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            Í MIÐJU BLAÐSINS

fasteignir 
28. APRÍL 2008

Draumahús fasteignasala er með í sölu mikið endurnýjað 163,6 fermetra raðhús á tveimur hæðum á Álfhólsvegi í Kópavogi.

Í búðin er mikið endurnýjuð en náttúruflísar eru á öllum gólfum neðri hæðar auk hitalagna í gólfi. Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum skápum og fatahengi og gestasalerni. Rúmgott eld-hús er á neðri hæðinni með nýlegum innréttingum frá Fríform og nýlegum tækjum. Stofurnar eru rúm-góðar og útgengi er úr borðstofunni út í garðinn.  Timburstigi liggur upp á efri hæðina þar sem komið er upp í parketlagt hol. Baðherbergið er ný-standsett og flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og upphengdu salerni. Þvottavél og þurrkari eru í innréttingu. Þrjú svefnherbergi eru á hæðinni park-etlögð, tvö barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi með tveimur góðum fataskápum. 

30 fermetra bílskúr með hita, vatni og rafmagni og rúmgóð geymsla er í sérstakri viðbyggingu við húsið. Hitalögn er í hellulagðri stétt fyrir framan húsið.

Raðhús á Álfhólsvegi

Mikið endurbætt raðhús á Álfhólsvegi og dren og vatnslagnir eru nýlega endurnýjaðar svo og þakefni hússins.

Nýleg innrétting er í eldhúsi og nýleg tæki.

Fr
um

Húsið er 213 fm  Kanadískt timburhús. Búið erað klæða húsið að utan, setja veggjagrindur,rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26fm bílskúrinn. Verð 30 millj. 

.is
Lágmúli 7, sími 535_1000

Opið hús í dag kl 14.00 – 15.00
Seljuskógur 18 - 

Akranesi - fokhelt - 100% lán

Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í kjallara. Örygg-ishnappar í íbúðinni. Sjúkraþjálfari, hárgreiðslu-stofa, matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30Grandavegur - 3ja herb.- 
86,9 fm - 60 ára +

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

IÐNAÐUR Stofnað hefur verið 
fyrirtækið Murr sem mun hefja 
framleiðslu á kattafóðri á 
Langeyri í Álftafirði í Súðavíkur-
hreppi. Þorleifur Ágústsson, 
talsmaður undirbúningshóps að 
stofnun fyrirtækisins, segir 
ráðgert að framleiðsla hefjist í 
júní næstkomandi, en þrír munu 
starfa þar til að byrja með.

„Fóðrið verður framleitt úr 
hliðarafurðum frá Norðlenska 
sláturhúsinu, en þetta er unnið 
með þarfir katta í huga en ekki 
hugsað sem hagkvæm lausn á því 
hvernig eigi að losna við ein-
hverjar tegundir af úrgangi,“ 
segir Þorleifur.

Hann segir nafn fyrirtækisins 
dregið af sögninni að murra sem 
þýði að mala. - jse

Murr á Vestfjörðum:

Framleiða 
kattafóður á 
Súðavík

Vill fá að verja sig
Handknattleikskappinn 
Jón Heiðar Gunnars-
son vill fá að spila 
handbolta með 
rúgbý-höfuðhlíf.

ÍÞRÓTTIR 24

Gömlu goðin 
trekkja að

Um 25 þúsund miðar 
hafa selst á tónleika 
sumarsins.

FÓLK 22

Umdeild birting
Örn Bárður Jónsson og 
fleiri prestar birta útfar-
arræður sínar á netinu.

FÓLK 30

ÍÞRÓTTIR „Þeir notuðu ekkert gas,“ 
segir Björn Bjartmarz, marka-
kóngur knattspyrnumóts lög-
reglumanna, um 
sigurlið 
sérsveitar 
Ríkislögreglu-
stjóra. Mótið 
fór fram í 
íþróttahúsinu í 
Njarðvík á 
föstudag og 
laugardag.

Björn, sem 
var næstelsti 
leikmaður mótsins, lék með A-liði 
lögreglunnar í Reykjavík og 
skoraði 26 mörk í átta leikjum, 
þar af 18 í tveimur leikjum. Hann 
er ekki óvanur markaskorun, því 
hann varð Íslandsmeistari með 
Víkingi árið 1991.

Arnar Geir Magnússon úr 
lögreglunni á Vopnafirði var 
valinn maður mótsins. Lögreglu-
félagið á Suðurnesjum hélt mótið 
og náði lið heimamanna öðru sæti. 
Lið Björns varð í því þriðja, en 
alls tóku níu lið þátt.  - sgj

Fótboltamót lögreglunnar:

Sérsveitin kom, 
sá og sigraði

FÉLAGSMÁL Kostnaður hins opin-
bera af manneskju sem er í mikilli 
fíkniefnaneyslu og stundar ekki 
vinnu er að meðaltali 317.489 krón-
ur á mánuði, samkvæmt kostnað-
argreiningu sem matsrannsókna-
stofan Ísmat gerði fyrir 
Krýsuvíkursamtökin.

Niðurstöður greiningar leiða 
hins vegar í ljós að kostnaður við 
eitt meðferðarrými hjá Krýsuvík-
ursamtökunum, sem veitir vímu-
efnaneytendum langtímameðferð, 
er samtals 280.937 krónur á mán-
uði sé miðað við gengi krónunnar í 
febrúar. 

Björk Ólafsdóttir, matsfræðing-
ur Ísmats, segir niðurstöðurnar 
leiða í ljós að meðferðarúrræðið sé 
hagkvæmt og að stærsti hluti ábat-

ans sé til kominn vegna sparnaðar 
sem verður við að fíkniefnaneyt-
anda sé haldið fjarri afbrotum. 

Við rannsóknina höfðu mats-
fræðingar til hliðsjónar athuganir 
á aðstæðum þess fólks sem kom til 
Krýsuvíkur í meðferð en þar dvelja 
að jafnaði 20 manns og er lágmarks 
meðferðartími þar hálft ár. Rætt 
var við 20 manns sem þar dvöldu í 
febrúar og safnað heimildum um 
þá þjónustu og aðgerðir sem sam-
félagið hafði veitt þeim svo sem í 
heilbrigðiskerfi, af lögregluyfir-
völdum vegna afbrota, dómstóla og 
við afplánun refsinga. Miðaðist 
gagnaöflunin við árið 2007 er fólk-
ið fór til Krýsuvíkur. Ekkert af 
fólkinu hafði verið við vinnu eða í 
námi mánuðina fyrir meðferð.

Björk bendir þó á að einstakling-
arnir sem þarna dvelja séu mjög 
ólíkir. „Sumir þeirra kosta samfé-
lagið mjög mikið og keyra þessar 
tölur upp á meðan aðrir, þá sér-
staklega konur sem stunda sjaldn-
ar innbrot og skemmdarverk, kosta 
samfélagið lítið,“ segir hún. 

Heildarniðurstöðurnar sýni þó 
glöggt að það kostar samfélagið 
minna að veita langt leiddum 
fíkniefnaneytendum aðhlynningu 
á meðferðarheimili eins og Krýsu-
vík heldur en það sé á götunni. Þar 
sem fólk fjármagni neyslu með 
afbrotum og þurfi oft að leita 
læknishjálpar sem það þarf aðal-
lega á að halda vegna langvarandi 
fíkniefnaneyslu og áverka sem 
það hljóti undir áhrifum.  - kdk

Hver fíkill kostar 317 
þúsund á mánuði
Fíkniefnaneytandi kostar samfélagið um 300 þúsund krónur á mánuði, sam-
kvæmt greiningu sem Ísmat gerði fyrir Krýsuvíkursamtökin. Ódýrara er að 
veita fíklum meðferðarúrræði en að hafa þá á götunni, þó þeir falli strax aftur.

Hlýnar norðantil  Það má búast 
við hita yfir frostmarki víða á lág-
lendi norðanlands, og allt að 8-10 
stiga hita sunnantil í dag, úrkoma í 
flestum landshlutum í morgun sár-
ið en styttir víðast hvar upp eftir 
hádegi. 

VEÐUR 4
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Tilkall til píslarvættis
„En þáttaskilin urðu sem sé þarna 
þegar Sturla stóð glaðbeittur á 
Álftanesveginum með einhvers 
konar afrískt kvenhöfuðfat,“ segir 
Guðmundur Andri Thorsson.

Í DAG 16

BJÖRN BJARTMARZ

ELDSVOÐI Eldur kom upp í einni af 
þjónustuíbúðum aldraðra við Dal-
braut 27 laust upp úr klukkan fimm 
í gær. Alls voru fjórir fluttir á 
sjúkrahús. Konan sem býr í íbúð-
inni hlaut mikil brunasár og er 
haldið sofandi í öndunarvél. Lög-
reglumaður, sem fór inn í eimyrj-
una þurfti einnig aðhlynningu.

