ. Húsið er
samtals 181,3 fm m. innbyggðum 30.7 fm
bílskúr. Á neðri hæðinni er forstofa, stofa og
borðstofa, 2 herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Á efri hæðinni er alrými og
stórt herbergi. Arinn er í stofu. V. 67 m.
7452

Bræðraborgarstígur - virðuleg eign
Fallegt og notalegt 101,3 fm timburhús m.
steyptun kjallara, byggt árið 1901. Eignin
skiptist m.a. í tvær stofur, tvö svefnh.,
baðh.,eldh., og þvottah. V. 33,0 m. 7454

HÚ

Frum

S

Húsið er staðsett steinsnar frá einni stærstu og glæsilegustu íþróttamiðstöð
landsins, Íþróttaakademíu Kópavogs. Góðar gönguleiðir og útivistarsvæði í
næsta nágrenni. Sérmerkt bílastæði í upphituðu bílastæðahúsi. Frá stiga og
lyftuhúsi eru sérinngangar inn í allar íbúðir. Lyftuhúsið er með stórum glerflötum og á stigapöllum eru glerskýli.

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ kl. 17.00-18.00.

Ægisíða - sjávarútsýni

Blikahjalli - glæsileg eign

Glæsilegt 424,1 fm einbýli auk 52,3 fm bílsk. Skarphéðinn Jóhannsson arkitekt teiknaði og er það tvímælalaust eitt af hans bestu
verkum. Húsið er þrílyft. 825 fm lóð. Bílskúrinn er með köldu vatni og rafmagni.
Lóðin er mjög falleg og nýstandsett. Rúmgott nýtt hellulagt upphitað plan er fyrir
framan húsið að hluta, upp alla innkeyrsluna
og einnig norðan megin hússins. Uppl. gefa
Sverrir Kristinsson og Kjartan Hallgeirsson.

Glæsilegt um 250 fm tvílyft endaraðhús á
fallegum útsýnisstað. Á neðri hæðinni er
innbyggður bílskúr, forstofa, 2 herb., snyrting, innra hol og stórt fataherbergi og geymsla. Á efri hæðinni eru stórar glæsilegar stofur, eldhús, þvh., baðherbergi og tvö svefnherbergi. Lóðin er öll nýlega standsett og
mjög glæsileg. Hún er stölluð og með góðri
verönd, stóru upphituðu bílaplani fyrir 4 bíla
o.fl. V. 77 m. 7327

Bogahlíð með herb. í kjallara
Falleg og virðuleg ca 160 fm íbúð á 3. hæð
í 6 íbúða húsi með fallegu útsýni. 2 íbúðir eru
á hæð. Eignin skiptist í gang og hol, þrjú
svefnh., 2 stofur, gestasn., stórt eldh., og
baðh. Í kjallara er íbúðarh., með glugga og
aðgangi að snyrtingu og góðar geymslur. 2
svalir. Örstutt er í leik-, grunn-, framhaldsog háskóla. V. 31,0 m. 7455
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SMÁAUGLÝSINGAR
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Vélar og verkfæri

Heilsuvörur

Til leigu ca 800fm iðnaðarhúsn. í Grb.
Laust 1. maí. Uppl. í s. 897 2000 & 661
3131 eða á johannes@sts.is

Dýrahald

425fm verslunar- og iðnaðarhúsn. á
Smiðjuvegi til leigu strax. Uppl. í s. 897
2000 eða á johannes@sts.is

Símaspáin.

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

HÚSNÆÐI

Iðnaðarbil, 80 til 1000 ferm til leigu á
góðum stað í Hafnarfirði. Erum einnig
með húsnæði á 2 hæð sem hentar undir ýmsa starfsemi, skrifstofur
eða sem geymsluhúsnæði. Uppl í S.
8224200 og 6601060, vad@simnet.is

Húsnæði í boði

Múrarar
Getur bætt við okkur flísalögnum og
múrverki. Uppl. í s. 770 6563.

Rafvirkjun

Til sölu rafstöðvar 16-20kw. Upplýsingar
í síma 5657390 virka daga milli 8:00
og 18:00

Til leigu 70m2 iðnaðarbil í nýl húsi í
Garðabæ m góðri hurð. Verð 100 þús.
S. 8927858

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 dyraland.is/dyr/66395/

Til bygginga

Geymsluhúsnæði

Ýmislegt

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum.
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.
Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m.2x4
óheflað á 195 kr/m, mótabitar 1.135
kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á ulfurinn.
is eða s. 840-7273, Halldór.

Verslun

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445.
Nánari uppl. inná http://www.4ever.is
www.4ever.is
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

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

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
Heilsunudd ódýrt og gott. Nudd gegn
vöðvabólgu. Uppl. í s. 690 8876 (ekki
erótískt)

KEYPT
& SELT

- Baldursgata 7a -

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf
- clean 9 - lifestyle 30

- Beachcomber Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heitum pottum. Eigum potta til
afgreiðslu strax. Mest einangruðu pottar á markaðnum,
lokað 24 tíma hreinsikerfi
o.m.fl. Fimm ára ábyrgð. Frí
heimsending hvert á land sem
er. Sendum bæklinga samdægurs. 13 ára reynsla á Íslandi.
Eigum örfáa potta eftir á gamla
genginu.
Opið alla daga frá 09 til 21.00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
eða mvehf@hive.is

60 fm íbúð á fyrstu hæð. Íbúðin er öll
nýuppgerð frá toppi til táar. Hún er með
hljóðeinangrandi gluggum og góðum
hita. Sérinnganur er í eignina. Skilyrði
leigutaka: Leiguverð er 140.000.-kr pr.
mánuð. Aðeins reyklausir einstaklingar
koma til greina. 3 mánaða bankaábyrgð
skilyrði. Upplýsingar í síma 868 5001.

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.

Nýtt í leigu

Skrifstofa Leiguliða auglýsa lausar íbúðir til afhendingar fljótlega. Reykjavík,
Hafnarfjörður, Akranes. www.leigulidar.
is eða 517 3440.
Skemmtileg nýl 90m2 íbúð/skrifstofa
til leigu í Garðabæ. Verð kr 125 þús.
S. 8927858

Húsnæði óskast

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

2 yndislegar og reglusamar stelpur á
vinnumarkaðnum óska eftir 3 herb.
íbúð í langtímalegu. Skilvirkum greiðslum er heitið og útvegum meðmæli
ef þess er óskað. Vinsamlegast hafið
samband. Guðný 865 8539 Arndís 698
0431.

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

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2.
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564
6500. www.geymslaeitt.is
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar.
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.

Sumarbústaðir

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

Til sölu

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
HEIMILIÐ
Ferðaþjónusta
Húsgögn

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

Atvinna í boði

Hjá Jóa Fel Holtagarðar
Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf.
S. 586 9010 eða addco@addco.is

Sjóstangveiði - Andrea

Hvalaskoðun, Skemmtisiglingar. Tilvalið
fyrir fyrirtæki og starfsmannahópa.
Símar 562 2300, 892 8433. Nánari
upplýsingar www.hvalalif.is / hvalalif@
hvalalif.is

HEILSA
Baðstaðir

Stubbastandar

Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði
standar og á vegg. Standur ehf. Sími
842 2535. stubbastandur@gmail.com
Hágæða Hanak innréttingar til sölu. Fást
á mjög góðu verði. Málningarvinna frítt
með. S. 697 4008.

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

Hestamennska

Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veitingastaðurinn 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.

Til sölu til flutnings nýtt Sumarhús 67
fm + 32 fm svefnloft. Fullbúin að utan,
fokhelt að innan. Sumarhus.com S.
615 2500.

Atvinnuhúsnæði

Óskum eftir að ráða hressar
og duglegar manneskjur í
afgreiðslu í bakaríð hjá Jóa Fel
Holtagörðum. Einnig vantar fólk
um helgar. Íslenskukunnátta
skilyrði.
Upplýsingar gefur Dóra í síma
861 2417 eða Unnur í síma 893
0076. Íslenskukunnátta skilyrði.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum.
Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.
Vantar þig lagerrými? Erum með lagerrými til leigu 50-500fm. Upplýsingar í
síma 695 7045 eða 570 7010.

TIL SÖLU
Nýjir og ónotaðir stólar til sölu. Einnig
stórglæsileg sófasett til sölu. Frábær
verð í boði. Fyrstur kemur fyrstur fær.
Uppl. í síma 821 6254 & 868 5001.

Innréttingar í hesthús
Smíðum innréttingar í hesthús úr
heitgalvanseruðu járni. Margar
útfærslur. Tilbúin úrvals eik, hefluð, nótuð og þurrkuð.
Einnig uppsetningar, vönduð
vinna, 10 ára reynsla. Eikarstíur.
Uppl. í s. 869 6690 og 691 8842.

SELLOFAN

UMHVERÙSV¾NAR UMBÒÈIR

&RAMLEIÈUM EFTIR ÖÅNU SNIÈI
SELLOFAN UMBÒÈIR SEM GERA HLUTINA SÕNILEGRI
-ATVARA
+ORT UMSLÎG
,ANGLOKUR
3NYRTIVÎRUR
3AMLOKUR
'JAFAVARA
+ÎKUR
&LÎSKUPOKAR
3¾LG¾TI
OG MARGT Ú
.¹NARI UPPL GEFUR ®RN Å S     
SELLOPLAST INTERNETIS
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AÐALFUNDUR
Við óskum eftir vönu starfsfólki í sal
og vönum barþjónum. Aldurstakamark
20 ára. Áhugasamir vinsamlegast hafið
samband í síma 844 7589. www.
cafeoliver.is

Energia kaffihús/veitingahús Smáralind
Óskum eftir manneskju, ekki
yngri en 20 ára, sem getur tekið
að sér ýmis störf fyrir okkur, m.a
aðstoð í eldhús, séð um kaffibar
og þjónað í sal. Viðkomandi þarf
að hafa frumkvæði, vera jákvæður og lipur í mannlegum samskiptum og þarf að geta unnið
undir álagi. Þægilegur vinnutími.
Upplýsingar í síma 664 0664
eða á staðnum, Guðný.

Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður
haldinn kl 20:00. þriðjudaginn 22. apríl 2008
í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarﬁrði.

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

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

LÍKAMSRÆKTARKEÐJA.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Kosning í kjörstjórn.
3. Önnur mál.

Til sölu líkamsræktarfyrirtæki, hið eina sinnar tegundar hér á landi, vel staðsett með mikla
stækkunarmöguleika. Hefur náð árangri og fótfestu á markaðnum. Um er að ræða tvær stöðvar. Eru
mjög vel staðsettar, í flottu húsnæði.

Kafﬁveitingar.

ÖFLUG VEISLUÞJÓNUSTA.

Stjórnin.

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.

Reykjavíkurborg

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.

Skipulags- og byggingarsvið

BÍLAHREINSIVÖRUR - HEILDVERSL:
Til sölu heildverslun með heimsþekktar bílavörur. Gott tækifæri með öðru eða eitt sér. Fyrirtækið
hefur starfað um árabil. Gott verð.

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík

FISK-HEILDVERSLUN
Til sölu af sértökum ástæðum, gróin heildsala í fiskmeti. Kjörið tækifæri fyrir duglegan einstakling
sem vill starfa sjálfstætt. Góðir tekjumöguleikar. Miklir stækkunarmöguleikar. Gott verð.

SÓLBAÐSTOFA - 4 bekkir - GOTT VERÐ.

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru hér með
auglýstar tillögur að breytingum á deiliskipulagsáætlunum í Reykjavík.

Til sölu sólbaðsstofa í verslunarmiðstöð. 4 ergoline bekkir allir með nýjum perum. Allt nýstandsett
og aðstaða því góð. Opið 11-23.

SÉRVERSLUN Í SKARTI OG FYLGIHLUTUM
Til sölu sérverslun sem sérhæfir sig í allskonar tískuvöru og fylgihlutum, sérlega vel staðsett í
glæsilegri verslunarmiðstöð

Lækjargata 12/Vonarstræti 4 og 4B.
Vilt þú starfa hjá framsæknu
fyrirtæki í fremstu röð
Öryggisþjónustu á Íslandi.
Öryggisgæslan leitar nú að
starfsfólki til næturstarfa og
verkefna á öllum tímum sólarhrings. Við leitum bæði að fólki
í 100% starf sem og Hlutastörf
td.helgarvinnu. Aukavaktir í
boði. Viðkomandi þarf að hafa
ríka þjónustulund og jákvætt
hugarfar. Hreint Sakarvottorð er
skilyrði. Lágmarks aldur umsækjanda er 18 ár.
Umsóknir eru á Skrifstofu
Öryggisgæslunnar ehf.
Auðbrekku 6 - 200 Kópavogur.
Opið er frá kl.10-17 virka daga.
Einnig er hægt að hringja í
Síma 568 5030. mailto: egill@
oryggisgaeslan.is

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit
1.141.2 Kvosina.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að á lóðunum að
Lækjargötu 12 og Vonarstræti 4 og 4B verði
byggt hótel og bankaútibú í einni sambyggðri
nýbyggingu sem tengi saman Vonarstræti 4 og
Lækjargötu 12. Gert er ráð fyrir að fjarlægja gamla
verksmiðjubyggingu á baklóðinni að Vonarstræti
4B og reisa þar þriggja til fjögurra hæða útbyggingu fyrir hótelið. Stærðir bygginga að Lækjargötu
og Vonarstræti er að mestu innan marka byggingarheimilda gildandi deiliskipulags en byggingarmagn er aukið sem nemur bakbyggingu
hótelsins. Gert er ráð fyrir að í hótelinu verði veitingahús og líkamsræktarstöð aðgengileg almennum borgurum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Nauthólsvík

Veitingahúsið Nings
óskar eftir hressu og jákvæðu
fólki í fullt starf í afgreiðslu. Um
framtíðarstarf er að ræða þar
sem unnið er á 15 daga vöktum. Hentar fyrir þá sem vinna
vel með öðrum og hafa góða
þjónustulund. Nauðsynlegt er
að vera íslenskumælandi. Einnig
vantar afgreiðslufólk í kvöld og
helgarvinnu.
Uppl. í síma 822 8870 eða á
www.nings.is

Kvöldvinna - fullt starf.
Subway Hringbraut/N1 óskar
eftir duglegu og jákvæðu fólki
með mikla þjónustulund. Um
er að ræða fullt starf og er
unnið virka daga frá 16-00.
Íslenskukunnátta er kostur en
ekki skilyrði. Hægt er að sækja
um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir Magga
í síma 696-7064. Aldurstakmark
er 18 ár.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur
vegna aðlögunar að nýlega samþykktu skipulagi
háskólasvæðis norðan Nauthólsvíkur.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að hægt verði að
stækka veitinga/kaffihús á byggingareit a4, vegir
og stígar að svæðinu breytast þar sem Hlíðarfótur
kemur inn úr vestri og lóð fyrir félagsheimili starfsmanna Flugmálastjórnar minnkar. Lóð fyrir byggingareit a4 stækkar og gert ráð fyrir allt að 600m²
byggingu, reitur fyrir strætisvagnaskýli er fært að
austurmörkum og bætt er inn gönguleið þvert í
gegn um skipulagssvæðið ásamt því að stofnstígur er breikkaður til norðurs úr þremur metrum
í fimm metra.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Korngarðar 1-3

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.

SAUMASTOFA - FATABREYTINGAR.
Til sölu saumastofa sem er mest í fatabreytingum fyrir einstaklinga og verslanir. Er í góðu
húsnæði í miðborginni. 9 vinnustöðvar. Gott tækifæri.

AUSTURLENSKUR STAÐUR með Take away
Frum

Öryggisgæslan

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.

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA- BÍLALÚGA
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. Góður staður með vaxandi veltu. Mjög gott verð.

BLÓMABÚÐ - EXPRESSÓBAR MEÐ LÉTTVÍNSLEYFI
Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Mikið úrval af blóma og gjafavöru. Er í rúmgóðu
húsnæði. Expressóbar með léttvínsleyfi. Gott 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-MIKIL VELTA-GOTT TÆKIFÆRI
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.
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. Fínt verði.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Skarfabakka
vegna lóðanna Korngarðar 1-3
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að lögun og stærð
byggingareits er breytt, stærð lóðar er uppfærð,
nýtingarhlutfalli er breytt ásamt gólfkóta. Syðri
innkeyrsla er færð um u.þ.b. 40 metra til suðvesturs.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

HEMLAVERKSTÆÐI Í EIGIN HÚSNÆÐI.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála skipulagsog byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni
3, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 21. apríl
2007 til og með 3. júní 2008. Einnig má sjá tillögurnar
á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum
við tillögurnar skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs
eigi síðar en 3. júní 2008. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með
tölvupósti. Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar.

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

Reykjavík, 15. apríl 2008
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

Þekkt fyrirtæki í eigin húsnæði, á frábærum stað. Þjónustar jafnt stóra bíla sem litla. Nægur
tækjakostur fyrir tvö verkstæði. Topp Tækifæri

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- VEFSÍÐUGERÐ.
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.

VINSÆL HÁRSNYRTISTOFA Í 101 - 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 annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.fyrirtaekjasala.is
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Viðskiptatækifæri
Lærðu alvöru NETVIÐSKIPTI!! Viltu læra
að skapa þér miklar tekjur á Netinu?
Skoðaðu þá vefsíðuna VIDSKIPTI.COM
og fáðu allar upplýsingar um málið.

Kvöld og helgarvinna

Okkur vantar öflugt og skemmtilegt fólk
til starfa! Ekki síður skemmtilegt fullorðið fólk. Hringdu núna í síma 575 1500
Símstöðin ehf simstodin@simstodin.is
www.simstodin.is
Bonita snyrtistofa óskar eftir menntuðum snyrtifræðingi í 50% starf . Uppl. í
síma 866 1867, Ingibjörg.

Hjólagrafa

Reykjavíkurborg

„Þei, þei þýtur
í mó, hrein mey,
sælleg og rjóð...“
- Seinna meir, Start, Höf: Jóhann Helgason“

TILKYNNINGAR
Einkamál

Óska eftir vönum manni á nýlega hjólagröfu. Mikil vinna í boði. Uppl. í s. 824
7565 & 696 6676.
GG flutninigar óska eftir vönum meiraprófsbílstjórum á dráttarbíla nú þegar.
Mikil vinna framunda. Umsóknir og
uppl í síma 5814410

Sláttumenn
Garðaþjónusta

Garðaþjónusta óskar eftir duglegu
starfsfólki í skemmtilegt sumarstarf.
Nánari uppl. veitir Þórhallur í s. 846
0864.

Atvinna óskast
Nýr vefur » Á hvað ert þú að hlusta?

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?
Höfum á skrá menn sem að óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn, bilstjórar, gröfumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

Eldri iðnaðarmaður
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Eldri múrari óskar eftir múrverki td.
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir,
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn.
Uppl. í s. 866 3175.

Skipulags- og byggingarsvið

Breyting á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2001-2024.
Geitháls-Reynisvatnsheiði.
Hellisheiðaræð.
Stofnæð hitaveitu
Borgarráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt
tillögu að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur
2001-2024 varðandi nýja stofnæð hitaveitu
sem liggur um Geitháls og Reynisvatnsheiði.
Um er að ræða niðurgrafna lögn sem liggur á
2,5 km kafla innan marka Reykjavíkur og tengist
hitaveitutönkum í Reynisvatnsheiði. Tillagan,
ásamt umhverfisskýrslu, var auglýst og var til sýnis
í upplýsingaskála skipulags- og byggingarsviðs
og á vefsvæði sviðsins, frá 12. desember 2007
til 31. janúar 2008. Athugasemdafrestur rann út
þann 31. janúar sl. og bárust athugasemdir frá 4
aðilum. Borgarráð, að undangenginni afgreiðslu
skipulagsráðs, hefur afgreitt athugasemdirnar og
sent þeim sem gerðu athugasemdir umsögn sína.
Vegna athugasemdanna voru ekki gerðar breytingar
á aðalskipulagstillögunni. Breytingartillagan hefur
verið send Skipulagsstofnun sem gerir tillögu
til umhverfisráðherra um lokaafgreiðslu hennar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og
niðurstöðu borgarráðs geta snúið sér til skipulagsog byggingarsviðs Reykjavíkurborgar.
Skipulagsstjóri Reykjavíkur

31 ára karlmaður með meirapróf, öll
réttindi + ADR, vantar góða og mikla
vinnu. Vanur bílstjóri. S. 659 2505.

BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090

TUNGUHÁLS 530 FM.

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

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

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
KAUPANDA AÐ IÐNAÐARLÓÐ UNDIR 800-1500 FM
HÚS - HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ.
Leigjanda að 500 - 700 fm með góðri lofthæð og innkeyrslu
- Höfuðborgarsvæðið.
Kaupanda 1000 fm iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð og
rúmgóðri lóð - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda 800-1000 fm undir iðnaðarstarfsemi til leigu Höfuðborgarsvæðið.

Frum

ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI/MAKASKIPTI:
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 1000 fm - góðar
tekjur. Makaskipti/ódýrara.
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 atvinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.

VESTURHRAUN - INNKEYRSLUBIL.

AUSTURMÖRK, HVERAG., INNKEYRSLUBIL.
Til sölu/leigu vel staðsett nálægt nýja miðbænum í Hveragerði,
samtals 4 innkeyrslubil í
staðsteyptu atvinnuhúsnæði
í smíðum. Möguleiki á stökum bilum frá 122,9 fm eða
allt húsið samtals 498,6 fm.
Húsnæðið skilast fullbúið að
utan, frágengin lóð og malbikuð, fokhelt að inna, með
vatns- og rafmagnsinntaki
inní hús. Samningsatriði um
frekari frágang. Makaskipti

SMIÐJUVEGUR, KÓP., 140 FM + TÆKI
Til sölu atvinnuhúsnæði og rekstur saman við Smiðjuveg,
Kópavogi. Húsnðið
103,7 fm að grunnfleti
ásamt um 40 fm milligólf (ósamþ). Reksturinn er vel þekktur og
húsnæðið á eftirsóttu
svæði. Hringdu til
okkar í síma 517 3500
og pantaðu skoðun núna. Frábært tækifæri á frábærum stað.

GRANDATRÖÐ, HFJ, 271 FM. INNKEYRSLUBIL.

Til leigu glæsileg innkeyrslubil á einni hæð. Mikil lofthæð í mæni
eða um 8 mtr., þakbirta, hentar hvaða starfsemi sem er, stór og
rúmgóð malbikuð lóð. Mögulegar stærðir: 103 fm, 1x 5 mtr. innkeyrsluhurð, 1x gönguhurð, gryfja, wc. ; 206 fm, 2x 5 mtr.
innk.hurðir, 2x gönguhurðir, möguleiki á gegnumkeyrslu, wc. ;
309 fm, 3x 5 mtr. innk.hurðir, 3x gönguhurðir, gegnumkeyrsla, wc.
; 414 fm, 4x 5 mtr. innk.hurðir, 4x gönguhurðir, gegnumkeyrsla,
gryfja, wc. Pantaðu skoðun í 517 3500.

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

Til leigu steinsteypt
iðnaðarhúsnæði með
mikilli lofthæð og 2x
stórum
innkeyrsluhurðum, um endabil
er að ræða. Möguleiki
er að skipta húsnæðinu í smærri einingar
og fjölga innkeyrsluhurðum. Lóð Malbikuð. Frábær staðsetning og eftirsótt svæði.

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 standsetningar 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.

EYRARTRÖÐ, HFJ, 650 FM.
Til leigu mjög vel staðsett
samtals 650 fm atvinnuhúsnæði á Hvaleyrarholtinu í
Hafnarfirði. Ein stór innkeyrsluhurð. Lóðin er stór og
rúmgóð með mjög góðri aðkomu. Mikil lofthæð. Á milligólfi sem telur um 150 fm,
eru skrifstofur, eldhús, salerni. Iðnaðarhús. Húsnæðið
er laust og til afhendingar
strax.

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.
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4RA TIL 7 HERB.

SUÐURBRAUT

Opið virka daga
kl.9–18

Falleg 100,9 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu litlu
fjölbýli á útsýnisstað. 3 möguleg 4
svefnh. Verð 23,5 millj. 7539

ELDRI BORGARAR

til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 3ju
hæð í góðu fjölbýli. Fallegt útsýni.
Verð 23,0 millj. 7426

NAUSTAHLEIN - LAUS
STRAX 60 fm 2ja herb. RAÐHÚS

MIÐVANGUR - Fallegt 188,2 fm

LÆKJARGATA - MEÐ BÍLSKÚR Glæsileg 127 fm 3ja til 4ra

fyrir eldri borgara. Hægt er að fá
neyðarbjöllu og ýmsa þjónustu frá
Hrafnistu. Verð 23,2 millj. 7519

raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209

herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð í nýlegu
LYFTUHÚSI, ásamt 28 fm BÍLSK.
Útsýni. Verð 42,5 millj. 7412

EINBÝLI

HÆÐIR

Glæsileg 131
fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 3. hæð í
glæsilegu lyftuhúsi á besta ÚTSÝNISSTAÐ. Verð 46,9 millj. 7356

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1 HÆÐ
Fallegt 194 fm einbýli á einni hæð
með innb. bílskúr. Góð staðsetning
og stórir pallar. Verð 62 millj. 7516

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

ENGJAVELLIR - LAUS
STRAX Björt og sérlega rúmgóð
150 fm endaíbúð. 4 sv.herb. Sérinngangur. Stórar útsýnissvalir.
Verð 34,8 millj. 7116

BURKNAVELLIR

Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í
aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 23,5 millj. 7336

ARNARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 108,2 fm EINBÝLI,
ásamt 38,5 fm BÍLSKÚR og ný ca:
4,0 fm forstofa eða samtals því
150,7 fm Verð 20,9 millj. 5249

3JA HERB.

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
mikið endurnýjað 160 fm raðhús á
tveimur hæðum, ásamt 25 fm innb. bílskúr, samtals 185,2 fm 4
svefnh. Verð 42,5 millj. 7496

HERJÓLFSGATA

GRINDAVÍK

LINDARBERG - EFRI SÉRHÆÐ Sérhæð í tvíbýli ásamt innb.
bílsk. á fráb. stað efst í Setberginu.
5 svefnh. Verð 43,9 millj. 7343

VEGHÚSASTÍGUR - NÝ UPPGERT Glæsilega ný uppgerð 123
fm sérhæð. Sérinngangur. Hérna
er allt nýtt, lagnir og innréttingar.
Verð 39,9 millj. 7503

ÁLFASKEIÐ Falleg 118,4 fm 4ra

DOFRABERG

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

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

BURKNAVELLIR

3ja til 4ra herb. endaíbúð 91,1 fm efsta hæð í
lyftuhúsi. Stæði í bílg. Sérinng. af
svölum. Verð 24,5 millj. 7543

NORÐURBAKKI 5a - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Vorum að fá sérlega vandaða 113,8 fm 3ja herb.
ENDAÍBÚÐ á 4. hæð ásamt stæði í
bílag. í glæsilegu lyftuhúsi á Norðurbakkanum. Verð 34,3 millj. 7476

NORÐURBAKKI - ENDI FULLBÚIN Falleg fullbúin endaíbúð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. LAUS
STRAX. Verð 27,9 millj. 7266

BAÐSVELLIR Fallegt talsvert
endurnýjað einbýli á einni hæð,
ásamt bílskúr á mjög góðum stað í
útjaðri bæjarins. 4 svefnherbergi.
29,5 millj. 7525

ÁLFASKEIÐ

SUÐURHÓP 1- FYRIR 50
ÁRA OG ELDRI NÝLEG, 123,9

Góð 125,7 fm íbúð
á efstu hæð m/bílskúr. 2 sv.herb.
Suðvestursvalir. Flott útsýni. Verð
21,9 millj. 7254

HÁHOLT - SÉRINNGANGUR

FAGRABERG Falleg 80 fm neðri

Falleg 3ja herbergja íbúð, 109 fm á
jarðhæð með sér inngangi. Góð og
falleg íbúð. Verð 25,5 millj. 7481

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

HRINGBRAUT - 3JA TIL 4RA
Herb. Talsvert endurnýjuð 80,0
fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu tví-/fjórbýli á góðum stað.
Verð 19,9 millj. 7439

LAUFVANGUR

Góð 89 fm íbúð
á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir. Stutt í þjónustu. 7114

fm 3ja herb. ENDAÍBÚÐ Á 2. hæð,
ásamt STÆÐI Í BÍLAG. í glæsilegu
LYFTUHÚSI. Verð 27,2 millj. 7500

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm
BÍLSKÚR og 33,1 fm SKÁLI. Verð
38,2 millj. 4660

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

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

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í
tvíbýli, ásamt 29 fm BÍLSKÚR.
Stutt í skóla og leikskóla. Verð
37,4 millj. 7368

STEKKJARBERG

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

LINDARBERG - NEÐRI SÉRHÆÐ Neðri sérhæð í tvíbýli á fráb.
útsýnisstað. Sér inngangur, lóð og
bílstæði. Verð 31,9 millj. 7342

NORÐURBAKKI LAUST STRAX

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

Vorum að fá nýja 129 fm 4ra
herb. íbúð á besta stað í húsinu.
Stæði í bílag. Útsýni. 7122

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

RAÐ- OG PARHÚS

Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 20,5 millj. 7098

TRÖNUHRAUN 3 Gott 258,4 fm
atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum
sem skiptist niður í 138,4 fm fm
gólfflöt, ásamt ca: 120,0 fm milliloft. Verð 36millj. 7541

TUNGUVEGUR

FJARÐARGATA - TIL SÖLU
EÐA LEIGU „LAUST STRAX“

ESKIVELLIR

Kósý 63,7 fm
neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur.
Verð 15,5 millj. 6851

193 fm skrifstofuhúsnæði
BESTA STAÐ. „LYFTA“ 7223

Á

2JA HERB.

ERLUÁS - ENDARAÐHÚS

LÆKJARBERG - LAUS
STRAX 121,4 fm neðri hæð í tví-

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herb.