Að sögn Marteins Geirssonar, 
deildarstjóra hjá slökkviliðinu, 
heyrði starfskona hróp konunnar 
og kom til aðstoðar. Greiðlega gekk 
að slökkva eldinn og allir vistmenn 
komust út. Um fimmtíu manns 
þurfti að rýma úr húsinu.

„Það er erfitt að rýma öldrunar-
heimili, vanalega þarf að hjálpa 

hverjum og einum vistmanni út,“ 
segir Marteinn. „Það varð töluvert 
tjón á hæðinni, reykurinn komst 
inn í nánast öll herbergin.“

Vistmenn voru fluttir yfir í hús 
að Dalbraut 25 og samband haft 
við fjölskyldur þeirra. Starfsfólki 
var boðið upp á áfallahjálp.

Eldsupptök eru ókunn.  - sgj

Fjórir voru fluttir á sjúkrahús, þar á meðal öldruð kona sem brann illa:

Aldraðir hætt komnir í eldsvoða

ALLIR KOMUST ÚT Um fimmtíu manns þurfti að rýma úr þjónustuíbúðum aldraðra að Dalbraut 27 í gær þegar eldur kom upp á 
annarri hæð. Íbúarnir gátu ekki gist í íbúðunum sínum í nótt. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús vegna bruna eða reykeitrunar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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HEILBRIGÐISMÁL Yfir hundrað geisla- og hjúkrunar-
fræðingar á Landspítala - háskólasjúkrahúsi segja 
upp störfum frá og með fimmtudeginum 1. maí. 
Sigurður Guðmundsson landlæknir telur ólíklegt að 
samið verði fyrir fimmtudag.

„Mér finnst mjög ólíklegt að það semjist fyrir 1. 
maí miðað við það sem ég hef heyrt frá þeim sem 
standa í deilunum,“ segir Sigurður. „Það virðist bera 
alltof mikið í milli. Við höfum talsvert miklar 
áhyggjur af þessu.“

Ef uppsagnirnar standa tekur við neyðaráætlun 
svo hægt verði að sinna bráðaaðgerðum og öðrum 
aðkallandi aðgerðum.

„Eftir fyrstu vikuna verður komin þreyta í fólk. 
Neyðarþjónustu verður haldið uppi, en allar 
valaðgerðir munu verða í miklum vandræðum,“ 
segir Sigurður.

Yfirmenn Landspítala ræða nú við einstaka 

starfsmenn sem hafa sagt upp. Anna Stefánsdóttir, 
settur forstjóri, segir að viðtölum ljúki líklega í dag. 
„Þetta getur farið á hvorn veginn sem er. Það er 
alveg eins líklegt að uppsagnirnar muni standa, en 
einhverjir gætu ákveðið að hætta við,“ segir Anna. 

 - sgj

noatun.is
LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

Gott á mánudegi

Fiskibollur Þú sparar 400 kr.

598kr.
kg.

STJÓRNSÝSLA Þorsteinn Hjaltested, 
sem seldi Kópavogsbæ stóran 
hluta Vatnsendajarðarinnar í 
milljarðaviðskiptum í fyrra, segir 
bæinn ekki hafa efnt samninginn 
og vill bætur.

Hluti greiðslna til Þorsteins áttu 
að vera bygging-
arlóðir fyrir 300 
sérbýli. Bærinn 
tilkynnti Þor-
steini í byrjun 
þessa mánaðar 
að lóðirnar verði 
ekki tilbúnar í 
lok maí eins og 
samið hefði verið 
um. Í bréfi lög-
manns Þor-
steins, Sigur-
björns 
Þorbergssonar, 
kemur fram að 
Þorsteinn eigi 
rétt á bótum 
vegna þessara 
tafa. Hann hafi 
þegar gert ráð-
stafanir sem 
byggt hafi á því 
að bærinn myndi 
efna samning-
inn að þessu 

leyti á réttum tíma. Þorsteinn vilji 
að Kópavogsbær geri grein fyrir 
því hvenær lóðirnar verði afhent-
ar.

Þá segir lögmaður Þorsteins að 
Kópavogsbær hafi farið með 
skolpleiðslu fyrir Þingahverfi í 
gegn um land hans og gert mikið 
jarðrask án þess að semja um 
bætur fyrir það.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri 

er staddur í opinberum erinda-
gjörðum í Kína en Þór Jónsson, 
upplýsingafulltrúi Kópavogsbæj-
ar, segir afhendingu lóðanna til 
Þorsteins ráðast af gildistöku 
skipulags og færslu Vatnsenda-
marka.

„Enn er stefnt að því að afhend-
ing auglýstra lóða í Vatnsendahlíð 
verði um áramót þrátt fyrir tafir 
vegna úrskurðar umhverfisráð-
herra um að fyrirhuguð breyting á 
skipulagi teljist meiriháttar, en 
hann gekk þvert á sameiginlega 
niðurstöðu sveitarfélaganna á höf-
uðborgarsvæðinu um að breyting-
in teldist ekki veruleg,“ útskýrir 
Þór.

Þá segir Þór að samkvæmt upp-
lýsingum frá tæknisviði Kópa-
vogsbæjar hafi skolplögnin sem 
lögmaður Þorsteins vísi til verið 
lögð á grundvelli samkomulags 
við landeigandann og að greitt 
hafi verið fyrir afnotin. „Spurn-
ingunni um hvort Kópavogsbær 
sé bótaskyldur er því svarað neit-
andi,“ segir upplýsingafulltrúinn.

Bæjaryfirvöld hafa hins vegar 
ekki enn svarað Þorsteini form-
lega. Bæjarráðið tók málið fyrir í 
síðustu viku og vísaði því til sviðs-
stjóra og skrifstofustjóra fram-
kvæmda- og tæknisviðs með ósk 
um tillögu frá svari þeim. 

 gar@frettabladid.is

Vill bætur vegna þrjú 
hundruð sérbýlislóða
Eigandi Vatnsendajarðarinnar krefst þess að Kópavogsbær greiði honum bætur 
vegna tafa á afhendingu 300 sérbýlislóða sem eiga að vera hluti greiðslu í millj-
arðaviðskiptum á jörðinni. Bæjaryfirvöld segja bæinn ekki bótaskyldan.

Í VATNSENDA Gera má ráð fyrir að 300 sérbýlislóðir sem koma í hlut seljanda Vatns-
endajarðarinnar til Kópavogsbæjar séu afar verðmætar.

ÞÓR JÓNSSON

GUNNAR I. 
BIRGISSON

MÓTMÆLI Sturla Jónsson vörubíl-
stjóri gekk frá Húsi verslunar-
innar og að Austurvelli í fylgd 
með vinum og vandamönnum síð-
degis í gær. Með þessu vildi hann 
mótmæla háu bensínverði, regl-
um um hvíldartíma vörubílstjóra 
og því að lögreglan lagði hald á 
vörubíl hans í kjölfar mótmæl-
anna við Suðurlandsveg á mið-
vikudag.

„Ég er bara mjög sáttur, 
hressandi göngutúr,“ segir Sturla. 
„Ég bara ákvað um hádegi að 
rölta af stað.“

Um fimmtán manns gengu með 
Sturlu og létu mótmælin lítið yfir 
sér. Þegar á Austurvöll var komið 
setti Sturla skiltið sitt í moldar-
beð fyrir framan Alþingishúsið.

Sturla segist munu kæra lög-
regluna fyrir að leggja hald á bíl-
inn sinn. „En TM vill ekki greiða 

tjónið á bílnum. Hann er í kaskó, 
en þeir neita að meta hann,“ segir 
Sturla og segist hafa orðið fyrir 
nokkru vinnutapi vegna málsins.

Framgöngu lögreglu á Suður-

landsvegi lýsir Sturla sem vald-
níðslu. „Ég held að menn ætli að 
halda áfram að mótmæla,“ segir 
Sturla. „Fólk í landinu er orðið 
reiðara.“  - sgj

Sturla Jónsson vörubílstjóri gekk mótmælagöngu að Austurvelli í gær:

Fólk í landinu er orðið reiðara

STURLA MÓTMÆLIR Mótmælin fóru friðsamlega fram og ekki sást til lögreglumanna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Maður var sleginn niður fyrir utan 
skemmtistaðinn Yello í Keflavík í 
fyrrinótt. Hann var fluttur á slysadeild 
í Reykjavík og talinn kjálkabrotinn. 
Árásarmaðurinn var handtekinn og 
færður til yfirheyrslu í gær.

REYKJANESBÆR

Rotaður í Reykjanesbæ

Landlæknir óttast að samningar í deilu á Landspítala náist ekki fyrir 1. maí:

Varla verður samið í tæka tíð

LANDSPÍTALINN Yfir hundrað geisla- og hjúkrunarfræðingar 
hætta störfum á fimmtudag að öllu óbreyttu.