162,4 fm, þar af bílskúrinn 27,8 fm.
4 svefnh. Stórar svalir 42,5 fm.
Verð 43,9 millj. 7350

býli m/bílskúr. 2 sv.herb. Sérinngangur. Verönd. Verð 28,9 millj.
Laus við kaupsamning. 7053

ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í
góðu 6 íbúða húsi. Stórar svalir.
Góð staðs. Verð 28,7 millj. 7250

GRANDATRÖÐ - LAUST
FLJÓTLEGA Nýlegt og glæsilegt

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

EYRARHOLT

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

atvinnuhúsnæði (ENDABIL) á góðum stað. Hæðin er 201,2 fm og
milliloft 73,5 fm, samtals 274,7 fm
Verð 49,5 millj. 7510

NÝBYGGINGAR - ALLT AÐ 90% LÁN STRAX Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI

KVISTAVELLIR 46-48 - HFJ.
„TVÖ EFTIR“ Falleg 246 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Afh. fullbúið að NORÐURBAKKI -1 OG 3 utan og fokhelt að innan eða lengra HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
lands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin komið. Verð frá 35,9 millj. 7235
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita
Verð frá 24,9 millj. 6649
og tilbúin til innréttinga að innan.
Verð frá 52,7 millj. 7443

NORÐURBAKKI 15 og 17 BYGGAKUR - GARÐABÆ
HAFNARFIRÐI Glæsilegar sérlega Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akravandaðar 105 til 130 fm 3ja herbergja íbúðir á 1. til 5 hæð í nýjum
LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKANUM, m/ STÆÐUM í bílageymslu.
Verð frá 27,4 millj. 7561

HNOÐRAVELLIR 9 -19

Ný og
falleg raðhús á einni hæð í nýja
VALLAHVERFINU í Hafnarfirði. Verð
29,9 miðja - 31,9 endi. 7469

FJÓLUÁS 2-6

Sérlega falleg 220
fm RAÐHÚS á 2 hæðum ásamt 29
191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4 fm innb. bílskúr, samtals 249 fm á
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan frábærum útsýnisstað . Húsin skilast
og fokhelt að innan. Verð frá 28,9 fullbúin að utan og fokheld að innan.
millj. 6781
Verð frá 41,4 millj. 7521

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. Falleg

KVISTAVELLIR 44 - AFH. MAÍ - JÚNÍ

GLITVELLIR - FALLEGT EINBÝLI Fallegt einbýlishús á einni SKIPALÓN 4-8 - HFJ.
hæð alls 216 fm, þar af er bílskúrinn
54 fm Fjögur herbergi. Húsið skilast
fullbúið að utan rúmlega fokhelt að
innan. Verð 45,0 millj. 7460

Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti.
Verð frá 19,0 millj. 7133

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. Verð frá 26,7 millj. 6928

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

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

Bjarni Björgvinsson

Jón Eiríksson

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

SÖLUSÝNING

Sunnudag kl. 18:00 – 18:30

Kristján Gestsson

Linda B. Stefánsd.

María Magnúsd.

Páley Borgþórsd.

Rósa Pétursdóttir

Stefán Ólafsson

Ævar Dungal

lögg. fasteignasali
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Akureyri

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hdl.
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hrl.
Blönduós

lögg. fasteignasali
Reyðarfjörður

105 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

21,9 millj.
3
82,5 fm
1957
Lækkað verð

Bugðulækur 16
Falleg íbúð í kjallara með sérinngangi á vinsælum stað í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, eldhús og
stofu í sameign er geymsla og sameiginlegt þvottahús. Stutt í
alla þjónustu og Íþróttamiðstöðin Laugar í göngufæri.

Jón H. Hauksson

Geislalind
Glæsilegt parhús með innb. bílskúr á besta stað. Mikið og fallegt
útsýni. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar eikarinnréttingar. Vel
skipulögð eign með 30 fm óskráðu rými. Eignin stendur innst í
botnlanga, örstutt í grunnskólann.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201 Kópavogur
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

107 Reykjavík
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

71,9 millj.
6
220,6 fm
1998
Mikið útsýni

Laxalind
Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er á tveimur
hæðum og er allt hið vandaðasta. Innréttingar og skápar úr
hlyn. Náttúrusteinn og parket á gólfum. Fallegur garður við
húsið, hiti í bílaplani og stór sólpallur. Frábært útsýni.

Fallegt einbýlishús á besta stað í vesturbænum með frábæru
útsýni. Eignin skiptist í gang, eldhús, baðherb., stofu, borðst. og
tvö herb. Húsið er klætt að utan með Steni-plötum. Bílskúrsréttur
fylgir. Eign sem gefur mikla möguleika, frábær staðsetning.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

17,9 millj.
2
56,9 fm
1927
Hagst. lán
Lækkað verð

Njálsgata
Gullfalleg og mikið endurnýjuð íbúð á 2. hæð á besta stað í
miðbænum. Eikarparket á öllum gólfum nema baðherbergi
og eldhúsi en þar eru ﬂísar á gólﬁ. Baðherbergið uppgert á
glæsilegan hátt. Herbergið er rúmgott með góðum skáp.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

210 Garðabær
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

230 Reykjanesbæ
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

27,8 millj.
4
110,5 fm
1982
Gott lán

Lyngmóar

14,3 millj.
3
71,5 fm
1942
Gott lán

Njarðvíkurbraut
Fallega og mikið endurnýjaða 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
tvíbýli við Njarðvíkurbraut í Reykjanesbæ. Húsið var klætt að
utan og einangrað 2007 og er í mjög góðu ástandi.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

230 Reykjanesbæ
Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

221 Hafnarfjörður

29,8 millj.
5
204,4 fm
2006
Skipti á eign í
Reykjavík

Svölutjörn
Glæsilegt og vel staðsett einbýlishús við Svölutjörn. Húsið er
samtals 204.4 fm þ.m.t. innb. bílskúr. Eignin skiptist í, forstofu,
4 svefnh., baðherb., eldhús, stofu, þv.hús og geymslu, ásamt
rúmgóðum bílskúr.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

101 Reykjavík

31,9 millj.
4
120,8 fm
2002
Endaíbúð
Laus strax

Lómasalir

Eignin skiptist í 93,7 fm íbúð og 16,8 fm bílskúr.
Björt og rúmgóð íbúð miðsvæðis í Garðabæ með frábæru útsýni.
Stutt í alla almenna þjónustu, Garðatorg o.ﬂ. í næsta nágrenni.

31,9 millj.
3
86,7 fm
1943
Einbýlishús

Lágholtsvegur
201 Kópavogur

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

69,9 millj.
6
194,1 fm
1998
Mikið og
fallegt útsýni

Verð
Fjöldi herbergja
Stærð
Byggingarár
Annað

22,7 millj.
3
85,1 fm
2000
Sér inngangur

Blikaás
Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Sími 440 6000 ı www.domus.is

Fallega neðri hæð í góðu fjölbýli við Blikaás í Hafnarﬁrði. Íbúðin
er samtals 85,1 fm. Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, og þvottahús sem er innan íbúðar.
Sér inngangur.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

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

18

21. apríl 2008 MÁNUDAGUR

ELÍSABET II ENGLANDSDROTTNING
82 ÁRA.

„Ég lýsi yfir í návist ykkar
allra, að líf mitt allt, hvort
sem það verður langt eða
stutt, mun ég tileinka þjónustu við ykkur og Breska samveldið sem við tilheyrum öll.“

ÞETTA GERÐIST: 21. APRÍL 1952

MERKISATBURÐIR

Vika ritarans verður til

1509 Hinrik VIII verður Eng-

Dagur ritarans var formlega stofnaður
á þessum degi árið 1952.
Tilgangur með honum var að viðurkenna starf ritara. Dagurinn er haldinn hátíðlegur miðvikudaginn í
síðustu heilu viku aprílmánaðar ár hvert.
Harry F. Klemfuss stofnaði
þennan dag í samstarfi við ritarasamtök Bandaríkjanna. Þetta
gerði hann til þess að kynna ritarastarfið og til þess að hvetja fleiri
til að gera starfið að sínum starfsvettvangi. Hann notaði reynslu sína
í almannatengslum til að kynna
mikilvægi starfsins og gildi þess.
Hann vildi einnig sýna fram á
hversu fjölbreytt ritarastarfið er og
hversu mörg sérsvið eru innan

Elísabet Alexandra María var
krýnd Englandsdrottning árið
1953. Hún er ekki aðeins drottning Englands, heldur líka Ástralíu, Kanada, Jamaíka, Barbados
og Grenada ásamt fjölda annarra smærri ríkja.

timamot@frettabladid.is

landskonungur.
1828 Noah Webster gefur út

stéttarinnar. Árið 1981 var nafninu
breytt í vika fagmanna innan stjórnsýslunnar, Administrative Professionals Week, til að koma til móts
við aukna ábyrgð og aukið
vinnusvið ritara og annarra fagmanna í þeim
geira.
Þessi dagur hefur unnið
á í gegnum tíðina og nú
er svo komið að hann
er haldinn hátíðlegur á
vinnustöðum víðsvegar um
heim. Fólk fagnar oft deginum þannig að ritarar gefa hvor
öðrum blóm eða litlar gjafir, vinnuhópar fara saman út
að borða eða fólk tekur sér frí
þennan dag.

1958

1963
1965

1967

1977

fyrstu orðabók Bandaríkjanna.
Elvis Presley kemur plötu
sinni, Heartbreak Hotel, á
toppinn í Bandaríkjunum.
Bítlarnir og Rolling Stones
hittast í fyrsta sinn.
Lög eru staðfest hér á
landi um útgáfu nafnskírteina til allra einstaklinga
tólf ára og eldri, en þeir
eru um 140 þúsund.
Dóttir Jósefs Stalín, Svetlana Allilujeva, flýr til
Bandaríkjanna.
Söngleikurinn Annie er
frumsýndur á Broadway
og eiga sýningarnar eftir
að verða 2.377.

AFMÆLI

JÓHANN
SIGURÐARSON
LEIKARI 52
ÁRA.

AUÐUR EIR
VILHJÁLMSDÓTTIR
PRESTUR 71
ÁRS.

GUÐRÚN
JÓNSDÓTTIR
TALSKONA
STÍGAMÓTA
54 ÁRA.

PÉTUR
JÓHANN
SIGFÚSSON
LEIKARI 36
ÁRA.

VITLAUST AÐ GERA Hafsteinn Sigurbjarnarson, formaður Meistarafélags bólstrara, segir ungt fólk vera mjög áhugasamt um gömul húsgögn í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MEISTARAFÉLAG BÓLSTRARA: ÁTTATÍU ÁR FRÁ STOFNUN

FJÖLMARGT Í BOÐI Börnin fá að fara á hestbak á Bifröst á meðan

Mikið lagt í eldri húsgögn

foreldrar skoða aðstöðuna.

Opið hús á Bifröst
Háskólinn á Bifröst býður
opinn dag á sumardaginn
fyrsta, þann 24. apríl. Deildir háskólans, frumgreinadeild, viðskiptadeild, lagadeild
og
félagsvísindadeild, kynna námsframboð í
grunn- og framhaldsnámi.
Af þessu tilefni er umsækjendum og öðrum áhugasömum boðið upp á viðtöl
við deildarforseta, kennara
og námsráðgjafa og stjórnendur skólans. Þá er einnig hægt að ræða umsóknir
og úrvinnslu þeirra fyrir þá
sem vilja.
Kennslufræði háskólans
verður einnig kynnt en fámennir verkefnahópar, nálægð við kennara og starfsfólk auk verkefnavinnu í

tengslum við atvinnulífið
skapar skólanum mikla sérstöðu, að því er fram kemur
í fréttatilkynningu frá háskólanum.
Nemendagarðar
verða
auk þess til sýnis sem og
öll félagsleg aðstaða. Þar
með talið líkamsræktarsalir, heitir pottar, kaffihús og
lestrarsalir.
Grunnskólinn á Varmalandi og leikskólinn Hraunborg kynna einnig starfsemi
sína á opnum degi. Þá geta
foreldrar skoðað svæðið á
meðan börnin fara á hestbak
og leika sér í leiktækjum á
háskólatorginu. Boðið verður upp á veitingar og gestir fá frímiða í Hvalfjarðargöngin á heimleiðinni.

Meistarafélag bólstrara stendur á áttræðu um þessar mundir.
Rétt rúmlega hundrað ár eru þó
síðan fagið barst hingað til lands en
árið 1906 kom danskur bólstrari að
nafni Axel Mineholt til Reykjavíkur. Hann útskrifaði Kristin Sveinsson
í faginu áður en hann flutti aftur til
Danmerkur árið 1922.
Fagfélag bólstrara var svo stofnað
sex árum síðar á horni Bankastrætis og Ingólfsstrætis þar sem veitingahúsið Sólon er nú til húsa.
„Kristinn Sveinsson var með verkstæði þarna á horninu og var kosinn
fyrsti formaður félagsins. Síðan gerði
hann fyrsta námssamninginn á Íslandi
í október 1928 við Ólaf Daðason,“ útskýrir Hafsteinn Sigurbjarnarson en
hann hefur gegnt formennsku í félaginu frá árinu 1996.
„Félagið var stofnað utan um hagsmuni iðngreinarinnar og í félaginu
eru einungis meistarar með sjálfstæðan rekstur og eru þar af leiðandi með
töluverða reynslu. Auk þess stend-

ur félagið fyrir endurmenntunarnámskeiðum og sýningum og kynnir með
því bólstrun út á við.“
Í félaginu eru nítján starfandi
bólstrarar en alls eru félagarnir tuttugu og einn. Tveir hættu rekstri nýlega. „Meðalaldurinn er hár hjá starfandi bólstrurum og mikið af einyrkjum. Síðastliðin 30 ár hafa einungis sex
nemar verið í faginu,“ útskýrir Hafsteinn.
Engin námskrá fyrir bólstrun var til
í iðnskólum landsins þegar dóttir Hafsteins vildi læra fagið fyrir um átta
árum.
„Þá hafði ekki verið lærlingur í
þessu í tuttugu ár. Það var engin
námskrá til svo félagið gerði samning við Skive Tekniske Skole í Danmörku um að nemar héðan tækju síðustu tvær annirnar þar. Fyrstu nemar
útskrifuðust svo þaðan árið 2001, dóttir mín Berglind og Erlendur Sigurðsson. Berglind er núna með sjálfstæðan
rekstur á Selfossi.“
Hafsteinn kvartar ekki undan verk-

efnaskorti og segir vitlaust að gera.
Ungt fólk láti gera upp gömul húsgögn
sem það hefur jafnvel fengið í arf og
mikið sé um að keypt séu gömul húsgögn á nytjamörkuðum fyrir slikk sem
fólk láti svo yfirdekkja.
„ Það er mikið í þessi gömlu húsgögn
lagt og grindin og undirlagið geta enst
til eilífðarnóns. Í krónum talið getur
virst dýrt að gera húsgögn upp en það
er það ekki þegar horft er til endingartíma. Það hefur orðið mikil vakning
í þessu en í kringum 70 ára afmæli félagsins fyrir tíu árum byrjuðum við
að halda sýningar til að kynna hvað
í vinnuna er lagt. Við sýndum bæði í
Perlunni og Laugardalshöllinni og það
hefur haft áhrif,“ segir Hafsteinn.
Félagsmenn gerðu sér glaðan dag
um helgina og héldu upp á 80 ára afmælið með pomp og prakt. Í tilefni
tímamótanna ætlar félagið að uppfæra heimasíðu sína þar sem hægt er
að nálgast upplýsingar um fagið og félagsmenn. Slóðin á síðuna er www.bolstrun.is.
heida@frettabladid.is

Nýtt handverkshús um frístundahelgi
Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma, og langalangamma,

Hulda Guðjónsdóttir
Frá Bæ í Lóni,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju
þriðjudaginn 22. apríl kl. 13.00.
Erla Sigfúsdóttir
Geir Sigurðsson
Kristín Sæmundsdóttir
Þórður Þórðarson
Þórarinn Sæmundsson
Brynja Benediktsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Árleg frístundahelgi fer
fram laugardaginn 26. apríl
í Reykjanesbæ. Í ár verður lögð áhersla á að kynna
menningar- og tómstundahópana sem starfa innan
Reykjanesbæjar.
Kynningin fer að mestu
fram á Vallarheiði en er
einnig í húsnæði viðkomandi hópa í öðrum hverfum bæjarins. Þetta verður þó auglýst betur þegar
nær dregur að því er fram
kemur í fréttatilkynningu.
Handverkssýning mun
fara fram sömu helgi og
verður að þessu sinni hald-

in í Hobby Center, Víkingabraut 773 á Vallarheiði. Um
leið verður vígt nýtt handverkshús, sem menningarhópum í Reykjanesbæ
hefur áskotnast.
Sýningin verður opin
laugardaginn 26. apríl frá
kl. 13.00 til 17.00 og er að
sjálfsögðu
sölusýning.
Undirbúningur Frístundahelgarinnar er í höndum
Tómstundabandalagsins,
Menningarsviðs og Íþróttaog tómstundasviðs. Verkefnisstjóri er Ásmundur
Friðriksson hjá Reykjanesbæ.