SVEITARSTJÓRNIR Grímur Atlason, 
fráfarandi bæjarstjóri í Bolung-
arvík, segir Önnu Guðrúnu 
Edvardsdóttir, oddvita A-listans í 

bæjarstjórn, 
segja ósatt um 
umræðuefni á 
fundi sem þau 
tvö áttu fyrir 
tæpum tveimur 
vikum.

Í yfirlýsingu 
sem A-listinn 
sendi frá sér 
vegna slita á 
fyrri meirihluta í 
bæjarstjórninni 

segir meðal annars að Anna og 
Grímur hafi á fundinum rætt um 
staðsetningu Innheimtustofnun-
ar sveitarfélaga á Flateyri og 
Anna lýst óánægju með viðbrögð 
bæjarstjórans í því máli. Grímur 
segir þetta ósannindi sem komi 
„ekki á óvart þegar litið er á þau 
makalausu og óheiðarlegu 
vinnubrögð sem A-listinn hefur 
lagt stund á síðustu daga.“  - gar

Fráfarandi bæjarstjóri:

Sakar oddvita 
um ósannindi

GRÍMUR 
ATLASON

STJÓRNMÁL Árni Sigfússon, 
bæjarstjóri í Reykjanesbæ, segist 
ekki mundu þiggja boð um að 
verða borgarstjóri í Reykjavík. 
Þetta kom fram í máli Árna í 
þættinum Mannamál á Stöð 2 í 
gærkvöldi.

Árni var borgarstjóri í um tvo 
mánuði árið 1994 en tapaði síðan 
tvívegis kosningum sem borgar-
stjóraefni Sjálfstæðisflokks. 
Sagðist Árni hafa fengið sig 
fullsaddan, meðal annars á 
andstæðingum sem væru 
reiðubúnir að ganga nærri 
einkalífi fólks. Sagðist Árni ekki 
sjá eftir að hafa þegið bæjar-
stjórastólinn í Reykjanesbæ.  - gar

Árni Sigfússon:

Vill ekki aftur í 
borgarstjórastól

Arnar, var boðið upp á flug-
vélamat?

„Nei, þetta var matur fólksins. Nær-
ing lýðræðis og frelsis.“

Félagar í samtökunum „Matur ekki 
einkaþotur“ buðu upp á ókeypis mat á 
Lækjartorgi á laugardaginn. Arnar Már 
Þórisson er meðlimur samtakanna.

MAROKKÓ, AP Eigandi og fram-
kvæmdastjóri dýnuverksmiðju í 
Casablanca í Marokkó voru báðir 
handteknir í gær vegna lélegra 
eldvarna. Tugir manna fórust 
þegar eldur braust út í verksmiðj-
unni. Læstar dyr urðu meðal 
annars til þess að fólk komst ekki 
út úr húsinu og varð eldinum að 
bráð.

Síðdegis í gær var talið að 55 
manns hefðu brunnið inni og sex 
manns lágu á sjúkrahúsi.

Eldurinn braust út á laugardag. 
Nágrannar sögðu stóra stafla af 
dýnum hafa verið úti á götunni 
fyrir framan verksmiðjuna, sem 
þótti benda til þess að eigandinn 
hafi lagt meiri áherslu á að bjarga 
framleiðslunni en starfsfólkinu. - gb

Eldsvoði í Casablanca:

Tugir manna 
eldi að bráð

BARIST VIÐ ELDINN Dýnuverksmiðjan í 
ljósum logum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÖGREGLUMÁL Eldur kom upp í bíl 
við Naustabryggju í Grafarvogi 
laust fyrir miðnætti aðfaranótt 
sunnudags. Engin slys urðu á 
fólki en bíllinn er talinn gjöró-
nýtur.

Bíllinn var jeppi af Volkswag-
en Touareg gerð. Hann kostar 
um ellefu milljónir króna út úr 
búð. Eigandi bílsins, Benjamín 
Þór Þorgrímsson, segir bílinn 
hafa verið keyrðan 30 þúsund 
kílómetra. Benjamín segist 
handviss að um íkveikju hafi 
verið að ræða og hefur ákveðinn 
mann grunaðan um verknaðinn.

  - kg

Eldur í bíl í Grafarvogi:

Eigandinn viss 
um íkveikju

Borað í Skaftafelli
Sveitarfélagið Hornafjörður hefur lagt 
fram þrjár milljónir króna til að bora 
tilraunaholu í Skaftafelli til að leita 
þar að heitu vatni.

HORNAFJÖRÐUR

SPURNING DAGSINS



Sæktu um besta kortið fyrir þig á www.americanexpress.is eða í síma 575 5900

er útgefandi American Express® á Íslandi

Kortið sem kemur þér út

Þetta er kortið sem gefur þér 
flesta vildarpunkta af öllum 
greiðslum heima og erlendis.

Það er fljótlegasta leiðin til
að safna upp í flugmiða.
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SLÖKKVILIÐ  „Menn verða að fara að 
átta sig á því að sinubrunar eru 
mjög alvarlegt mál og geta verið 
stórhættulegir á fleiri vegu en 
einn,“ segir Marteinn Geirsson, 
deildarstjóri hjá slökkviliðinu. 
„Sinubrunarnir taka óhemju mik-
inn tíma og orku frá okkur. Í dag 
vorum við heppnir að vera nýkomn-
ir aftur á stöðvarnar þegar eldur-
inn í íbúð í húsi aldraðra við Dal-
braut kom upp, því nánast allt 
tiltækt lið okkar var statt við Hval-
eyrarvatn. Það er í raun lukka að 
ekki hafi fleiri þurft að fara á spít-
ala,“ segir Marteinn.

Mjög erilsamt var hjá Slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins í gær og 
þurfti að kalla út varamannskap til 
þess að anna útköllum. 

Eldur kom upp í íbúð á annarri 
hæð að Dalbraut 27 í Reykjavík 
laust eftir klukkan 17. Allt tiltækt 
lið var kallað á vettvang og gekk 

slökkvistarf greiðlega. Eldri kona 
var í íbúðinni og var hún flutt á 
slysadeild nokkuð slösuð. Einnig 
voru fimm til sex fluttir á slysa-
deild með minni áverka.

Útköll bárust vegna sex sinu-
bruna á höfuðborgarsvæðinu. Mest-
ur var bruninn við Hvaleyrarvatn, 
á landi í eigu Skógræktarfélags 
Hafnarfjarðar, en þar brunnu 
nokkrir hektarar lands, aðallega 
kjarr og runnar. Litlu mátti muna 
að eldurinn læsti sig í 10-15 metra 
há tré á svæðinu, sem hefði gert 
slökkvistarf mun erfiðara viðfangs. 
Einnig var tilkynnt um sinubruna 
við Hulduland í Reykjavík, Fjölnis-
völlinn í Grafarvogi, Sjávargrund í 
Garðabæ, Garðakirkju á Álftanesi 
og á Krýsuvíkurleið á Reykjanesi. 
Óvenju mikið hefur verið um sinu-
bruna í borginni síðustu vikur og 
grunar Árna Þórólfsson, starfs-
mann Skógræktarfélags Hafnar-

fjarðar, að um brennuvarg sé að 
ræða. „Það er orðið nánast daglegt 
brauð að eitthvað svona gerist og 
mig grunar að þarna sé einn sjúkur 
maður á ferðinni sem ber ábyrgð á 
þessu.“ segir Árni.

Þá var slökkvilið kvatt á vett-
vang þegar kviknaði í út frá þvotta-
vél í íbúð við Teigasel í Breiðholti. 
Ein kona var flutt á slysadeild með 
snert af reykeitrun. Einnig þurfti 

að sækja mann sem var á göngu um 
Lyklafell á Suðurlandi og flytja 
hann á sjúkrahús. Manninum 
heilsast að sögn vel.

Þá kviknaði í bíl við Nausta-
bryggju í Grafarvogi laust fyrir 
miðnætti í fyrrakvöld. Eldsupptök 
eru ókunn en íkveikja er ekki úti-
lokuð. Engin meiðsl urðu á fólki en 
bíllinn er talinn gjörónýtur. 

 kjartan@frettabladid.is

STANGVEIÐI Veiðimenn sem voru í 
sjóbirtingsánni Tungufljóti í 
síðustu viku voru umsvifalaust 
reknir heim þegar eftirlitsmaður 
stóð þá að því að veiða á makríl 
og spún. Aðeins er leyfilegt að 
veiða á flugu í Tungufljóti að því 
er segir á heimasíðu Stangaveiði-
félags Reykjavíkur.