HANDVERK OG FRÍSTUNDIR Árleg frístundahelgi fer fram í Reykjanes-

bæ síðustu helgina í apríl. Af því tilefni verður nýtt handverkshús vígt.

F í t o n / S Í A

Blaðberinn minn
fer með mér í Sorpu

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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STUÐ MILLI STRÍÐA Hamingja á hjólum?
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR BURÐAST MEÐ POKA

Eins og við vitum öll er
heimurinn að farast af
mannavöldum. Jöklar
bráðna og íshellur pólanna líka og allir ísbirnirnir deyja bráðlega út
vegna þess að við viljum
endilega keyra um allt á
bílum og bera hlutina
okkar um í plastpokum. Við höfum
flest vaknað til einhverrar vitundar um sekt okkar í þessum málum
og reynum af veikum mætti að
stemma stigu við hamförunum sem
augljóslega eru yfirvofandi. Okkur
líður til að mynda aðeins betur ef
við endurvinnum flöskur og fernur.
Sumir fara meira að segja með taupoka út í búð. En fæstir eru þó
reiðubúinir að gefa þarfasta þjón-

inn, bílinn, upp á bátinn, enda er
ansi margt í lífinu sem væri nánast
ómögulegt ef hans nyti ekki við. Til
dæmis að fara með tómar flöskur á
endurvinnslustöð Sorpu. Svo má
ekki gleyma því að vikuleg innkaup
heimilisins væru erfið í framkvæmd ef bílsins nyti ekki við.
Þó eru til manneskjur sem láta
sig hafa það að fara aftur og aftur
fótgangandi út í búð og kaupa inn
til fárra daga í einu þar sem ekki er
hægt að bera svo ýkja mikið þegar
aðeins útlimanna nýtur við. Til að
komast hjá því víti sem er að standa
í biðröð við kassa dag eftir dag telja
margir því nauðsynlegt að eiga bíl,
bara til að ferja allt góssið heim.
En bíðið aðeins róleg. Er virkilega ekki til neinn millivegur hér?

Stendur valið í raun og veru á milli
þess að kaupa lítið og oft eða mikið
og sjáldan. Væri ekki hægt að
kaupa bara slatta kannski svona
tvisvar-þrisvar í viku? Jú, það er
vel hægt, að því gefnu að innkaupandinn sé reiðubúinn að þola
augngotur og hvískur samborgara
sinna. Lausnin á þessu máli er augljóslega innkaupataska á tveimur
hjólum eins og húsmæður liðinna
áratuga trilluðu iðulega með út í
hverfisbúðina. Þessar kerrur gera
innkaupendum kleift að versla inn
til nokkurra daga í senn og að koma
öllu góssinu heim án þess að svitna
mikið né finna fyrir skjálfta í handleggjum. Nú er bara að hafa uppi á
verslun sem selur slíkt undratæki;
sennilega eru þær ekki margar.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Fleiri bættust við,
eins og flugur í flór

Fyrst var hún lítil,
svo varð hún stór

Strákinn óaði
við útsýni þessu

stórri, rauðri,
majónesklessu

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Allt í einu
hrasar hún!

Ég er með
Angelinu Jolie
í sókn hérna

Og treyjan
rifnar utan
af henni!

Þegar Scarlett Johansson
ræðst aftan að henni

Hvað er að
ímyndunarfótbolta?

Þær slást um
boltann á meðan
þær veltast um
í rakri, slímugri
leðjunni!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Það sem ég hef
áhyggjur af er að
útdauði er í sögu
fjölskyldunnar
minnar!

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Nú skil ég köttinn
minn algjörlega

■ Barnalán
Bara eina á
mann...

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

KÖKUR!

Eina fyrir þig
og tvær fyrir
mig

HA???

Heyrðu!
Mamma
sagði að
það væri
ein á
mann!

Ég veit
það...

...en þar sem
ég er elst fæ ég
viðbót
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17 - 18 - 24 - 30. apríl
kl 20.00 alla daga

Ítalskan snýr aftur
Eurovision-áhugi er náttúrlega
helst tilkominn vegna tónlistaráhuga, en tungumálaáhugi spilar
líka inn í. Þegar keppendum var
skylt að syngja á sínu heimatungumáli var það í eina skiptið á
árinu sem margir áttu þess kost
að heyra 20 eða fleiri tungumál í
sjónvarpinu sínu. Reglur varðandi tungumál hafa breyst í tímans rás en frá því árið 1999 hafa
keppendur getað sungið á hvaða
tungumáli sem þeir kjósa. Meira
en helmingur hefur því ár hvert
sungið á ensku enda hefur það
gefist vel: serbneska lagið í fyrra
var fyrsta sigurlagið sem ekki
var sungið á ensku síðan reglunum var breytt.
Ítalir lentu í fjórða sæti árið
1997. Það fannst þeim alveg glataður árangur enda hafði lagið
sigrað í San Remo-keppninni, fyr-

irrennara Eurovision. Ítölum
fannst fjórða sætið móðgun og
fóru hreinlega í fýlu og hafa ekki
tekið þátt síðan. Hið gullfallega
tungumál ítalskan hefur því varla
heyrst síðan í keppninni, tungumálaáhugafólki
til
mikillar
mæðu. Nú ber svo við að tveir
keppendur í ár syngja á ítölsku.
San Marínó, smáríki umkringt
Ítalíu sem tekur í fyrsta skipti
þátt í ár, er með lag á ítölsku líkt
og fulltrúi Sviss, hjartaknúsarinn
Paolo Meneguzzi, en ítalskan er
eitt af tungumálunum í Sviss.
Hljómsveitinni Miodio frá San
Marínó er ekki spáð góðu gengi
en Paolo fær fínan meðbyr og er
nú í fjórða sæti hjá Euro-nördunum. Lagið hans er hreinræktuð
ítalíuballaða og Paolo er þaulvanur og hefur oft tekið þátt í San
Remo-keppninni.

ÞRJÁR SÍÐUSTU
SÝNINGAR Á ÁST
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SYNGUR Á ÍTÖLSKU Paolo Meneguzzi

frá Sviss.
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Sterkar skoðanir á myndbandi Eurobandsins
Myndbandið við This Is My Life
Eurobandsins hefur vakið mikla
athygli og fengið gríðarlegt áhorf á
netinu. Í því fer flugþjónninn
Draupnir í spor Eurovision-nörds og
sýnir stórleik. Hinir eiginlegu Eurovision-nördar, sem flykkjast á þar
til gerðar spjallsíður, hafa þó skiptar skoðanir á myndbandinu.
„Þetta er eins og karlkyns Sylvía
Nótt hoppandi um með aukakíló,“
skrifar Gwen frá Hollandi og bætir
við: „Mér fannst Sylvía vera æðislegur listrænn gjörningur en þessi
gaur er nú bara pirrandi.“
„Ekki minn tebolli og ég bjóst við
meiri klassa af Íslendingum,“ skrifar Fabio frá Argentínu. „Aðdáandahlutinn er alltof langur. Fyrst hélt
ég að þessi gaur væri einn í öllu vídeóinu og að það sæist ekkert af Friðriki og Regínu, en sem betur fer
horfði ég á myndbandið til enda. Ég
er þó hræddur um að meðaláhorfandinn endist ekki svo lengi yfir
þessu. Það er synd að Ísland skuli
bætast í hóp grínatriðanna með
þessu myndbandi.“
Margir taka fram að þeim finnist

DEPP OG PARADIS Leikarinn Johnny
Depp segir að Vanessa Paradis hafi
breytt lífi sínu.

Paradis til
bjargar
Leikarinn Johnny Depp segir að
kærasta sín, Vanessa Paradis,
hafi bjargað lífi sínu. Depp eyddi
stórum hluta æsku sinnar í að
prófa hin ýmsu eiturlyf og hélt
hann iðju sinni áfram er hann
komst á fullorðinsár.
Hann segir að eftir að hann
kynntist Paradis árið 1998 hafi líf
hans breyst til mikilla muna.
„Eftir að ég kynntist Vanessu
breyttist ég gífurlega. Það var
eins og að vakna upp af martröð
og allt birti til eins og á sólskinsríkum morgni,“ sagði Depp.
„Fæðing barnanna okkar var
yndisleg. Fyrir mér var hún
sönnun fyrir því að það hlýtur að
vera til guð eða einhver annar
æðri máttur.“
Depp og Vanessa eiga saman
tvö börn, hina átta ára Lily-Rose
og John sem er sex ára.
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PIRRANDI EÐA ÞRÆLFYNDIÐ? Eurovision-nördar eru mishrifnir af myndbandi Euro-

bandsins.

lagið gott en myndbandið misheppnað, en svo eru líka margir sem ná
gríninu og finnst myndbandið gott.
„Besta myndband sem ég hef séð
árum saman!“ segir Stian frá Noregi. „Ég fíla lagið jafnvel ENN
MEIRA og það var þegar uppáhaldslagið mitt í keppninni.“
„Ég elska þetta myndband og

breytingarnar á laginu eru æði,“
skrifar Frakkinn Barzin og Bretinn
Ben bætir við: „Myndbandið sýnir
að þau taka sig ekki OF alvarlega.
Það er kannski aðeins of mikið af
gaurnum en myndbandið er samt
þrælfyndið, sérstaklega stelpuhárkollan og diskókúlan í endann.
Reykjavík 2009!“
- glh
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Megas tekur Stínu og Maríu
Megas og Senuþjófarnir náðu svo vel saman
að það dugði ekkert minna en tvær plötur
á síðasta ári, verðlaunaplöturnar Frágangur og Hold er mold. Enn eru menn í miklu
stuði og í júní er von á plötunni Á morgun
með Megasi og Senuþjófunum. Á plötunni
verða eingöngu tökulög.
„Það kom til mín Megasaraðdáandi
sem vildi endilega leyfa mér að heyra
upptöku með Megasi og Stuðmönnum
úr Húsdýragarðinum fyrir tveim
árum að spila María María,“ segir
gítaristi Senuþjófanna, Guðmundur
Kristinn Jónsson. „Og María kveikti
svona rosalega í mér. Ég bað Megas að
setja saman lista yfir lög sem hann
myndi mæta með til að spila í partíi og
sá listi var grunnurinn að þessari
plötu.“
Á plötunni syngur Megas sígild
íslensk dægurlög eins og Brúna ljósin

Mögnuð mynd byggð á
sönnum atburðum um hóp
nemenda sem sérhæfðu sig í
að læra og telja í spilið 21 með
það markmið að hreinsa
spilavítin í Vegas!

BÍÓDAGAARLJÓSSINS
GRÆN

""Tryllingslegt
Tryllingslegt
hnefahögg
í andlitið!"
- SV, Mbl

5%

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 4
kl. 5.20 - 8 - 10.35
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 10.20
kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

SÍMI 551 9000

12 TROPA DE ELITE
LAKE OF FIRE (MYNDVARPI)
SURFWISE (MYNDVARPI)
12 WAR/DANCE (MYNDVARPI)
7 THE BAND´S VISIT
16 BEAUFORT
CARAMEL
THE KING OF KONG
BELLA
THE AGE OF IGNORANCE

kl. 5.30 - 8 ENSKUR TEXTI
kl. 10.15
ENSKUR TEXTI
kl. 6 ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL
kl. 6 ÓTEXTUÐ, ENSKT TAL
kl. 6 - 10.20 ENSKUR TEXTI
kl. 8
ENSKUR TEXTI
kl. 8
ENSKUR TEXTI
kl. 8
ÍSLENSKUR TEXTI
kl. 10
ENSKUR TEXTI
kl. 10
ENSKUR TEXTI

16
10
7
14

SÍMI 530 1919

AWAKE
21
SUPERHERO MOVIE
DOOMSDAY
BRÚÐGUMINN

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 9
kl. 6 - 10
kl. 10.20
kl. 6 - 8

5%

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

NÝ PLATA Í JÚNÍ Gömlu lögin endurfæðast hjá Megasi.

Hönnuðurinn Guðlaug Jónsdóttir og samstarfsfólk hennar hjá bandarísku stofunni
Dodd Mitchell, hafa hlotið tvenn verðlaun
fyrir hönnun á hóteli og heilsulind í Los
Cabos í Mexíkó. Guðlaug segir verkefnið
ógleymanlegt.

- SV,
HJ, Mbl

SÍMI 564 0000

- glh

Verðlaun fyrir hótelhönnun

REGNBOGINN 3 VIKUR
11. - 30. APRÍL 12 KVIKMYNDIR

- HJ, Mbl

FORGETTING SARA MARSHALL
FORGETTING SARA M. LÚXUS
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
21
SUPERHERO MOVIE
VANTAGE POINT
HORTON

brúnu, Hagavagninn og Hvert örstutt spor.
Guðmundur þvertekur fyrir það að Á morgun
sé plata í ætt við rútubílaplötur Magga Eiríks
og KK. „Nei, nei, þetta er nú alveg rosalega
langt frá þeim plötum. Megas setur svo mikla
túlkun í þessi lög að þetta verða nánast alveg
ný lög. „Troddu þér nú inn í tjaldið hjá
mér, María María“ fær sem dæmi alveg
nýja merkingu þegar Megas syngur það.
Og svo breytir hann aðeins textunum,
„La la la“ í Hagavagninum verður til
dæmis „Ú la la“. Stína, Ó Stína er svo í
alveg rosalegri pönkútgáfu. Ég á eftir
að sjá einhvern annan 63 ára leika það
eftir.“

16
12
SÍMI 462 3500
7
16 FORGETTING SARA MARSHALL kl. 8 - 10
7 BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 6
SUPERHERO MOVIE
kl. 6 - 8
THE ORPHANAGE
kl. 10

12

5%

7
16

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
+++
1/2
SV MBL

550 Kr.
LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
FORGETTING SARAH MARSHALL
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
THE RUINS
DEFINITELY, MAYBE
SPIDERWICK CHRONICLES

kl. 5.45, 8 og 10.15
kl. 6 - 550 kr.
kl. 8 og 10
kl. 8 og 10.15
kl. 6

12
L
16
L
7

REYKJAVÍK¬s¬AKUREYRI¬s¬KEFLAVÍK¬s¬SELFOSS

Dodd Mitchell-hönnunarstofan, þar sem Guðlaug
er yfirhönnuður og aðstoðarforstjóri, sérhæfir sig
í hönnun hótela, veitingastaða og upp á síðkastið
svokallaðra loft-íbúða. Hún hefur fengið tvenn
verðlaun frá hinu virta tímariti Hospitality Design,
en afhendingin fer fram í New York í júní.
Umrætt hótel ber heitið Cabo Azul, og er
staðsett í Los Cabos í Mexíkó. Heilsulindin heitir
Paz, eða friður, og er á umræddu hóteli. Guðlaug
segir rómantík og mexíkóskar hefðir hafa verið
hafðar að leiðarljósi við hönnun hótelsins. „Við
vildum að fólki fyndist það vera í Mexíkó, en með
nútímaáhrifum og fallegri lýsingu. Það væri alltaf
eitthvað friðsælt og fallegt að horfa á hvert sem
litið væri og öll þægindi til staðar,“ útskýrir hún.
Heilsulindin, eða spa-ið, líkist því einna helst að
ganga á skýi, að sögn Guðlaugar. „Þar gengurðu
inn í alhvítt rými sem líkist himnaríki, og þúsundir
hvítra skelja hanga úr loftinu. Svo er líka hægt að
fá nudd í sérstakri svítu undir berum himni,“
útskýrir hún.
Á hótelinu var einnig byggð kirkja, sem hlaut
nafnið Corazón, eða hjarta. „Hún átti upprunalega
ekki að vera til staðar, en við bættum henni við
eftir að hafa verið í Mexíkó í nokkurn tíma og séð
fjölda fólks koma þangað til að gifta sig,“ segir
Guðlaug, en Corazón státar meðal annars af útsýni
til hafsins og vatnstjörn með fljótandi rósablöðum.
Guðlaug kveðst afar ánægð með þá viðurkenningu sem fólgin er í verðlaununum. „Þetta er
verkefni sem ég mun aldrei gleyma og ég lifði
fyrir það í eitt og hálft ár. Við settum upp skrifstofu á ströndinni, ég lærði spænsku og salsa og
elddansa þegar ég átti smátíma aflögu frá teikniborðinu,“ segir hún brosandi. „Það voru þarna
hundrað manns sem biðu eftir ákvörðun frá mér á
hverjum degi; smiðir og verkfræðingar, húsgagnasmiðir, kertasmiðir og sápuhönnuðir. Ég gat
nefnilega ekki látið mér nægja að hanna heilsulindina, heldur þurfti líka að skipta mér af því
hvernig hún lyktaði, hvernig krem væru notuð og
svona,“ segir hún og hlær við. Búningar á starfsfólk hótelsins voru hins vegar í höndum annars
Íslendings, stílistans Eddu Guðmundsdóttur.
Guðlaug hefur ekki enn sagt alveg skilið við Los

ÓGLEYMANLEGT VERKEFNI Hönnuðurinn Guðlaug Jónsdóttir
dvaldist í Mexíkó í eitt og hálft ár á meðan hönnun og bygging
á Cabo Azul-hótelinu stóð yfir.