„Ef rétt er að veiðimenn mæti 
til veiða í fljótinu vopnaðir 
makríl lýsir slíkt einbeittum 
brotavilja svo ekki sé meira sagt. 
Verður það að segjast að slíkt er 
sérlega ósmekklegt þegar SVFR 
og Veiðimálastofnun eru að 
rannsaka stofn árinnar með 
merkingum á slepptum fiski,“ 
segir á svfr.is. - gar 

Veiðimenn reknir heim:

Makrílveiðar í 
Tungufljótinu

SJÓBIRTINGUR Góðar sjóbirtingsár eru í 
Vestur-Skaftafellssýslu.

Neita fjölbýli á Grettisgötu
Embætti byggingafulltrúa hefur neitað 
eiganda Grettisgötu 54b um að rífa 
hið 98 ára gamla einbýlishús og 
byggja í staðinn fjölbýlishús á fjórum 
hæðum, þar sem það samræmist 
ekki deiliskipulagi.

REYKJAVÍK

Vilja bátaræsi í Geldinganes
Kayakklúbburinn vill að eiðið yfir í 
Geldinganes verði rofið með ræsum 
svo þeir geti siglt þar í gegn. Skipu-
lagsstjóri borgarinnar hefur frá því í 
desember beðið umsagnar umhverf-
issviðs um málið.
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HLÝNAR SMÁM 
SAMAN  á öllu 
landinu, sérstak-
lega á láglendi. 
Þó vindáttin verði 
áfram norðlæg nær 
hiti víðast hvar upp 
fyrir frostmark í 
dag, úrkoma víða 
í morgunsárið en 
styttir upp eftir 
hádegi.  

Elín Björk
Jónsdóttir
Veður-
fræðingur

Staðsetning Tími
1. Naustabryggja 23.47*
2. Hvaleyrarvatn 12.36
3. Við Fjölnisvöll 15.49
4. Teigasel 16.19
5. Hulduland 16.38
6. Sjávargrund 16.51
7. Dalbraut 27 17.15
8. Garðakirkja 17.35
 *Fyrir miðnætti 26. apr
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Viðey
ÚTKÖLL SLÖKKVILIÐSINS Í GÆR

Reykjavík

Kópavogur

Garðabær

Hafnarfjörður

Seltjarnarnes
Grafarvogur

Aukamannskapur ræstur 
út vegna fjölda eldsvoða
Kalla þurfti út varamannskap til að anna útköllum slökkviliðs í gær. Stórt útkall var vegna elds á elliheim-
ili á Dalbraut. Þá þurfti að ráða niðurlögum sex sinubruna og sinna sjúkraflutningum á Suðurlandi. Mart-
einn Geirsson, deildarstjóri hjá slökkviliðinu, segir litlu hafa mátt muna að ekki fór verr.

BARIST VIÐ SINUNA Það var í nógu að snúast hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í 
gær og þurfti að kalla út aukamannskap. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BRETLAND, AP Ráðherrar í bresku 
ríkisstjórninni koma nú hver á 
fætur öðrum forsætisráðherra 
sínum, Gordon Brown, til varnar. 

Brown hefur átt í vök að verjast 
undanfarið og samkvæmt skoðana-
könnun, sem birt var í Sunday 
Telegraph, nýtur Verkamanna-
flokkurinn einungis stuðnings 29 
prósenta landsmanna, en Íhald-
flokkurinn hefur 39 prósenta 
stuðning.

Haft var eftir samstarfsmanni 
Tonys Blair, fyrrverandi forsætis-
ráðherra, að Brown gæti aldrei 
sigrað David Cameron, leiðtoga 
Íhaldsflokksins. Talsmaður Blairs 
sagði ekkert hæft í þessu. - gb

Gordon Brown í vanda:

Ráðherrar verja 
leiðtoga sinn

BERLÍN Hinum sögufræga Tempelhof-flugvelli 
verður að líkindum lokað, miðað við niðurstöðu 
borgarakosningar í gær.  

Tilgangur kosningarinnar var að hvetja borgar-
stjóra Berlínar, Klaus Wowerit, til að endurskoða 
áform sín um að loka flugvellinum. 

Til þess hefði fjórðungur allra sem eru á kjörskrá 
þurft að greiða því sitt atkvæði. En einungis 36 
prósent íbúanna mættu á kjörstað, þrátt fyrir 
gríðarlega fyrirferðarmikla kosningabaráttu, bæði á 
götum úti og í fjölmiðlum. 

Flestir þeirra sem kusu, 60,3 prósent, sögðust 
raunar vilja halda vellinum. En þeir, 21,7 prósent 
íbúa, duga ekki til.

Borgarstjórinn virðist því hafa sigrað þetta stríð 
og hefur beðið mótmælendur sína að virða niður-
stöðuna.

Flogið hefur verið frá Tempelhof-velli síðan 1923. 

Flugstöðin var reist af nasistum og er stærsta 
bygging Evrópu. Margir Berlínarbúar þakka 
vellinum að matur og aðrar vistir komust til 
borgarinnar þegar Sovétmenn lokuðu henni um 
fimmtán mánaða skeið 1948 til 1949.  - kóþ

Léleg þátttaka í borgarakosningum í Berlín túlkuð sem sigur fyrir borgarstjórann:

Kusu ekki með flugvellinum

KLAUS WOWEREIT 
Borgarstjóri jafn-
aðarmanna getur 
nú andað léttar 
eftir að flestir 
borgararnir kusu 
að mæta ekki á 
kjörstað.
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

147,9984
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
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Umsóknarfrestur er til 30. maí
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STIGAR OG HANDRIÐ ÚR GLERI OG STÁLI

ÚTI SEM INNI

BRASILÍA Brasilísk stjórnvöld 
íhuga nú að setja lög sem kveða á 
um að allir erlendir verkamenn 
og gestir á Amazon-svæðinu þurfi 
sérstakt leyfi. Lögin eiga að koma 
í veg fyrir ólöglega nýtingu á 
auðlindum regnskóganna. 

Þeir sem ferðast um skógana 
án leyfis geta hlotið sekt upp á 
allt að sextíu dollara, eða rúmar 
fjögur þúsund krónur. Á fréttavef 
breska ríkisútvarpsins í gær er 
haft eftir dómsmálaráðherra 
Brasilíu, Romeu Tuma, að allir 
gestir yrðu eftir sem áður 
velkomnir á Amazon-svæðið, fólk 
yrði einungis að gera grein fyrir 
ferðum sínum. - rat

Stjórnvöld í Brasilíu íhuga lög:

Vilja vernda 
regnskógana

Þarf að efla mannréttindaskrif-
stofu Reykjavíkur?
Já  46,3%
Nei  53,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Óttastu ástandið á fasteigna-
markaði?

Segðu skoðun þína á visir.is

SUÐUR-KÓREA, AP Kínverskir stúd-
entar lentu í átökum við óeirðalög-
reglu í Seúl, höfuðborg Suður-
Kóreu, þegar Ólympíukyndillinn 
var borinn um götur borgarinnar í 
gær. 

Þúsundir lögreglumanna gættu 
þess að mótmælendur kæmust 
ekki að kyndlinum. Margir þeirra 
hugðust nota tækifærið til að 
minna á illa meðferð Kínverja á 
flóttamönnum frá Suður-Kóreu.

Mótmæli og ryskingar trufluðu 
einnig för Ólympíukyndilsins 
gegnum borgina Nagano í Japan á 
laugardag. Japönsk stjórnvöld 
afþökkuðu kínverskar öryggis-
sveitir sem fylgt hafa kyndlinum 

á för hans og í stað þeirra hljóp 
japanska óeirðalögreglan með 
kyndilberanum gegnum borgina. 
Yfir þrjú þúsund lögregluþjónar 

voru við öryggisgæslu en þúsund-
ir stuðningsmanna Kína auk mót-
mælenda fylltu göturnar. 

Tveir mótmælendur reyndu að 
ná til kyndilsins og voru hand-
teknir. Þriðji mótmælandinn var 
handtekinn eftir að hafa kastað 
eggjum að eldinum. Yfirvöld í 
Japan segja að einungis fjórir hafi 
meiðst lítillega í ryskingum. 

Mótmæli vegna hernáms kín-
verskra stjórnvalda í Tíbet hafa 
truflað för kyndilsins um heiminn, 
meðal annars í Aþenu, London, 
París og San Francisco.  Á næstu 
dögum verður farið með ólympíu-
kyndilinn um Norður-Kóreu og 
Víetnam.  - rat/gb

Ryskingar fylgdu Ólympíukyndlinum í Suður-Kóreu og Japan:

Óeirðalögregla gætti kyndils

MÓTMÆLI Í SUÐUR-KÓREU Óeirða-
lögregla hélt mótmælendum í Seúl í 
skefjum. NORDICPHOTOS/AFP

AUSTURRÍKI, AP Josef Fritzl, 73 ára 
gamall Austurríkismaður, var 
handtekinn í gær, sakaður um að 
hafa haldið dóttur sinni fanginni í 
kjallaranum heima hjá þeim í 
bænum Amstetten í 24 ár, eða frá 
því dóttirin var 18 ára. 