FLOR DE NOCHE Sundlaugarbarinn „blóm næturinnar“
er prýddur nokkurs konar
listaverki úr köðlum.

FRIÐUR Á PAZ Að ganga inni

í Paz-heilsulindinni líkist því
helst að ganga á skýi, að sögn
Guðlaugar.

Cabos, því hún tók að sér að hanna einbýlishús
fyrir eiganda hótelsins, sem enn er í byggingu.
„Svo er enn þá í byggingu hundrað herbergja hótel
fyrir framan Cabo Azul, sem ég er að fara að klára
í næstu viku. En í þetta skiptið settum við upp
sjónvarpsherbergi fyrir fundi frá Los Angeles,“
segir hún.
sunna@frettabladid.is

Hvað ef?
stranglega bÖnnuÐ bÖrnum,
alls ekki fyrir viÐkvÆma !

FORGETTING SARAH...

ÁLFABAKKA
kl. 5:30 - 8 - 10:30

SELFOSS
12

VIP

FOOL´S GOLD
STÓRA PLANIÐ

16

THE EYE

kl. 8 - 10:20
kl. 8

7

FORGETTING SARAH...
P2

kl. 8 - 10:30
kl. 8:15 - 10:30

SHINE A LIGHT

kl. 8 - 10:30

L

SHINE A LIGHT

kl. 5:30

VIP

DEFINETLY MAYBE

RUINS

kl. 8 - 10:30

16

DOOMSDAY

kl. 10:15

16

FOOL´S GOLD

kl. 5:40 - 8 - 10:30

7
10

kl. 8
kl. 10:15

L

kl. 6D

SHINE A LIGHT
21

UNDRAHUNDURINN ÍSL TAL

kl. 6

L

STEP UP 2

kl. 6

7

STÓRA PLANIÐ

P2
STÓRA PLANIÐ

DIGITAL

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

16
10

JUNO

kl. 6

7

THE BUCKET LIST

kl. 8

7

kl. 10:10

12

10.000 BC

DIGITAL

kl. 10:10
AKUREYRI
kl. 8

10
10
L

12

KEFLAVÍK
FORGETTING SARAH ... kl. 8 - 10:20

L

FOOL’S GOLD

kl. 8

12

VANTAGE POINT

kl. 10:20

16

Hvað ef Winston Churchill hefði
ekki lifað af bílslysið sem hann
varð fyrir í New York 1931? Hefði
heimurinn orðið öðruvísi? Það er
spurningin sem leikurinn reynir
að svara.
Án forystu Churchills fellur
Evrópa og Bandaríkin taka ekki
þátt í seinni heimsstyrjöldinni.
Árið 1953 ráðast Þjóðverjar á New
York og er það upphaf leiksins.
Aðalsöguhetjan er Dan Carson,
byggingaverkamaður sem gengur
fljótt til liðs við andspyrnuhreyfinguna sem sprettur upp gegn hernámi nasistanna. Sögusvið leiksins sýnir breyttan sjötta áratug og
spannar frá New York til Washington D.C. og endar á stóru sjónarspili ofan á Big Ben-turninum í
London.
Á pappír lítur leikurinn vel út,
hann skartar Unreal 3 grafíkvélinni sem er ein af þeim flottari á
markaðnum í dag, hann býður upp
á sæmilega fjölbreytta netspilun,
og er gefinn út á PC og nýjustu

kynslóðir leikjavélanna. Það sem
kemur fljótt í ljós þegar Turning
Point er spilaður er að leikurinn
ber sterkan keim af því að hafa
verið ýtt úr hlaði talsvert áður en
hann var tilbúinn.
Útlit leiksins er ekki nógu gott
og það er stundum erfitt að sjá að
grafíkvélin sem keyrir Unreal
Tournament 3 leikinn skuli vera
sú sama og í Turning Point. Þrátt
fyrir að hönnun umhverfisins sé
fín, þá er öll áferð flöt og litir
daufir. Villur verða fljótt áberandi
í leiknum og má þar til dæmis
nefna óvini sem detta í gegnum
umhverfið, vopn sem spilarinn á
að nota sjást hvorki né virka, og
rammahraðinn tekur stórar dýfur.
Gervigreind andstæðinganna er
slök og notar leikurinn það ódýra
bragð að auka fjölda andstæðinga
til að bæta upp fyrir þetta.
Það sem stendur uppi eftir að
hafa spilað Turning Point, er að
grunnhugmyndin var góð. Að taka
„hvað ef?“ dæmi var einn af betri

TÖLVULEIKIR
Turning Point: Fall of Liberty
Kominn út á
PC, PS3 og
XBox 360.
Pegi: 16+ Í leiknum er ofbeldi og
blóð ásamt ljótu
orðbragði.

★★
Góð hugmynd,
en illa útfærð og
ókláruð.

hlutunum við leikinn. Vandinn við
allt þetta er að leikurinn er hlaðinn villum, og útlit hans er miðlungs og ber hann þess merki að
vera hreinlega ókláraður. Sem
gerir það að verkum að erfitt er að
mæla með honum, sérstaklega á
fullu verði.
Sveinn A. Gunnarsson
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> Theodór skoraði og fékk rautt spjald
Theodór Elmar Bjarnason skoraði mark Lyn í 2-1 tapi
gegn Strømsgodset í norsku úrvalsdeildinni í gærdag en
hann fékk einnig að líta rauða spjaldið í leiknum.
Mark Theodórs Elmars, sem kom Lyn í 01 á 20. mínútu, var hans fyrsta mark fyrir
Lyn í norsku úrvalsdeildinni en hann fékk
sitt annað gula spjald og þar með rautt á
56. mínútu í stöðunni 1-1. Heimamenn
stálu svo sigrinum með marki á 90.
mínútu. Indriði Sigurðsson var í byrjunarliði Lyn í leiknum og lék allan
leikinn. Lyn er sem stendur í 6. sæti
deildarinnar með sex stig, þremur
stigum á eftir toppliði Viking þegar
flest lið hafa leikið fjóra leiki.

sport@frettabladid.is

ÁRNI ÞÓR SIGTRYGGSSON: HEFUR EKKERT VERIÐ INNI Í MYNDINNI HJÁ GRANOLLERS Í SPÆNSKU ÚRVALSDEILDINNI:

Hef ekkert fengið að spila hjá nýja þjálfaranum
Handboltakappinn Árni Þór Sigtryggsson gekk í raðir Granollers í spænsku úrvalsdeildinni í handbolta síðasta haust, eftir
að hafa leikið með Þór Akureyri og Haukum í efstu deild
á Íslandi. Akureyringurinn hefur hins vegar lítið fengið að
spreyta sig með spænska liðinu undanfarið. Árni Þór kvaðst
því ekkert allt of sáttur með stöðu mála þegar Fréttablaðið
heyrði hljóðið í honum í gær.
„Þetta gekk ágætlega framan af á meðan ég var
að spila og liðinu gekk ágætlega í Evrópukeppninni en svo var þjálfari liðsins rekinn um áramótin
og nýi þjálfarinn hefur ekkert leyft mér að spila.
Ég er auðvitað ekki sáttur við það en get lítið
gert í því nema að halda áfram að leggja mig
fram á æfingum og sjá hverju það skilar mér,“
sagði Árni Þór sem samdi við Granollers til
tveggja ára síðasta haust.
„Ég er með samning við félagið út næsta
tímabil og ég ætla því bara að halda ró minni
og sjá til hvernig málin þróast eftir þetta tímabil.

Ef sami þjálfari verður áfram með liðið mun ég eflaust eiga
nokkur orð við stjórn félagsins og fá það á hreint hvort ég sé
eitthvað inni í myndinni hjá félaginu eða hvað,“ sagði Árni Þór
sem útilokar ekki að snúa heim á leið ef allt fer á versta veg og
hann myndi reyna að fá sig lausan frá spænska liðinu.
„Það eru enn nokkrir leikir eftir af þessu tímabili og það verður
bara að koma í ljós hvað verður um mig. Auðvitað heldur
maður alltaf öllum spennandi möguleikum opnum og
það eru vissulega spennandi félög á Íslandi eins og
annars staðar,“ sagði Árni Þór sem er að öðru leyti
sáttur við lífið í Granollers sem er borg í Katalóníuhéraði skammt frá Barcelona.
„Ég kom auðvitað hingað til þess að spila
handbolta og vonast til þess að fá tækifæri til
þess en annars kann ég vel við lífið utan vallar
í Granollers og það er líka stutt að keyra til
Barcelona,“ sagði Árni Þór að lokum.

Verður gaman að mæta Beckham
Teitur Þórðarson er afar sáttur við lífið hjá Vancouver Whitecaps og náði að sigra í sínum fyrsta deildarleik
með félaginu á dögunum. Whitecaps mætir David Beckham og félögum í LA Galaxy í sýningarleik í maí.
í senn og geta því tekið tvær vikur.
Annars fer þetta vel af stað og ég
er mjög ánægður með 1-0 sigur í
fyrsta leik gegn Montreal Impact
sem er talið eitt af tveimur til
þremur sterkustu liðunum í USLdeildinni og er ásamt okkur að
undirbúa sig til þess að taka stökkið upp í MLS-deildina,“ sagði Teitur.

Skagamaðurinn Teitur
Þórðarson byrjar vel sem þjálfari
Vancouver Whitecaps í USL-deildinni í fótbolta og kann vel við lífið
í Kanada.
Teitur tók við Whitecaps í lok
síðasta árs og skrifaði þá undir
tveggja ára samning við félagið og
er smátt og smátt að átta sig á því
hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í
Kanada.
„Ég er náttúrlega ekki búinn að
hafa langan tíma til þess að vinna
með liðinu en ég er mjög sáttur
við leikmannahóp minn. Þetta eru
tæknilega góðir leikmenn og eru
ívið betri en það sem maður þekkir frá Skandinavíu og Íslandi.
Þetta er hins vegar allt öðruvísi
fótbolti sem er spilaður hér og ég
komst líka að því að undirbúningi
fyrir tímabil er allt öðruvísi háttað hér í Kanada en það sem maður
á að venjast heima á Íslandi,“
sagði Teitur.

FÓTBOLTI

VEKUR ÁHUGA Útsendarar tíu til fimmt-

án stórliða sáu Veigar Pál fara á kostum
gegn Brann í fyrradag.
STABÆK

Veigar Páll undir smásjánni:

10-15 stórlið
skoða Veigar
FÓTBOLTI Samkvæmt norska

blaðinu Dagbladed horfðu
útsendarar tíu til fimmtán
stórliða á Veigar Pál Gunnarsson
eiga frábæran leik í 3-0 sigri
Stabæk á Noregsmeisturum
Brann í fyrradag.
Heimildarmenn blaðsins telja
sig vita fyrir víst að útsendarar
frá ensku liðunum Bolton og
Blackburn, frönsku liðunum
Nantes, Monaco og St. Etienne,
tyrkneska liðinu Trabzonspor,
nýkrýndum Hollandsmeisturum
PSV og ítalska liðinu Parma hafi
verið á leiknum sérstaklega til að
fylgjast með Veigari Páli.
Veigar Páll lýsti því yfir í
viðtali við Nettavisen fyrir helgi
að tímabilið í ár gæti orðið hans
síðasta hjá Stabæk en spurður út í
hvort hann hafi vitað af fjölda
útsendara erlendra liða á leiknum
gegn Brann kom Veigar Páll af
fjöllum.
„Ég vissi ekkert um neitt slíkt,
en ef rétt reynist þá er það bara
hið besta mál,“ sagði Veigar Páll í
samtali við Dagbladed í gær. - óþ

Skortur á verkefnum
„Það er miklu meira frí yfir vetrartímann hér úti vegna skorts á
verkefnum fyrir liðin og leikmennirnir byrja ekkert að æfa á
fullu fyrr en í febrúar. Þetta stendur nú að einhverju leyti til bóta
með tilkomu Canada Cup þar sem
þrjú sterkustu liðin í Kanada, þar
á meðal Vancouver Whitecaps,
keppa innbyrðis og sigurvegarinn
vinnur sér þátttökurétt í Meistaradeild N-Ameríku. Þátttaka í
þeirri keppni myndi auðvitað
leysa þennan vanda og það yrði
nóg af leikjum yfir vetrartímann,“
sagði Teitur sem stýrði Whitecaps
til sigurs í sínum fyrsta deildarleik á dögunum.

SÁTTUR Teitur Þórðarson er mjög sáttur í Kanada og hlakkar mikið til þess að takast
á við spennandi tímabil með Vancouver Whitecaps í USL-deildinni. Teitur er hér við
hlið Bobs Lenarduzzi, forseta Vancouver Whitecaps, á blaðamannafundi.
WHITECAPS

„Deildin verður örugglega mjög
spennandi og skemmtileg og það
eru krefjandi verkefni fyrir höndum. Við erum annað af tveimur
liðum í USL-deildinni sem koma
frá Kanada, annars eru níu lið frá

Bandaríkjunum og eitt frá Púertó
Ríkó. Það er því mikið um erfið
ferðalög og ég held að lengsta flug
okkar í leik taki einhverja fjórtán
tíma. Ferðirnar eru því gjarnan
nýttar til þess að spila nokkra leiki

Peningarnir ráða
MLS-deildin er stærsta deildin í
Norður-Ameríku. Þar spila stærstu
stjörnurnar og það er hægara sagt
en gert að gerast aðili að henni og
það tekst ekki einungis með góðu
gengi innan vallar.
„Þetta snýst fyrst og fremst um
peninga. Þetta er kannski ekki
ósvipað NBA-deildinni með það að
gera að það fellur ekkert lið úr
deildinni og ný lið sem bætast við
deildina þurfa að eiga alvöruleikvang og keppnislið og nægt fjármagn á bak við sig. Forráðamenn
Whitecaps eru með það á stefnuskránni hjá sér að vera búnir að
haga hlutunum þannig að félagið
geti gert tilkall til þátttökuréttar í
MLS-deildinni árið 2011 og nú
þegar er verið að skoða byggingu
á nýjum leikvelli,“ sagði Teitur
sem fær að finna smjörþefinn af
MLS-deildinni þegar hann stýrir
liði sínu í sýningarleik gegn LA
Galaxy í byrjun maí.
„Það er strax farin að myndast
mikil stemning fyrir leiknum og
30 þúsund miðar hafa þegar verið
seldir. David Beckham er náttúrlega langstærsta stjarnan í MLSdeildinni og það verður gaman að
mæta honum.“

Sigur Keflavíkur á Snæfelli í fyrradag var sá naumasti í fyrsta leik lokaúrslita karla í fjórtán ár:

KÖRFUBOLTI Það var mikil spenna í Toyota-

Allar gerðir iðnaðarprentara
og álímingarvéla.
Límmiðaprentarar, álímingarvélar,
filmuprentarar, bleksprautuprentarar,
kassaprentarar og laserprentarar.