Elizabeth Fritzl er nú 42 ára og er 
talin hafa eignast sjö börn með 
föður sínum, sem hefur níðst á 
henni kynferðislega síðan hún var 
ellefu ára gömul. Eitt barnanna dó 
stuttu eftir fæðingu.

Hinn 28. ágúst árið 1984 svæfði 
hann dóttur sína, handjárnaði hana 
og lokaði niðri í kjallaraherbergi. 
Hún var illa á sig komin andlega 
sem líkamlega þegar lögreglan 
yfirheyrði hana.

Börnin sex sem eftir lifa eru á 
aldrinum 5 til 20 ára, þrír drengir 
og þrjár stúlkur. Þrjú þeirra hafa 
að öllum líkindum verið lokuð niðri 
í kjallaranum með móður sinni frá 
fæðingu og hafa ekki einu sinni 
fengið að ganga í skóla.

Hin þrjú eru í opinberum skrám 
og þar sögð búa hjá afa sínum og 
ömmu. Fritzl og kona hans til-
kynntu um börnin árin 1993, 1994 
og 1997 og sögðust hafa fundið þau 
á tröppunum heima hjá sér ásamt 
bréfi frá dóttur þeirra.

Móðirin segist ekkert hafa vitað 
um dótturina fyrr en hún og tvö 
barnanna fengu að koma upp úr 
kjallaranum. Josef sagði konu sinni 
að Elizabeth og börnin væru komin 
heim. Josef heldur enn fast við 
þessa sögu.

Þriðja barnið, sem hafði verið í 

kjallaranum, er Kerstin, nítján ára 
gömul, og liggur hún nú þungt hald-
in á sjúkrahúsi. Upp komst um 
málið þegar hún veiktist heiftar-
lega 19. apríl síðastliðinn og faðir 
hennar sá sig nauðbeygðan að flytja 
hana á sjúkrahús þar sem læknar 
töldu sig þurfa nánari upplýsingar 
um hagi hennar.

Elizabeth hefur verið talin týnd 
frá árinu 1984 og á tímabili leitaði 
alþjóðalögreglan Interpol að henni. 
Helst var talið að hún hefði leitað á 

náðir sértrúarsafnaðar.
Í yfirheyrslum hjá lögreglu vildi 

Elizabeth ekkert segja um raunir 
sínar og níðingsverk föðurins fyrr 
en hún hafði verið fullvissuð um að 
hvorki hún né börn hennar þyrftu 
nokkurn tíma að sjá hann aftur.

Fréttirnar af Elizabethu minna á 
sögu Natöschu Kampusch, austur-
rískrar stúlku sem slapp úr prísund 
mannræningja fyrir tveimur árum 
eftir að hafa verið í haldi hans í átta 
ár. gudsteinn@frettabladid.is

Ól föður sínum sjö 
börn í einangrun
Austurrísk kona var illa haldin andlega sem líkamlega eftir að hafa verið fangi 
í kjallara heima hjá sér í 24 ár. Faðir hennar hefur misnotað hana frá því hún 
var ellefu ára og eignast með henni sjö börn.

FAÐIRINN HANDTEKINN Tveir lögreglumenn leiða Josef Fritzl inn á lögreglustöð í 
Amstetten, rúmlega 20 þúsund manna bæ í Austurríki, þar sem hann hélt dóttur 
sinni fanginni áratugum saman. NORDICPHOTOS/AFP

SIMBABVE, AP Endurtalning í þingkosningunum í 
Simbabve, sem fóru fram í mars, staðfestir 
upphaflegar niðurstöður kosninganna. Sigur 
stjórnarandstöðunnar verður þar með ekki dreginn 
í efa.

Í gær var lokið við endurtalningu í 18 af 23 
kjördæmum, þar sem stjórnvöld töldu úrslitin 
óviss. Búist er við að endurtalningu í öllum kjör-
dæmunum verði lokið í dag.

Vonast er til þess að niðurstöður úr endurtalningu 
atkvæða úr þingkosningunum verði til þess að flýta 
fyrir birtingu á niðurstöðum úr forsetakosningum, 
sem enn hafa ekki verið gerðar opinberar þótt nærri 
mánuður sé liðinn frá því kosningarnar fóru fram.

Mikil spenna er í landinu og lítil stemning fyrir 
fögnuði hjá stjórnarandstæðingum, þrátt fyrir þessa 
staðfestingu á sigri hennar. Stjórnvöld beita her og 
lögreglu óspart til að berja á stjórnarandstæðingum, 
sem krefjast þess að úrslit forsetakosninganna verði 
birtar sem fyrst.

Jenday Frazer, erindreki Bandaríkjanna í Afríku, 
segir nauðsynlegt að alþjóðasamfélagið skerist í 
leikinn: „Ef umburðarlyndi og virðingu fyrir 
mannréttindum fer áfram hratt hnignandi þá verða 
afleiðingarnar fyrir alla íbúa Simbabve alvarlegar, 

og leiða til frekari vandamála fyrir grannríkin,“ 
sagði hún í gær. - rat

Endurtalning atkvæða í þingkosningum í Simbabve:

Upphaflegu úrslitin standa

MUGABE Á VEGGJUM Maður gengur framhjá kosningaspjöld-
um frá Robert Mugabe forseta. NORDICPHOTOS/AFP

KJÖRKASSINN





 28. apríl 2008  MÁNUDAGUR

Umsóknarfrestur er til 30. apríl 
Kynntu þér námið á www.hr.is

Námið er einkum ætlað þeim sem hafa lokið BSc-prófi í verkfræði eða tæknifræði með góðum 
árangri. Nemendur sem hafa annan bakgrunn úr BSc-námi sínu geta útskrifast með meistara-
próf á tilteknum sérsviðum verkfræðinnar, s.s. meistarapróf í framkvæmdastjórnun, umferðar- 
og skipulagsfræðum, heilbrigðisvísindum o.fl. 

 TÆKNI- OG VERKFRÆÐIDEILD HR
MEISTARANÁM VIÐ

Tækni- og verkfræðideild HR býður meistaranám í
• Byggingarverkfræði
 - Framkvæmdastjórnun
 - Umferðar- og skipulagsfræðum
 - Steinsteyputækni
 - Mannvirkjahönnun

• Fjármálaverkfræði
• Véla- og rafmagnsverkfræði
• Heilbrigðisverkfræði
• Líf- og heilbrigðisvísindum
• Ákvarðanaverkfræði

STARANÁM VIÐ

HUGMYNDAFRÆÐI

VERKEFNASTJÓRNUNAR 
OG MARKMIÐASETNING

Stjórnendaskóli HR býður upp á vandaða og öfluga 
vinnustofu þar sem kennd er verkefnastjórnun sem svarar 
kröfum atvinnulífsins. Lögð er áhersla á skilvirkar og 
hagnýtar aðferðir, þar sem mælingar á árangri í verkefnum 
eru hafðar að leiðarljósi. 

Námið er ætlað  öllum þeim sem þurfa að stjórna og/eða 
taka þátt í verkefnum þar sem árangur þarf að vera 
mælanlegur og áþreifanlegur. 

Leiðbeinandi er Þórður Víkingur Friðgeirsson, einn 
reynslumesti kennari á sviði verkefnastjórnunar. 

Þriðjudaginn 6. maí, klukkan 15 - 19 
Hugmyndafræði verkefnastjórnunar og markmiðasetning   

Þriðjudaginn 13. maí, klukkan 15 - 19
Skilgreinging, afmörkun og umfang verkefna  

Þriðjudaginn 20. maí , klukkan 15 - 19
Framkvæmdarammi verkefna, verkferlið og 
framvindustjórnun  

Nánari upplýsingar og skráning: Elísabet I. Þorvaldsdóttir, 
elisabetth@ru.is, www.stjornendaskoli.is

LÖGREGLUMÁL „Það eru ýkjur að um 
árás hafi verið að ræða. Þarna var 
verið að vísa fjörugum viðskipta-
vini út úr búðinni sem sló aðeins 
frá sér. Öryggisvörðurinn fékk á 
kjaftinn, eins og sagt er á góðri 
íslensku,“ segir Sigurður Reynalds-
son, framkvæmdastjóri 10-11 versl-
ananna. Snemma á sunnudags-
morgunn var öryggisvörður um 
tvítugt kýldur í andlitið í verslun 
10-11 í Austurstræti með þeim 
afleiðingum að flísaðist úr tönn í 
honum. Tveir menn á þrítugsaldri 
höfðu verið með háreysti inni í búð-
inni og brást annar þeirra illa við 
þegar öryggisvörðurinn hugðist 
vísa honum á dyr.