Mjög viðmótsvænir og áreiðanlegir.

Vélmark ehf.
upplýsingar í síma: 445-9930.

höllinni í Keflavík á laugardaginn þegar fyrsti
leikur lokaúrslita Iceland Express-deildar
karla fór fram. Heimamenn í Keflavík höfðu
þar tveggja stiga sigur, 81-79. Síðasta stig
Keflvíkinga kom á vítalínunni sekúndu fyrir
leikslok eftir að Snæfellingum hafði mistekist
að nýta síðustu sókn sína. Hvorugt liðið náði
meira en sjö stiga forystu í leiknum og
munurinn var því aldrei mikill á liðunum sem
lofar góðu um jafnt og spennandi einvígi.
„Þetta verður líf og fjör. Við erum búnir að
spila fjórum sinnum við þá í vetur og allir
leikirnir hafa verið jafnir og spennandi og ég
á ekki von á því að það breytist í þessu
einvígi,“ sagði Sigurður Ingimundarson,
þjálfari Keflavíkur, í samtali við Fréttablaðið í
gær og Geof Kotila, þjálfari Snæfells, tók í
sama streng.
„Leikirnir gegn Keflvíkingum í vetur hafa
verið mjög jafnir og ráðist á lokasekúndunum
en þrír af fjórum þeirra hafa fallið með þeim
og við verðum augljóslega að breyta því.
Leikurinn á morgun [í dag] er lykilleikur í
einvíginu og við verðum hreinlega að vinna
hann,“ sagði Kotila.
Það eru liðin fjórtán ár síðan fyrsti leikur í
lokaúrslitum vannst með svo litlum mun. Það
var árið 1994 þegar leikur Grindavíkur og

Njarðvíkur fór alla leið í framlengingu.
Grindavík vann þá 110-107 sigur á Njarðvík í
Röstinni í Grindavík en leikurinn var þó langt
frá því að vera jafn framan af því Grindavík
var 23 stigum yfir í hálfleik. Njarðvík vann
sig inn í leikinn og það voru síðan Grindvíkingar sem tryggðu sér framlengingu á
endanum. Þar náðu þeir loks að landa
sigrinum en svo fór að Njarðvíkingar tryggðu
sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri í
Grindavík í oddaleiknum.
Þetta er líka aðeins í þriðja sinn sem
opnunarleikur úrslitaeinvígisins hefur byrjað
á svo naumum sigri en í fyrstu úrslitakeppninni fyrir 24 árum unnu Njarðvíkingar
tveggja stiga sigur á Val, 61-59, í fyrsta leik.
Sturla Örlygsson tryggði Njarðvík sigurinn í
þeim leik með körfu þremur sekúndum fyrir
leikslok eftir að Njarðvíkurliðið hafði mest
lent 15 stigum undir í leiknum og aldrei verið
yfir nema í umræddar þrjár síðustu sekúndur
leiksins. Það munaði reyndar bara sekúndum í
fyrsta leik lokaúrslitanna árið 2000 þegar
Pétur Guðmundsson tryggði Grindavík sigur
með þriggja stiga körfu um leið og flautan
gall.
- óój
ALLT UNDIR Hvorugt lið gaf tommu eftir í Sláturhúsinu

í Keflavík í fyrradag.

VÍKURFRÉTTIR/JÓN BJÖRN

Lykilleikurinn í einvíginu er í kvöld

omar@frettabladid.is
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Endurvinnum – umhverfisins vegna

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24, alla
virka daga, frá kl. 8-17, á meðan birgðir endast.

Núna er ekkert mál að endurvinna!
Blaðberi Fréttablaðsins er handhæg taska undir dagblöð og ýmsan
annan pappír sem fellur til á heimilinu. Blaðberinn kostar ekki neitt
og kemur þér á lagið með að endurvinna dagblaðapappír.

Nældu þér í Blaðbera og geymdu hann á góðum stað.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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Aston Villa slátraði Birmingham

ÚRSLIT
Enska úrvalsdeildin
Aston Villa-Birmingham

5-1

1-0 Ashley Young (28.), 2-0 John Carew (42.),
3-0 Carew (53.), 4-0 Young (63.), 4-1 Mikael
Forssell (67.), 5-1 Gabriel Agbonlahor (78.).

Man. City-Portsmouth

3-1

1-0 Darius Vassell (10.), 2-0 Martin Petrov (12.),
2-1 John Utaka (24.), 3-1 Benjani (74.). Hermann
Hreiðarsson fékk rautt spjald á 40. mínútu.

Newcastle-Sunderland

2-0

1-0 Michael Owen (4.), 2-0 Owen (46.).

Ítalska Serie A-deildin
AC Milan-Reggina

5-1

1-0 Kaka (8.), 2-0 Kaka (34.), 2-1 Edgar Barreto
(40.), 3-1 Kaka (68.), 4-1 Filippo Inzaghi (72.),
5-1 Alexandre Pato (89.). Emil Hallfreðsson var
ekki í leikmannahópi Reggina að þessu sinni.

Atalanta-Juventus

0-4

0-1 Nicola Legrottaglie (1.), 0-2 Alessandro Del
Piero(6.), 0-3 Del Piero(34.), 0-4 Del Piero(65.).

Torino-Inter

0-1

0-1 Julio Cruz (30.).

Spænska La Liga-deildin
Racing-Real Madrid

0-2

0-1 Raúl (14.), 0-2 Gonzalo Higuaín (90.).

Villarreal-Real Valladolid

2-0

1-0 Nihat (15.), 2-0 Cazorla (46.).

Sænska úrvalsdeildin
Elfsborg-Sundsvall

2-0

Helgi Valur Daníelsson lék allan leikinn
með Elfsborg. Hannes Þ. Sigurðsson og Sverrir
Garðarsson léku allan leikinn fyrir Sundsvall og
Ari Freyr Skúlason lék síðustu tíu mínúturnar.

Helsingborg-Norrköping

2-2

Ólafur Ingi Skúlason fór af velli á 14. mínútu hjá
Helsingborg og Gunnar Þór Gunnarsson
fór af velli á 39. mínútu hjá Norrköping. Garðar
Gunnlaugsson kom ekki við sögu hjá Norrköping.

Danska úrvalsdeildin
AGF-Lyngby

3-1

Kári Árnason lék allan leikinn með AGF.

Bröndby-OB

0-2

Stefán Gíslason lék allan leikinn fyrir Bröndby.

Norska úrvalsdeildin
Vålerenga-Rosenborg

1-1

Gunnar Heiðar Þorvaldsson lék síðustu fjórar
mínúturnar fyrir Vålerenga.

Strømsgodset-Lyn

1-2

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 8 - 0 7 4 4

Theodór Elmar Bjarnason skoraði mark Lyn á 20.
mínútu en fékk að líta rauða spjaldið á 56. mínútu. Indriði Sigurðsson lék allan leikinn fyrir Lyn.

Þrír leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem Aston Villa fór illa með nágranna sína í Birmingham, Hermann Hreiðarsson fékk rauða spjaldið gegn City og Michael Owen fór illa með Sunderland.
FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson
fékk rautt spjald í tapi Portsmouth
gegn Manchester City, Aston Villa
var í stuði gegn Birmingham í
borgarslag liðanna og Michael
Owen skoraði bæði mörk Newcastle í sigri á Sunderland í ensku
úrvalsdeildinni í gærdag.
Manchester City viðhélt möguleika sínum á að tryggja sér sæti í
Evrópukeppni félagsliða á næstu
leiktíð með 3-1 sigri gegn Hermanni Hreiðarssyni og félögum í
Portsmouth á Borgarleikvanginum í Manchester í gær.
Darius Vassell skoraði fyrsta
mark City strax á 10. mínútu eftir
herfilegan misskilning markvarðarins Davids James og varnarmannsins Sols Campbell hjá Portsmouth. Tveimur mínútum síðar
bætti Martin Petrov öðru marki
við fyrir City og varnarleikur
gestanna í tómu tjóni. John Utaka
náði hins vegar að minnka muninn
fyrir Portsmouth með ágætu
marki tíu mínum síðar.

Hermann sá rautt
Hagur heimamanna vænkaðist
svo á ný á 40. mínútu þegar Hermann Hreiðarsson braut klaufalega á Vassell sem var við það að
sleppa inn fyrir vörn Portsmouth
og hlaut fyrir vikið beint rautt
spjald. Það var svo Benjamin
Mwaruwari, fyrrverandi leikmaður Portsmouth, sem innsiglaði
stigin þrjú fyrir heimamenn á 74.
mínútu og lokatölur 3-1.
Borgarslagur af bestu gerð
Nágrannaliðin Aston Villa og
Birmingham þurftu bæði á þremur stigum að halda þegar liðin
mættust á Villa Park í gær, Aston

MARKAVEISLA Leikmönnum Aston Villa leiddist ekki að niðurlægja nágranna sína í Birmingham á Villa Park í gær. Lokatölur urðu
5-1 og Birmingham er sem stendur í vondum málum í fallsæti þegar þrír leikir eru eftir af tímabilinu. Aston Villa er hins vegar í
harðri baráttu um sæti í Evrópukeppni félagsliða að ári.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Villa í baráttu um sæti í Evrópukeppni félagsliða á næsta ári og
Birmingham að berjast fyrir tilverurétti sínum í úrvalsdeildinni.
Leikmenn Aston Villa buðu upp
á sýningu og hreinlega slátruðu
Birmingham 5-1 þar sem Ashley
Young og John Carew skoruðu tvö
mörk hvor og Gabriel Agbonlahor

eitt en Mikael Forssell skoraði
eina mark Birmingham. Birmingham er sem stendur í 18. sæti
deildarinnar, stigi á eftir Íslendingaliðunum Reading og Bolton.

Owen afgreiddi Sunderland
Michael Owen var á skotskónum
og skoraði bæði mörk Newcastle í

2-0 sigri liðsins á Sunderland á St.
James‘s Park. Kevin Keegan virðist nú vera búinn að finna réttu
formúluna fyrir liðið sem vann
sinn fjórða af síðustu fimm leikjum í úrvalsdeildinni og á enn
möguleika á að enda tímabilið í
efri hlutanum eins og Keegan
stefndi á.
omar@frettabladid.is
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Knattspyrnutímaritið Four Four Two birti lista yfir 100 bestu erlendu leikmenn sem leikið hafa á Bretlandi:

Eric Cantona besti erlendi leikmaðurinn
BARÁTTA Tim Duncan og félagar í San
Antonio lögðu Shaq og félaga í Phoenix
að velli í fyrrinótt.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Úrslitakeppni NBA:

Meistararnir
byrjuðu á sigri
KÖRFUBOLTI Úrslitakeppni NBAdeildarinnar hófst með látum í
fyrrinótt þar sem flestra augu
voru á viðureign San Antonio
Spurs og Phoenix Suns. Eins og
við var að búast var leikurinn
bráðskemmtilegur og æsispennandi og svo fór að San Antonio
sigraði 117-115 eftir tvíframlengdan leik. Staðan var jöfn 9393 í lok fjórða leikhluta og 104104 eftir framlengingu. Tim
Duncan fór fyrir meisturunum
með 40 stig og 15 fráköst og hann
var að vonum sáttur í leikslok.
„Þetta var bara fyrsti leikurinn
í fyrsta einvíginu okkar í
úrslitakeppninni en mér finnst
eins og þetta sé lokaúrslitarimma.
Það er enn langt í land og við
verðum að fá enn meiri orku og
hraða í okkar leik,“ sagði Duncan.
Hjá Phoenix var Amare Stoudemire atkvæðamestur með 33 stig
og sjö fráköst en Shaquille O‘Neal
var aðeins með 11 stig.
Utah Jazz vann Houston
Rockets 82-93 og var eina liðið til
þess að vinna á útivelli í fyrsta
leik. LeBron James og félagar í
Cleveland Cavaliers sigruðu
Washington Wizards 93-86 og
New Orleans Hornets lögðu
Dallas Mavericks 104-92.
- óþ

FÓTBOLTI Í nýjustu útgáfu knattspyrnutímaritsins Four Four Two
má finna skemmtilega úttekt á því
hverjir séu 100 bestu erlendu leikmennirnir sem hafa leikið á Bretlandseyjum. Eric Canton, fyrrum
leikmaður Manchester United og
Leeds, er í efsta sæti listans en
Íslendingar eiga einn fulltrúa, Eið
Smára Guðjohnsen í 59. sæti.
Valið á 100 bestu erlendu leikmönnunum er byggt á skoðanakönnun sem tímaritið gerði meðal
fótboltastuðningsmanna á Bretlandseyjum
og viðtölum
við breska
sparkspekinga en ritstjórar
tímaritsins
höfðu
vitanlega áhrif á
lokagerð listans. Í
útskýringum á því
hvernig valið fór fram
og hvernig skipað var í
sætin segir jafnframt að
ritstjórn tímaritsins hafi
tekið þar tvennt sérstaklega í reikninginn. Annars vegar áhrif viðkomandi
leikmanns á félag
sitt og hins vegar
farsæld hans með félaginu,
sem telst meðal annars í
fjölda sigurleikja og titla.

Nafn Cantona enn sungið
Það er skemmst frá því að
segja að hinn franski Eric
Cantona er í efsta sæti lista
Four Four Two en hann var
lykilmaður í að hjálpa
Á MEÐAL ÞEIRRA 100 BESTU

Gianfranco Zola og Eiður Smári
Guðjohnsen eru báðir á lista
Four Four Two. NORDIC PHOTOS/GETTY

góðum félagsskap en í næstu
sætum á eftir honum eru Dimitar
Berbatov, framherji Tottenham, í
60. sæti og Carlo Cudicini, markvörður Chelsea, í 61. sæti.
„Klassaframherji sem liggur
gjarnan í holunni fyrir framan
miðjumennina og myndaði banvænt tvíeyki með Jimmy-Floyd
Hasselbaink hjá Chelsea.
Nokkur umræða hefur sprottið
upp nýverið um hvort erlendir
leikmenn á Bretlandseyjum séu
búnir að yfirtaka breskan fótbolta
og þá helst ensku úrvalsdeildina
og það geri að verkum að ungir
enskir leikmenn fái ekki tækifæri
með liðum sínum. Ítalski snillingurinn Gianfranco Zola, fyrrverandi leikmaður Chelsea sem er
númer fimm á lista Four Four
Two, telur að svo geti vel verið.