Þetta er í þriðja sinn á innan við 
mánuði sem öryggisvörður í versl-
uninni verður fyrir ofbeldi af hálfu 
viðskiptavina og hlaut einn þeirra 

lífshættulega áverka. Sigurður 
segir ekki hafa komið til umræðu 
að grípa til aðgerða vegna þessa. 
„Það er ekki uppi á borðinu að 
breyta opnunartímanum og heldur 
ekki að fjölga öryggisvörðum. Við 
erum að tækla þessar uppákomur 
mjög vel og höfum fulla stjórn á 
ástandinu.“

Öryggisverðir í versluninni geta 
verið allt niður í átján ára gamlir. 
Sigurður segir að öflugustu örygg-
isverðirnir sem völ er á séu látnir 
vinna á næturvöktum í Austur-
stræti um helgar.

Öryggisvörðurinn var fluttur á 
slysadeild og líðan hans er að sögn 
góð. - kg

Öryggisvörður 10-11 beittur ofbeldi á vakt í þriðja sinn á skömmum tíma:

Ætla ekki að breyta opnunartíma

10 - 11 Í AUSTURSTRÆTI Í þriðja sinn á 
innan við mánuði var öryggisvörður 10-
11 beittur ofbeldi.

REYKJAVÍKURBORG Björgólfur Thor 
Björgólfsson, sem er að kaupa 
Fríkirkjuveg 11, vildi upphaflega 
fá nánast allan Hallargarðinn á 
leigu með húsinu.

„Það voru uppi hugmyndir um 
miklu meiri áhrif kaupanda Frí-
kirkjuvegar 11 á þróun mála í 
Hallargarðinum heldur en niður-
staðan er. Það var jafnvel í upp-
hafi þessa máls, þegar farið var 
að ræða lóðamálin nánar, uppi 
umræða að kaupandinn fengi 
jafnvel einhvers konar leigu á allt 
að því öllum garðinum, sem kom 
auðvitað ekki til greina,“ segir 
Ólafur F. Magnússon borgar-
stjóri.

Ólafur hafnar fullyrðingu borg-
arfulltrúa Vinstri grænna, Þor-
leifs Gunnlaugssonar, um að með 
sölu á Fríkirkjuvegi 11 sé Reykja-
víkurborg að afsala sér forræði 
yfir Hallargarðinum.

„Við erum ekki að selja garðinn 
og ekki að leigja hann heldur 
höfum fullt eignarhald og tryggj-
um almenningi fulla umferð um 
garðinn og alla lóðina í kring um 
Fríkirkjuveg 11,“ segir Ólafur 
sem sömuleiðis hafnar hugleið-
ingum Þorleifs um að borgar-
stjóri kunni að hafa verið blekkt-
ur í þessu máli.

„Það er alls ekki rétt að ég hafi 
verið blekktur. Ég hef kynnt mér 
þetta mál í þaula - ekki síst vegna 
þess að ég var upphaflega á móti 
því að þetta söluferli væri hafið 
og hef ekki skipt um skoðun á því. 
Hins vegar tók borgin skuldbind-
andi ákvörðun um söluna fyrir 

fimmtán mánuð-
um og úr því 
sem komið var 
er ekkert annað 
að gera en að 
klára málið með 
sómasamlegum 
hætti,“ segir 
borgarstjóri.

Ólafur ítrekar 
að hann telji 
hagsmuni 
almennings 
tryggða með 
þeim kaupsamn-
ingi sem lagður 
verður fyrir 
næsta fund 
borgarstjórnar 
til staðfestingar. 
Húsið verði 
verndað og 
almenningur 
muni hafa 
aðgang að því og 
ávallt fullan 

umferðarrétt um Hallargarðinn, 
sem áfram muni njóta verndar 
sem opið grænt svæði.

Þorleifur Gunnlaugsson segir í 
yfirlýsingu að nýr eigandi á Frí-
kirkjuvegi 11 fá neitunarvald í 
Hallargarðinum. Ólafur segir að 
kaupandinn hafi einfaldlega vilj-
að tryggja sig gegn því að borgin 
reisi mannvirki eða selji lóð Hall-
argarðsins. „Það stendur náttúru-
lega aldrei til að borgin fari að 
selja úr Hallargarðinum eða vera 
með einhverjar framkvæmdir á 
þessari lóð,“ segir borgarstjór-
inn.  gar@frettabladid.is

Björgólfur bað 
fyrst um allan 
Hallargarðinn
Borgarstjóri segir kaupanda Fríkirkjuvegar 11 upp-
haflega hafa viljað nánast allan Hallargarðinn. 
Hann hafnar því að hafa verið blekktur sem og full-
yrðingum um að borgin tapi forræði yfir garðinum.

FRÍKIRKJUVEGUR 11 Björgólfur Thor Björgólfsson fær áður auglýsta 900 fermetra 
lóð umhverfis Fríkirkjuveg 11 auk umráða yfir um 700 fermetra hestagerði á baklóð 
samkvæmt leigusamningi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÓLAFUR F. 
MAGNÚSSON

BJÖRGÓLFUR THOR

BANDARÍKIN, AP „John McCain er 
ekki hér, hann vill sennilega 
fjarlægja sig frá mér,“ sagði 

George W. Bush 
Bandaríkjaforseti 
á hinu árlega 
kvöldverðarboði 
fyrir bandaríska 
fréttamenn í 
Hvíta húsinu á 
laugardaginn, þar 
sem venjan er að 
ræðumenn geri 
óspart grín að 
sjálfum sér.

Hann lýsti furðu sinni á að 
enginn hugsanlegra arftaka sinna 
hafi mætt: „Hillary Clinton komst 
ekki inn vegna leyniskyttuárásar 
og Obama er í messu,“ sagði hann 
og skaut þar með á veika punkta 
hjá þeim báðum. Að lokum fékk 
hann að stjórna hljómsveit, sem 
hann segist hafa látið sig dreyma 
lengi um að gera. - gb

Kvöldverður í Hvíta húsinu:

Bush flaggar 
kímnigáfunni

GEORGE W. 
BUSH
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SAMGÖNGUR Skipulags- og bygging-
arnefnd Skagafjarðar segir heil-
sársveg yfir Kjöl ekki munu stytta 
vegalengdir úr Skagafirði til 
Reykjavíkur eða Akureyrar nema 
fyrir mjög lítinn hluta íbúanna.

Þá segir nefndin núverandi þjóð-
veg 1 ekki ásættanlegan fyrir þá 
umferð sem um hann fari í dag. 
Mikilvægt sé að uppbygging 
hálendisvegar um Kjöl komi ekki 
niður á nauðsynlegum endurbótum 
og uppbyggingu á þjóðvegi 1. 
Áheyrnarfulltrúinn Gísli Árnason 
sagði Kjalveg útilokaðan því veg-
lína væri í gegn um Guðlaugstung-
ur sem hafi verið friðlýstar árið 
2005.  - gar

Skipulagsnefnd Skagafjarðar um Kjalveg:

Bitni ekki á aðalvegi

HEILBRIGÐISMÁL Heimilislæknum á 
Íslandi hefur lítið sem ekkert 
fjölgað á síðasta áratug á sama 
tíma og landsmönnum hefur fjölg-
að um fjörutíu þúsund manns. Um 
170 heimilislæknar starfa á Íslandi 
en allt að 60 þeirra munu hætta 
störfum á næstu tíu árum sökum 
aldurs. Nýliðun í stéttinni er langt 
frá því að vera nægileg til að koma 
til móts við íbúafjölgun og fyrir-
sjáanlegt brotthvarf eldri lækna 
úr stéttinni. 

Elínborg Bárðardóttir, formað-
ur Félags heimilislækna, segir rót 
vandans liggja í því að um árabil 
fóru fáir læknar í sérnám í heim il-
islækningum og eðlileg endurnýj-
un hafi því ekki átt sér stað. „Núna 
er meiri áhugi á þessari sérmennt-
un en sú endurnýjun fyllir ekki 
það skarð sem fyrirsjáanlegt er að 
myndist innan fárra ára.“

Eðlilegt má telja að hver heimil-
islæknir þjóni 1.500 einstakling-
um á hverjum tíma og þeir 110 
heimilislæknar sem skráðir eru á 
höfuðborgarsvæðinu geti því sinnt 
um 165 þúsund manns. Fjölga þarf 
starfandi heimilislæknum á höf-
uðborgarsvæðinu um tuttugu til 
að uppfylla þörfina og allt að 30 
þúsund eru talin vera án skráðs 
heimilislæknis. 