KÓNGURINN Það þarf ekki að koma á óvart að snillingurinn Eric Cantona sé efstur á lista Four Four Two yfir 100 bestu erlendu leikmennina
sem spilað hafa á Bretlandi en auðvitað má alltaf deila um val á lista
sem þessum.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Manchester United að ná yfirráðum í ensku úrvalsdeildinni og vann
þar þrjá deildartitla
og tvo FA-bikara á fjórum og hálfu ári hjá félaginu. Hann lagði skóna óvænt
á hilluna árið 1997, þá aðeins
31 árs gamall, þegar hann
fór að einbeita sér að leiklist
og strandarfótbolta. En
aðdáendur United munu

seint gleyma leiðtogahæfileikum,
snilli og ódrepandi sigurvilja Cantona.
„Ég er mjög stoltur að því að
aðdáendur United séu enn að
syngja nafn mitt á Old Trafford en
ég hræðist jafnframt þegar það
mun enda. Ég hræðist það vegna
þess að ég elska það og allt sem þú
elskar, ertu hræddur um að
missa,“ sagði Cantona.
Eiður Smári Guðjohnsen er eins
og segir í 59. sæti listans og þar í

Magn umfram gæði
„Ég tel að núna í dag séu of margir
erlendir leikmenn í ensku úrvalsdeildinni og lögmálið virðist vera
þannig að fjöldinn ræður frekar
en gæði leikmannanna. Það eru of
margir miðlungsgóðir erlendir
leikmenn sem eru að taka pláss í
byrjunarliðum þar sem ungir og
efnilegir enskir leikmenn gætu
annars verið. Þetta er ekki góð
þróun og eitthvað sem þarf að
skoða,“ sagði Zola í viðtali við
Four Four Two.
- óþ

TOPP TÍU AF HUNDRAÐ
1. Eric Cantona (Frakkland)
2. Dennis Bergkamp (Holland)
3. Thierry Henry (Frakkland)
4. Henrik Larsson (Svíþjóð)
5. Gianfranco Zola (Ítalía)
6. Peter Schmeichel (Danmörk)
7. Ossie Ardiles (Argentína)
8. Cristiano Ronaldo (Portúgal)
9. Jürgen Klinsmann (Þýskaland)
10. Patrcik Vieira (Frakkland)

Komum, sáum, sigruðum
Lið Háskólans í Reykjavík hafa náð frábærum árangri á síðustu
mánuðum. Þann árangur má þakka miklum metnaði, þrotlausri
vinnu og viljanum til að láta góðar hugmyndir verða að veruleika.
Háskólinn í Reykjavík kappkostar að skapa nemendum sínum
bestu mögulegu aðstöðu til að vinna að metnaðarfullum verkefnum og veita þeim menntun sem gerir þeim kleift að skara
fram úr og láta drauma sína rætast.
Framtíðin er HR.

Umsóknarfrestur er til 30. maí
Kynntu þér námið á www.hr.is
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> Angelina Jolie

Bless Cunnilingus og Fellatio
Fallnir eru frá bræðurnir Cunnilingus og Fellatio. Blessuð sé minning þeirra. Ég geri mér núna grein fyrir því að ég sýndi þeim aldrei
þá virðingu sem þeir áttu skilda. Í æðum þeirra rann blátt blóð og
þeir hefðu bæði átt að fá betri mat og hreinna vatn til að synda í.
Ég hefði átt að kaupa handa þeim skrautlegan neðansjávarkastala
og setja upp straumpumpu, en ég tímdi því aldrei. Ég heilsaði
þeim ekki á morgnana og ég kyssti þá ekki góða nótt á kvöldin.
Núna er það of seint.
Maður er nefndur David Attenborough. Þarfnast
ekki frekari kynningar. Kallinn er svo góður að eftir
að ég horfði á endurtekinn þátt af Animal Planet
um fiska fékk ég dúndrandi móral yfir því hvernig ég
hafði komið fram við gullfiskana mína í gegnum tíðina. Ég hef átt nokkuð marga. Móður og Másandi
sultu í hel þegar ég ákvað að verja nokkrum
dögum í Evrópu. Dökkur og Dekkri þoldu ekki
tilraun með heimatilbúið fæði. Stuttur og Styttri
dóu daginn eftir að ég keypti þá, sennilega

STÖÐ 2 SPORT 2

Snæfell-Keflavík

STÖÐ 2 SPORT

hia (7:7)

14.35 Pieces of April
15.55 Háheimar
16.18 Leðurblökumaðurinn
16.43 BeyBlade
17.08 Tracey McBean
17.23 Funky Walley
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours (Nágrannar)
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og

myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem
ýmsar ógnir leynast. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið Í þættinum verður farið yfir
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem
erlenda.

22.45 Hvarf (8:8) (Cape Wrath) Breskur spennuflokkur með úrvalsleikurum. Fjölskylda flyst í smábæ undir fölsku nafni en
það getur verið erfitt að flýja fortíðina. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

20.20

American Idol

STÖÐ 2

23.40 Spaugstofan
00.05 Kastljós
00.40 Dagskrárlok

06.15 Cabin Pressure
08.00 Lemony Snicket´s A Series of
Unfortunate events

21.00

Jericho

SKJÁREINN

10.00 Iron Jawed Angels
12.00 Bee Season
14.00 Lemony Snicket´s A Series of
Unfortunate events

16.00
18.00
20.00
22.00

Iron Jawed Angels
Bee Season
Cabin Pressure

Mr. and Mrs. Smith Gamansöm
glæpamynd.

21.15

Lost

SJÓNVARPIÐ

00.00 Touching the Void
02.00 Kin
04.00 Mr. and Mrs. Smith

▼

07.00 Justice League Unlimited
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 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 Standoff (1:18)
11.15 Extreme Makeover. HE (9:32)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours (Nágrannar)
13.10 Numbers (11:24)
13.55 It´s Always Sunny In Philadelp-

(1:7)

21.15 Lífsháski (Lost) Bandarískur

19.50

SKJÁREINN
07.00 Spænski boltinn (Racing - Real

08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

21.35 Þýski handboltinn Öll helstu til-

18.30 Jay Leno (e)
19.15 Svalbarði (e) Spriklandi fersk-

Madrid)

16.50 PGA Tour 2008 Útsending frá Verizon Heritage-mótinu í golfi en þangað
mættu margir af bestu kylfingum heims.

19.50 Iceland Express-deildin 2008
(Snæfell - Keflavík) Bein útsending frá leik
í úrslitakeppni Iceland Express-deildarinnar í körfubolta.
þrifin úr þýska handboltanum þar sem allir
okkar bestu leikmenn spila.

22.15 Spænsku mörkin Öll mörkin
frá síðustu umferð í spænska boltanum.
Íþróttafréttamenn kryfja öll umdeildustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

23.00 Inside Sport (Gianfranco Zola /
Bernard Hopkins) Frábær þáttur frá BBC þar
sem rætt er við heimsfræga íþróttamenn úr
öllum áttum og aðra þá sem tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.
23.25 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á Ford Field í Detroit.
00.20 Iceland Express-deildin 2008
(Snæfell - Keflavík)

veður

18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons (16:22)
19.55 Friends (7:24) (Vinir 7)
20.20 American Idol (31:42) Banda-

ríska útgáfan af Idol-Stjörnuleit er vinsælasti sjónvarpsviðburður í heimi. Komið er
að því að finna sjöundu Idol-stjörnuna en
fram að þessu hafa sigurvegarar keppninnar og reyndar fleiri til slegið rækilega í gegn
og selt milljónir platna. Dómararnir Simon
Cowell, Paula Abdul og Randy Jackson eru
á sínum stað, rétt eins og kynnirinn Ryan
Seacrest.

21.05 American Idol (32.42)
21.50 Crossing Jordan (17:17)
22.35 Man Stroke Woman (6.6)
23.05 Heartlands Ljúfsár og fyndin bresk
gamanmynd frá þeim sama og gerði smellinn East is East.

00.35 Shark (6:16)
01.20 I´m not Rappaport
03.30 Pieces of April
04.50 Thief (3:6)
05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

CG=:>BJG#C=J<HJC#

Rachael Ray fær til sín góða gesti og eldar
gómsæta rétti.

ur skemmtiþáttur í umsjón Þorsteins Guðmundssonar sem fær til sín góða gesti.
Hljómsveitin Svalbarði spilar dillandi danstónlist ásamt söngkonunni Ágústu Evu Erlendsdóttur sem einnig bregður sér í ýmis
gervi ásamt Þorsteini í nýstárlegum leiknum atriðum.

20.10 One Tree Hill (11:18) Það styttist
í brúðkaupið hjá Lucas og Lindsey og þau
freista þess að bjarga hjónabandi Nathans
og Haley. Brooke reynir að koma Peyton á
deit með gömlum kærasta og kunnugleg
andlit snúa aftur til bæjarins.

21.00 Jericho (4:7) Bandarísk þáttaröð
um íbúa í Bandarískum smábæ sem einangraðist frá umheiminum eftir kjarnorkuárásir á bandarískar borgir. Hawkins er í símasambandi við dularfullan mann sem virðist vita öll hans leynarmál. Hringurinn þrengist um Hawkins og hann þarf að fá Jake og
Heather til að hjálpa sér að afmá spor sín.
Mimi kemst að því að peningar hafa horfið úr vörslu yfirvalda en það á eftir að draga
dilk á eftir sér.

21.50 C.S.I. (8:17) Bandarískir þættir um

▼

Ensku mörkin

15.55 Sunnudagskvöld með Evu Maríu
16.35 Leiðarljós (Guiding Light)
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Kappflugið í himingeimnum
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Herramenn
18.30 Út og suður
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Ný Evrópa með augum Palins

STÖÐ 2

▼

17.45

SJÓNVARPIÐ

07.00 Man. City - Portsmouth
16.05 Newcastle - Sunderland
17.45 Ensku mörkin Ný og hraðari út-

▼

EKKI MISSA AF

vegna þess að ég gleymdi þeim í hanskahólfinu um nóttina.
Sadó og Masó hurfu sporlaust og hef ég kött
nokkurn grunaðan um að tengjast hvarfi
þeirra, en mér hefur hingað til ekki tekist
að finna nægilega haldgóðar sannanir til
að réttlæta handtöku.
Sá gamli hreyfði sem sagt við mér og ætla
ég að bæta ráð mitt. Fleiri gullfiskar verða samt
ekki keyptir, það er fullreynt með það.
Tvær risavaxnar köngulær ráða ríkjum utan á
húsinu mínu. Árum saman hef ég fylgst með
lífsbaráttu þeirra sumarlangt. Eina inngripið af
minni hálfu er þegar ég hef myrt syni þeirra
og dætur sem í ævintýraleit hafa hætt sér
inn á stofugólfið mitt. En ekki lengur.
Þetta árið eru afkomendur þeirra velkomnir og þeirra mun bíða skál af heitu
hunangi.

▼

Jolie er mikil baráttukona fyrir
mannréttindum en þegar hún
var spurð hvernig ætti að verja
tekjum sínum svaraði hún:
„Sparaðu einn þriðja,
lifðu á einum þriðja
og gefðu einn þriðja.“
Jolie leikur ásamt eiginmanni sínum Brad
Pitt í Mr. and Mrs.
Smith á Stöð 2 bíó.

gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum.
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sérfræðinga.

18.45 PL Classic Matches (Bestu leikir
úrvalsdeildarinnar) Leikur Liverpool og Arsenal var fín skemmtun þar sem Paul Ince
skoraði tvö mörk fyrir Liverpool.

19.15 Wigan - Tottenham
21.00 Ensku mörkin
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 Blackburn - Man. Utd.

störf rannsóknardeildar Las Vegas-borgar.
Hodges sviðsetur morðmál svo tæknimennirnir á rannsóknarstofunni fái tækifæri til
að æfa sig. Skemmtileg morðgáta þar sem
morðinginn er einn þeirra.

22.40 Jay Leno Spjallþáttur á léttum
nótum þar sem háðfuglinn Jay Leno fær til
sín góða gesti og slær á létta strengi.

23.25 Brotherhood (e)
00.15 C.S.I.
01.05 Vörutorg
02.05 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10.15 á Sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 21.50
Crossing Jordan
Einn lífseigasti og um leið vinsælasti spennuþáttur Stöðvar 2. Þar
höldum við áfram að fylgjast með
störfum réttarlæknisins dr. Jordan
Cavanaugh og félaga hennar hjá
rannsóknarlögreglunni í Boston.
Þættirnir eru úr smiðju þeirra
sömu og framleiða Las Vegas.

▼

MÁNUDAGUR 21. apríl 2008

VIÐ MÆLUM MEÐ

Ný Evrópa með augum
Palins
Sjónvarpið kl. 20.15
Í þessum breska myndaflokki fer
leikarinn Michael Palin úr Monty
Python-hópnum um 20 lönd í Mið-,
Austur- og Suðaustur-Evrópu sem
hafa nýlega gengið í, eða eru við það
að ganga í Evrópusambandið. Palin
kynnir sér sögu og menningu og lítur
glöggu gestsauga á venjur heimamanna á hverjum stað.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Sjosja
15.30 Dr. RÚV

16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stjörnukíkir
21.20 Kvika
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Afsprengi
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Falcon Beach
17.45 Wildfire (5:13) Þriðja þáttaröðin
um hana Kris sem var í byrjun send nauðug
á búgarð í sveit en þar féll hún fyrir hestamennskunni og þá sérstaklega kappreiðahestinum Wildfire.

18.30 The Class (3:19)
19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Falcon Beach
20.45 Wildfire (5:13)
21.30 The Class (3:19) The Class er
bráðskemmtilegur nýr gamanþáttur úr
smiðju þeirra sem framleiddu Friends og
Mad About You.

22.00 Cold Case (13:18)
22.45 Big Shots (7:11)
23.25 Curb Your Enthusiasm (3:10)
23.50 Entourage (2:20)
00.15 American Dad (8:23)
00.40 Comedy Inc. (11:22)
01.05 Kenny vs. Spenny 2 (3:13)
01.35 Sjáðu
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst... Spjallþáttur í umsjón
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen.
Kvenréttindi, stelsýki, kertaljós og kynferðisofbeldi eru meðal umræðuefna þáttarins.
Gestir eru Elísabet Jökulsdóttir og Björk Jakobsdóttir ásamt leynigesti.
21.00 Mæður og dætur Steinunn Anna
Gunnlaugsdóttir veltir fyrir sér sambandi
mæðgna ásamt gestum sínum

21.30 Jón Kristinn Umsjónarmaður er
Jón Kristinn Snæhólm. Hann ræðir við gest
sinn um málefni líðandi stundar.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21
Søndag 10.50 Enhedslisten 11.15 OBS 11.20 Saras
køkken 11.50 Søren Ryge præsenterer 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
lyserøde 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 Supernabo 18.00
Naturens dyrebørn 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont
20.20 SportNyt 20.25 Kriminalkommissær Clare
Blake: Black Dog 21.35 Truslen fra dybet 22.15
Seinfeld 22.35 Smagsdommerne

7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 Camilla
Plum i hagen 10.40 Grosvold 11.25 Åpen himmel:
Veier til tro 11.55 Urter 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 nyheter 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 Bedre puls 17.55 Faktor 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 22.45 Nytt på
nytt 23.15 Kulturnytt 23.25 Sport Jukeboks 1.00
Country jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Agenda 11.00 Sportspegeln
11.55 Sjösalavår 13.30 Andra Avenyn 14.00 Rapport
14.10 Gomorron Sverige 15.00 Ramp 15.30 Mega
16.00 Bolibompa 16.10 Valpen Kasper 16.15 Rorri
Racerbil 16.30 Lata Lucy 16.35 Jane och draken
17.00 Bobster 17.30 Rapport med A-ekonomi
18.00 Andra Avenyn 18.30 Häxdansen 19.15 Med
vänlig hälsning 19.30 Kobra 20.00 Dispatches on
Tibet 20.55 Rapport 21.05 Kulturnyheterna 21.20
Glasklart 22.20 Brottskod: Försvunnen
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Íslenskt brúðkaup í Hell‘s Kitchen
Í Hell’s Kitchen-þættinum sem
Stöð 2 sýnir á morgun er fylgst
með Gordon Ramsey æsa sig við
upprennandi kokka í brúðkaupi í
Los Angeles. Brúðurin, Carlota
Björk Venegas, er hálf-íslensk,
en hún er fædd og uppalin í
Bandaríkjunum. Móðir hennar,
Linda Venegas, sagði veisluna
hafa verið hina ákjósanlegustu,
en hún fór fram í febrúar í fyrra.
„Framleiðendur þáttanna voru
að leita að pari sem vildi gifta sig
með mjög stuttum fyrirvara.
Hann var rúm vika, en venjulega
tekur fólk ár í að undirbúa brúðkaup. Þau voru búin að vera að
leita að stað til að halda brúðkaupsveislu á í nokkra mánuði og
stukku bara á þetta tækifæri,“

„Við erum alltaf með útvarpið
í gangi. Og ætli sá tími skiptist
ekki jafnt milli Bylgjunnar og
FM 957. Hins vegar er það
náttúrlega þannig að við stillum
tækin í botn þegar Eurovisionlagið okkar hljómar.“
Sólveig Birna Gísladóttir, förðunarmeistari á Airbrush & Makeup Gallery.