Læknar í sérnámi í heimilis-
lækningum á Íslandi eru tuttugu 
talsins og eru blanda af læknum 
sem hafa hlotið formlega náms-
stöðu frá heilbrigðisráðuneytinu 
og þeim sem eru á eigin vegum að 
uppfylla skilyrði samkvæmt 

núgildandi reglugerð um veitingu 
lækningaleyfa og sérfræðileyfa. 
Heilbrigðisráðuneytið gerir ráð 
fyrir að um 200 stöðugildi heimil-
islækna þurfi hér á landi, miðað 
við áætlanir um uppbyggingu 
heilsugæslunnar. Því þarf nýlið-
unin að vera sjö til tíu stöðugildi á 
ári að meðaltali. Nýliðunin er 
aðeins fjögur stöðugildi á ári að 
meðaltali.

Helmingur allra heimilislækna 
á höfuðborgarsvæðinu mun hætta 
störfum sökum aldurs á næsta 
áratug. Talið er að ungir læknar, 
sem nú eru í sérnámi, muni frekar 
sækja í stöður sem losna á höfuð-
borgarsvæðinu sem skilur lands-
byggðina eftir með uppsafnaðan 
vanda. 

Óttar Ármannsson, formaður 
Félags landsbyggðarlækna, hefur 
lýst yfir áhyggjum vegna þessa 
ástands. Til marks um það hefur 
svo árum skiptir ekki verið sótt 
um fastar stöður heimilislækna á 
landsbyggðinni sem auglýstar 
hafa verið, til dæmis við Heil-
brigðisstofnun Austurlands. 

 svavar@frettabladid.is

Heimilislækn-
ar allt of fáir 
víða um land
Nýliðun í heimilislæknastétt fer hvergi nærri því að 
halda í við íbúafjölgun. Af 170 starfandi læknum 
munu sextíu hætta sökum aldurs eftir áratug. Heim-
ilislæknum hefur lítið sem ekkert fjölgað í tíu ár.

TIL LÆKNIS Fjölgun heimilislækna á Íslandi er aðkallandi en einn af hverjum þremur 
starfandi læknum mun hætta eftir fimm til tíu ár. Nýliðun heldur ekki í við fækkun-
ina.  FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

Núna er meiri áhugi á 
þessari sérmenntun en sú 

endurnýjun fyllir ekki það skarð 
sem fyrirsjáanlegt er að myndist 
innan fárra ára.

ELÍNBORG BÁRÐARDÓTTIR
FORMAÐUR FÉLAGS HEIMILISLÆKNA

Vinningur í hverri viku

RV
U

N
IQ

U
E 

04
08

02

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Réttu tækin í þrifin
- háþrýstidælur, ryk- og vatnssugur frá 8.888 kr.

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

Nilfisk E140 2-9 X-tra
Dæluþrýstingur: 140 bör.
Vatnsmagn: 500 l/klst.

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

Nilfisk Buddy 18 
ryk- og vatnssuga

Loftflæði: 3600 l/mín.
Mótor: 1300W

15 l tankur

Nilfisk C120 2-6
Dæluþrýstingur: 120 bör.
Vatnsmagn: 520 l/klst.

20%

afslá
ttur

KJALVEGUR Norðurvegur ehf. vill byggja 
heilsársveg um Kjöl.
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Niðurstöður rannsóknar um hagi og viðhorf 

Reykvíkinga 80 ára og eldri. 

Þriðjudaginn 29. apríl kl. 14
í Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnarsal.

Kynntar verða niðurstöður rannsóknar um viðhorf og 
hagi Reykvíkinga 80 ára og eldri, sem Capacent-Gallup 
vann fyrir Velferðarsvið Reykjavíkurborgar á tímabilinu 
nóvember 2007 - janúar 2008. 
 
Allir velkomnir. Eldri borgarar í Reykjavík eru 
hvattir til að mæta.

Léttar kaffi veitingar.   

Hraðakstur í Suðurhólum
Brot 73 ökumanna voru mynduð í 
Suðurhólum í Breiðholti á þriðjudag. 
Á einni klukkustund fóru 303 ökutæki 
um vaktaða svæðið og því ók tæp-
lega fjórðungur ökumanna of hratt 
eða yfir afskiptahraða. Var meðalhraði 
hinna brotlegu rúmlega 43 kílómetra 
hraði á klukkustund þar sem 30 
kílómetrar er hámarkshraði.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Varnargarður á hálfvirði
Semja á við Línuhönnun um gerð 
nýs snjóflóðavarnargarðs á Norðfirði. 
Tilboð fyrirtækisins í verkið er upp á 
13,8 milljónir króna sem er aðeins 56 
prósent af kostnaðaráætlun. Hnit hf. 
bauð 25,4 milljónir sem er 3 prósent 
yfir áætluninni.

FJARÐABYGGÐ

MENNING Menningin sveif yfir 
vötnum í Sundlaug Seltjarnarness 
í gær þegar gestum laugarinnar 
var boðið upp á bókmenntadag-
skrána Lesið í lauginni.

Dagskráin var haldin í tilefni 
alþjóðlegrar viku bókarinnar og 
innihélt sérstaka barnadagskrá, 
hljóðbókadagskrá og kvölddag-
skrá. Höfundar litu við og lásu 
upp úr verkum sínum ásamt 
leikurum og bæjarbúum og 
bókahlutar voru plastaðir og flutu 
um í pottum og laugum. Þá var 
boðið upp á bækur til lestrar í 
baðstofu World Class, en frítt var 
í sundlaugina og World Class 
allan daginn.  - kg

Vika bókarinnar :

Lesið í lauginni 
á Seltjarnarnesi

BLAUTAR BÆKUR Fjöldi fólks lagði leið 
sína í sundlaugina á Seltjarnarnesi á 
laugardaginn til að lesa bækur. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ STEFÁN

LÖGREGLUMÁL Þrír lögreglubílar 
þjóna miðbæ Reykjavíkur. Sam-
kvæmt skipulagsskrá eiga fjórir 
lögreglumenn að vera á hverjum 
bíl en raunin hefur verið önnur. Á 
bílunum eru yfirleitt þrír menn en 
stundum tveir. Það þýðir að í besta 
falli sjá níu lögreglumenn um lög-
gæslu í miðborginni en ekki tólf til 
fimmtán eins og áður hefur verið 
haldið fram.

Árni Þór Sigmundsson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn hjá lögreglu höf-
uðborgarsvæðisins segist ekki vilja 
rengja tölurnar. „Þetta eru meðal-
talstölur teknar upp úr varðskrám.“ 
Hann segir lögregluna afar sjaldan 
leita til sérsveitar ríkislögreglu-

stjóra og staðfestir að menn úr sér-
sveitinni hafi ekki gengið vaktir 
með almennum lögreglumönnum 
frá því á síðastliðnu hausti. „Við 
verðum að líta til verkefnanna og 
vera sveigjanlegir. Það er ekki rétt 
að við séum búnir að blása eitthvað 
af,“ segir Árni Þór og vísar þar til 
þess að lögreglan hafi ætlað að vera 
sýnileg íbúum höfuðborgarsvæðis-
ins. „Það eru bara aðrar forsendur í 
janúar og febrúar en í ágúst og 
september.“  - ovd

Færri lögreglumenn sjá um löggæslu í miðborginni en skipulagsskrá segir til um:

Níu lögreglumenn á vaktinni

LÖGREGLUMAÐUR AÐ STÖRFUM 
Lörgreglumönnum á þremur bílum er 

ætlað að sjá um löggæslu í miðborginni.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Rífur einbýli í Fossvogi
Sótt hefur verið heimild til að rífa enn 
eitt einbýlishúsið í Fossvogi. Eigandi 
Lálands 3 vill byggja 426 fermetra 
hús í stað núverandi húss sem er 234 
fermetrar.

REYKJAVÍK
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Í Noregi er slæm reynsla 
af því að foreldrar velji 
sjálfir hvernig fæðingar-
orlofinu er skipt, að mati 
Arni Hole, sem fer með 
þessi mál í norska barna- 
og jafnréttisráðuneytinu. 
Hún segir Norðmenn 
einnig hafa slæma reynslu 
af heimgreiðslum. Pening-
ana eigi fremur að nota í að 
byggja leikskóla.

„Já, ég er yfir mig hrifin af 
íslenska líkaninu að fæðingaror-
lofi og vona að það verði innleitt 
hér í Noregi þegar við endur-
skoðum þessi lög,“ sagði Hole á 
kynningarfundi fyrir erlenda 
blaðamenn í Noregi á dögunum. 

Á Íslandi er foreldrum tryggt 
fæðingarorlof á áttatíu prósent-
um tekna í níu mánuði alls. Þrjá 
mánuði fyrir móður, þrjá fyrir 
föður og síðustu þremur mánuð-
unum mega foreldrarnir skipta 
á milli sín eftir hentugleika.

Í Noregi er fæðingarorlofið 
lengra, eða 54 vikur á sömu kjör-
um. Síðustu þrjár vikurnar fyrir 
fæðingu og fyrstu sex vikurnar 
eftir hana eru fráteknar fyrir 
móðurina en faðirinn hefur sex 
vikur sem hann einn má nýta. 
Síðan má deila að vild því sem 
eftir stendur af orlofinu.