1

6

2

7

3

4

útskýrir Linda. Carlota á mexíkóskan föður, en brúðguminn,
Cyrus Kavari, er af ítölskum og
írönskum ættum.
Linda segir Hell’s Kitchen hafa
séð um allt sem að veislunni laut.
„Carlota mátti hins vegar ráða lit
á kjólum brúðarmeyjanna, sínum
eigin kjól og svo hvort hún vildi
súkkulaði- eða vanillubrúðartertu,“ segir Linda. Veislunni var
slegið upp í stóru vöruhúsi, sem
aðstandendur þáttanna höfðu
breytt í veitingastað fyrir kvöldið. „Þetta var mjög flott, borð og
þjónar og rauður dregill fyrir
brúðhjónin. Manni hefði ekki
dottið annað í hug en að þetta
væri fínasti veitingastaður,“
segir Linda og hlær við. Carlotu

og Cyrus var að auki boðið í brúðkaupsferð á veitingastað Ramsey
fyrir utan Las Vegas, Green Valley Ranch.
Þeir sem hafa fylgst með Hell’s
Kitchen vita að það gengur ýmislegt á í eldhúsinu, en Linda segir
það ekki hafa spillt veislunni.
„Maður sá þau þjóta fram og til
baka í eldhúsinu, og Ramsey
stendur þarna og stjórnar þeim
og öskrar og bölvar,“ segir hún
og hlær. „Einhverjir kvörtuðu
undan því að hafa þurft að bíða
svolítið lengi eftir matnum, en
það er bara partur af þessu. Það
sem ég borðaði og við var að
minnsta kosti afskaplega gott.
Þetta hefði ekki getað verið
huggulegra,“ segir Linda.
- sun

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Jolene, barinn sem þær Dóra Takefusa og Dóra Dúna Sighvatsdóttir eiga og reka í Kaupmannahöfn,
opnar aftur 7. maí og þá á nýjum
stað. Barinn var áður til húsa á Sorgenfrigade í Norðurbrúar-hverfinu,
en þurfti að flytja sig um set eftir að
nágrannar kvörtuðu undan hávaða.
Hann var opnaður í ágúst 2007, en
var lokað aftur í lok nóvember. Síðan þá hafa
Dórurnar tvær
leitað að nýjum
samastað
fyrir Jolene,
sem hafði
öðlast miklar
vinsældir á
stuttum líftíma sínum.
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LÁRÉTT: 2. missa 6. eftir hádegi
8. sarg 9. ot 11. samanburðart. 12.
drottningarmaður 14. kjöt 16. í röð
17. fley 18. ennþá 20. núna 21. betl.
LÓÐRÉTT: 1. bót á flík 3. tvíhljóði 4.
fjölmiðlar 5. beita 7. týndur 10. að 13.
gogg 15. krukka 16. húðpoki 19. átt.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. tapa, 6. eh, 8. urg, 9. pot,
11. en, 12. prins, 14. flesk, 16. hi, 17.
far, 18. enn, 20. nú, 21. snap.
LÓÐRÉTT: 1. lepp, 3. au, 4. pressan,
5. agn, 7. horfinn, 10. til, 13. nef, 15.
krús, 16. hes, 19. na.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1 45.
2 ÍA og Fram.
3 Nasa við Austurvöll.

VEISLA Í BOÐI RAMSEY Brúðhjónin
Carlota og Cyrus héldu brúðkaupsveislu
í Hell‘s Kitchen, en þátturinn verður
sýndur hér á landi á morgun.

ÁHUGI Á ÍSLANDI Þór Bæring segir goðsagnir á borð við Daniel Negreanu, hér að ofan, hafa áhuga á að spila á Íslandi þegar
mótapóker verður lögleiddur.

ÞÓR BÆRING: FYRRVERANDI ÚTVARPSMAÐUR STOFNAR PÓKERVEFSÍÐU

Erlendar pókerstjörnur
áhugasamar um Ísland
Erlendar pókerstjörnur hafa sýnt því áhuga að koma
hingað til Íslands og spila póker á sérstökum
pókermótum. Þetta segir Þór Bæring Ólafsson,
ritstjóri pókervefjarins Pokernet.is. Hann telur það
einungis tímaspursmál hvenær mótapóker verði
lögleiddur hér á Íslandi og hvetur yfirvöld á Íslandi
til að kynna sér málið betur. Talið er að tugir
Íslendinga sæki alþjóðleg pókermót á ári hverju og
þar er Evrópumótaröðin vinsælust. Þátttakendur
vinna sér sæti í gegnum pókersíður. Nokkrir fara
einnig vestur um haf og spila í spilaborginni Las
Vegas á heimsmótaröðinni.
Þór býr nú í Kaupmannahöfn og hefur gert
undanfarið ár en eiginkona hans er þar við nám. Að
sögn Þórs kunna þau vel við sig í kóngsins Köben og
hafa komið sér vel fyrir. Þór er landsmönnum að
góðu kunnur fyrir störf sín í útvarpi og sjónvarpi en
hefur að undanförnu einbeitt sér að rekstri vefsíðna
undir merkinu Bara gaman. Þar er vefsíðan
pokernet.is einna vinsælust sem gefur kannski hvað
best til kynna hversu vinsæll pókerinn er hér á

landi. Þór kynntist pókernum þegar hann horfði á
útsendingar frá mótum á sjónvarpsstöðinni Sýn.
Þór vonast til að íslensk stjórnvöld taki við sér og
lögleiði mótapókerinn á Íslandi. „Ég horfði á viðtalið
við Jón H.B. Snorrason í Kastljósinu og svo virðist
sem lögregluyfirvöld hafi ekki kynnt sér málið
nægilega vel. Áhugamenn um póker hafa ekki áhuga
á svokölluðu cash-game heldur vilja lögleiða
mótapóker,“ segir Þór en þar greiða þátttakendur
ákveðið þátttökugjald sem Þór segir að sé oftar en
ekki lægra en það sem gengur og gerist hjá bridgespilurum. „Mér finnst fólk ekkert reiðubúið til að
kynna sér málið; póker er bara stimplað sem
fjárhættuspil og málið dautt,“ segir Þór.
Á vefsíðunni hefur Þór rætt við alþjóðlegar
stjörnur úr pókerheiminum, þeirra á meðal goðsögnina Daniel Negreanu og hinn danska Gus Hanson.
Þeir hafa báðir lýst yfir áhuga sínum á að koma
hingað til lands og spila þegar mótapóker verður
lögleiddur. „Og það er svo sem ágætis byrjun,“ segir
Þór.
- fgg

Þann samastað ku vera að finna í
hverfinu Kødbyen, á Vesturbrú, sem
hefur verið í mikilli uppsveiflu að
undanförnu. Þar úir og grúir allt af
slátrurum og öðrum fyrirtækjum
sem tengjast kjötvinnslu, en upp
á síðkastið hafa gallerí og flottir
veitingastaðir einnig skotið upp
kollinum. Götuheiti nýrra híbýla
Jolene ber fortíð hverfisins vitni, en
barinn mun verða að finna við Flæsketorvet, eða Flesktorgið. Staðurinn
mun verða með sama sniði og í fyrri
húsakynnum, svo fastagestir ættu
ekki að óttast.
Gagnrýnandi New York Times fer
lofsamlegum orðum um frammistöðu söngkonunnar Dísellu
Lárusdóttur á einsöngstónleikum
hennar, sem fram fóru í Merkintónleikahöllinni í New York í síðustu
viku. Hann segir meðal annars að
rödd hennar hafi „glitrað eins og
silfur“ í laginu I Love You eftir Grieg,
og hreifst sérstaklega af nærveru
Dísellu og hreyfingum á sviði, sem
hann kveðst ekki viss um hvort eigi
rætur sínar að rekja til „reynslu
hennar af óperu“, eða séu
„gagnlegur minjagripur
úr poppfortíð hennar“,
en á ferilskrá hennar
er meðal annars að
finna þátttöku í
Söngvakeppni
sjónvarpsins.

Páll Óskar kannar hafdýpin
NÝ OG FÁRÁNLEGA SKEMMTILEG SÝNING UM FJÁRMÁL ÍSLENDINGA!
Fyrst var það Hellisbúinn, síðan Pabbinn og nú er það HVERS VIRÐI ER ÉG?
Óborganlega fyndin sýning Bjarna Hauks Þórssonar um fjármál Íslendinga.
Frábær sýning í leikstjórn Sigurðar Sigurjónssonar.

DYNAMO REYKJAVIK

SÝNINGAR
Lau
Lau
Fös
Fös
Lau
Lau
Fös
Fös
Lau
Lau

19/4 Örfá sæti laus
19/4 Örfá sæti laus
2/5 Örfá sæti laus
2/5
3/5
3/5
16/5 Örfá sæti laus
16/5
17/5
17/5

kl. 19
kl. 21
kl. 19
kl. 21
kl. 20
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Sýnt í Salnum Kópavogi
Sý
Mið
Miðasala
hjá Salnum í síma 5700 400, á salurinn.is
og midi.is. Miðaverð 2000 kr. 50% afsláttur er fyrir
viðskiptavini Byrs (allt að 5 miðar) ef keypt er í miðaviðs
sölunni í Salnum. ATH! Takmarkaður sýningafjöldi.
sölu

Páll Óskar Hjálmtýsson er fullbókaður út árið.
Hann er harðákveðinn í að taka sér hálfs árs frí frá
næstu áramótum þótt nú sé sótt hart að honum að
taka að sér verkefni á þeim tíma. Hann sér í
hillingum að geta kafað í heitum sjó á ný. Hann
lærði köfun fyrir fjórum árum en hefur verið
ofansjávar síðan.
„Við mennirnir höldum að við séum
miðpunktur alheimsins, en svo er önnur
veröld í sjónum sem þekur 70 prósent
jarðarinnar,“ segir Páll. „Það er skondið, en
það er nákvæmlega sama „systemið“ í gangi í
sjónum og á jörðinni. Þarna eru trukkabílstjórar, stjórnmálamenn og trúðar. Og
alveg eins og ofansjávar þá éta stóru
fiskarnir litlu fiskana.“
Það var Coco, vinur Páls, sem átti
hugmyndina. Þeir fóru á tveggja
vikna námskeið á Kanaríeyjum
fyrir fjórum árum og voru komnir
í sjóinn eftir viku af bóklegu námi
og svamli í sundlaug. „Að vera í
sjónum er eins og að vera
Barbarella in space,“ segir Páll
dreyminn, „ofsalega fallegur heimur

og mögnuð lífsreynsla. Eitt það magnaðasta var að
stökkva fram af þverhníptum kletti og láta sig
falla ofan í endalaust djúpið.“
Palli fór mest á 46 metra dýpi og komst aldrei í
hann krappan. „Við fórum í reiptog við kolkrabba
en hittum bara einn hákarl. Það eru til þúsund
tegundir af hákörlum eða eitthvað, en bara
þrjár sem eru mannýgar og tryllast ef þær
finna lykt af blóði. Við hittum nú bara einhvern
aumingjahákarl, örugglega grænmetisætu,
sem skaust í burtu skíthræddur þegar við
sögðum hæ.“
Páll er farinn að kíkja á heppilega
staði til að endurnýja kynnin af
blautbúningnum. „Við höfum
augastað á annaðhvort Sydney í
Ástralíu eða Galapagos. Ég hef
heyrt mjög fallega hluti um þessa
staði. Ég hlakka brjálæðislega til
að snúa aftur í þessa litadýrð
sem við höfum ekki aðgang að
hérna ofanjarðar.“
- glh
FÓR MEST Á 46 METRA DÝPI Pál Óskar dreymir
um að endurnýja kynnin við blautbúninginn.

4 ára ábyrgðin er Bílaábyrgð
tryggingarfélagsins Varðar
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BAKÞANKAR
Þráins
Bertelssonar
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Óheppileg
umræða!
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ikil opinber umræða getur
verið
óheppileg,
skapað
óraunhæfar væntingar og þar með
haft neikvæð áhrif.“ Geir H. Haarde, formaður Flokksins og forsætisráðherra Íslands, á fundi með
Samtökum atvinnulífsins 18. apríl
2008.
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ÞESSI

„sakleysislegu“ viðvörunarorð benda ótvírætt til þess að
það hafi farið fram hjá þessum
forsætisráðherra sem vill sveipa
aðgerða- og ráðleysi sitt dulúð, að
vestrænt lýðræði og stjórnarskrár
allra lýðræðisríkja byggja á einum
og sama hornsteini: Sá hornsteinn
sem öll hin sameiginlega velferð
okkar byggist á heitir TJÁNINGARFRELSI. Opinber umræða
getur vissulega verið óheppileg,
jafnvel banvæn, fyrir óhæf stjórnvöld en hún er undirstaða velferðar almennings. Á því grundvallaratriði að það sé best fyrir heildina
að allir hafi óheftan rétt til að tjá
sig hvílir þjóðfélagsgerð okkar.
Allt annað í stjórnarskrá okkar
leiðir af þessu atriði.
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ÞAÐ er ógnvekjandi tilhugsun að

ÉG held að þetta sé skuggalegasta
yfirlýsing sem ég hef séð koma
frá íslenskum stjórnmálamanni á
síðustu áratugum. Þó hef ég fylgst
með fjölmiðlafrumvarpi, uppbyggingu greiningardeilda og
stofnun sérsveita. Ég hef heyrt og
séð menn réttlæta fasískar lögregluaðgerðir gegn kínverska
andófs- og heilsuræktarhópnum
Falun Gong. Og síðast en ekki síst
hef ég ásamt með þjóðinni fylgst
með hinum þrákelknislegu yfirlýsingum varaformanns Flokksins
um að hún ætli „víst og samt“ á
Ólympíuleikana í Peking hvað sem
tautar og raular og hvað sem líður
Tíbet, lýðræði og mannréttindum
– sem hún segist vera búin að ræða
nægilega oft við Kínverja.
ÞEKKIR

valdhrokinn engin takmörk lengur? Hvað er eiginlega í
gangi hérna?
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skilningur á því sem stjórnarskrá
lýðveldisins byggist á skuli ekki
hafa náð inn í höfuðkúpuna á þessum forsætisráðherra – heldur.
Fyrirrennari hans sem nú er seðlabankastjóri – ekki í Simbabve
heldur á Íslandi – vildi setja fornaldarlög um fjölmiðla svo að þeir
trufluðu ekki „stjórnvöld“ í sinni
djúpu hugleiðslu um hagsmunagæslu og samtryggingu útvalinna.
Þessi vill ganga feti framar og
biðst undan hinum neikvæðu
áhrifum sem kunna að vera fylgifiskur mikillar og líflegrar opinberrar umræðu.
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GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 21. apríl,
111. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

5.34
5.09

Hádegi

Sólarlag

13.26
13.11

21.21
21.15

Heimild: Almanak Háskólans
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