Á meðan mega foreldrar þó 
ekki vera heima samtímis, held-
ur skal annað þeirra vera úti á 
vinnumarkaðnum. Og það er hér 
sem hnífurinn stendur í kúnni. 

„Einungis átján prósent karla 
nýta sér þetta aukna fæðingar-
orlof eða hluta úr því. Því miður. 
Það virðist vera samfélagslegur 
þrýstingur í þá áttina að karlar 
taki einungis það sem þeim er 
sérstaklega úthlutað,“ segir 
Hole. 

Flesti karlar láti sér sex vikur 
því duga. En konurnar kjósi að 
hverfa af vinnumarkaði það sem 
eftir lifir tímabilsins.

Áður en reglur voru settar um 
þessar sex vikur karlanna nýttu 
einungis tvö til þrjú prósent 
þeirra sér fæðingarorlof yfir-
leitt, þótt þeir hafi haft rétt til 
þess. Þess vegna segir Hole að 
Norðmenn líti til Íslands þar 
sem skipting fæðingarorlofs er 
jafnari og einungis þriðjungur 
þess er til skiptanna milli kynja.

„Jafnrétti snýst að miklu leyti 
um það að konur vinni til jafns 
við karla. Svo virðist sem vel 
fari á að setja skiptinguna í lög. 
Og við viljum endilega fá karla 
til að taka meiri þátt í uppeld-
inu,“ segir Hole.

Heimgreiðslur til innflytjenda
Hole varð á fundinum tíðrætt 
um heimgreiðslur til foreldra og 
sagði þær ekki hafa gefið góða 
raun í norsku samfélagi.

„Heimgreiðslur hafa meðal 
annars torveldað alla aðlögun 
innflytjenda, því einhverra hluta 
vegna sækja aðfluttir foreldrar 
í heimgreiðslur öðrum fremur. 

Börnin kynnast því norskum 
jafnöldrum sínum síður. Þetta 
er ein ástæða þess að hér er 
þriðja kynslóð innflytjenda sem 
talar enn ekki norsku! Það verð-
ur að segjast eins og er, við 
höfum hingað til verið of rög við 
að kynna fyrir innflytjendum 
norska siði og venjur. En nú 
erum við bókstaflega farin að 
sækja þessi börn og koma þeim 
á leikskólana.“

Betra að fjölga leikskólum
Heimgreiðslur í Noregi nema 
3.303 norskum krónum á mán-
uði, eða rúmum 49.000 íslensk-
um krónum. Einnig er hægt að 
skipta þeim niður á ýmsa vegu 

og hafa barn á leikskóla brot úr 
degi og fá þannig greitt eftir 
hlutfallslegri nýtingu leikskóla-
plássins.

„En núverandi ríkisstjórn vill 
hætta þessu alveg. Heimgreiðsl-
um var komið á í neyð, þegar 
vantaði leikskóla. Og það hefur 
sýnt sig að með auknu framboði 
á leikskólum minnkar eftirspurn 
heimgreiðslna. Það er því nær 
að fjölga skólunum.Enda höfum 
við gert það,“ segir Hole.

FRÉTTASKÝRING: Jafnréttismál

Íslenska skiptingin höfð 
sem fyrirmynd í Noregi

PABBI SÆKIR MIG Í LEIKSKÓLANN Í barna- og jafnréttisráðuneyti Noregs er litið til 
Íslands sem fyrirmyndar að skiptingu fæðingarorlofs milli móður og föður.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ARNI HOLE Kynnti stefnu norsku ríkis-
stjórnarinnar og reynslu Norðmanna af 
jafnréttismálum á alþjóðlegum fundi 
IJP-blaðamannasamtakanna fyrr í 
mánuðinum. Blaðamaður Fréttablaðs-
ins var viðstaddur. FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

Í vetur hefur verið rætt um heim-
greiðslur á vettvangi borgarstjórnar. 
Þær greiðslur eru þó frábrugðnar 
þeim norsku. 

„Þjónustutrygging“ starfandi 
meirihluta er mánaðarleg greiðsla 
upp á 35.000 krónur til foreldra 
sem hvorki fá pláss á leikskóla né 
dagforeldri fyrir börn sín. Hún er því 
nokkuð lægri en norsku greiðslurnar 
og því ef til vill síður til þess fallin 
að freista fátækra kvenna. 

Greiðslan fellur að auki niður ef 
barninu býðst leikskólapláss. Þiggi 
foreldrar greiðsluna, skal henni 
skipt milli föður og móður eins og 
fæðingarorlofinu er skipt.

ÍSLENSKAR HEIMGREIÐSLUR
Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og 
Samfylkingar ætlar að lengja 
fæðingarorlof „í áföngum“, segir 
í stjórnarsáttmálanum. Þar segir 
hins vegar ekki hversu mikið eigi 
að lengja það.

Nýverið kynnti félagsmálaráð-
herra svo frumvarp til breytingar 
á fæðingarorlofslögum, en þar er 
heldur ekki fjallað um lengd þess. 
Þó var í fyrra settar inn í athuga-
semdir við skylda þingsályktun-
artillögu að á kjörtímabilinu skuli 
sett í lög að fæðingarorlof verði í 
framtíðinni lengt í tólf mánuði. Þá 
yrði það álíka langt og það hefur 
verið í Noregi.

ÍSLENSKA ORLOFIÐ

FRÉTTAVIÐTAL
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
klemens@frettabladid.is

Í umræðu um Efnahags- og myntbandalag Evrópusambandsins hérlendis hefur 
heyrst sá misskilningur að seðlabankar aðildarríkjanna tapi tilverugrundvelli 
sínum við inngöngu í myntbandalagið. Hið rétta er að þeir starfa áfram og hafa 
með sér náið samstarf. 

Hvernig er samstarfið skipulagt?
Annars vegar er um að ræða Samband seðlabanka ESB-landa, sem seðla-
bankar allra ESB-ríkjanna 27 auk Seðlabanka Evrópu í Frankfurt eiga aðild að. 
Upprunalega var fyrirséð að þetta samband annaðist mótun og framkvæmd 
peningamálastefnu evrusvæðisins, en þar sem ekki öll ESB-löndin eiga aðild að 
myntbandalaginu hafa seðlabankar evru-landanna með sér sérsamstarf undir 
heitinu Evru-kerfið. Það annast mótun og framkvæmd peningamálastefnu evru-
svæðisins. Eins og er eiga fimmtán af ESB-löndunum 27 aðild að myntbanda-
laginu.  

Hver eru verkefni Evru-kerfisins? 
Nánar tiltekið eru verkefni Evru-kerfisins þessi: Að skilgreina og hrinda í fram-
kvæmd peningamálastefnu evrusvæðisins, að annast gjaldeyrisviðskipti fyrir 
hönd stjórnvalda evrulandanna, að geyma og stjórna gjaldeyrisvarasjóðum 
evrulandanna og að sjá til þess að greiðslukerfi á evrusvæðinu virki snurðulaust. 
Seðlabankar ESB- og evrulandanna sjá þar að auki um að halda til haga og vinna 
úr viðeigandi hagtölum aðildarríkjanna. 

Samráð?
Evrukerfið starfar náið með Seðlabanka 
Evrópu. Náin tenging er einnig milli 
starfsemi þess og ráðs fjármálaráðherra 
evrulandanna (Eurogroup), en það 
fundar á mánaðarfresti, að jafnaði degi 
áður en ráðherrar allra ESB-landanna 
eiga sína reglulegu fundi.  

FBL-GREINING: SAMBAND SEÐLABANKA ESB-LANDA

Samræming peninga-
málastefnu
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

Réttu tækin í þrifin
- háþrýstidælur, ryk- og vatnssugur frá 8.888 kr.

Nilfisk E140 2-9 X-tra
Dæluþrýstingur: 140 bör.

Vatnsmagn: 500 l/klst.

Nilfisk C100 4-5
Dæluþrýstingur: 100 bör.

Vatnsmagn: 320 l/klst.

Nilfisk Buddy 18 
ryk- og vatnssuga

Loftflæði: 3600 l/mín.
Mótor: 1300W

15 l tankur

20%

afslá
ttur
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Volkswagen – kolefnisjafnaður útblástur
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PassatGolfPolo

5,0
l/100 km

4,5
l/100 km

Touran

5,9
l/100 km

5,8
l/100 km

Passat

5,8
l/100 km

Miðað við TDI® vél frá Volkswagen í blönduðum akstri.

Tiguan

6,9
l/100 km

SKÓLAR Hópur skólastarfsfólks af 
erlendum uppruna útskrifaðist úr 
starfstengdu íslenskunámi í 
síðustu viku. 

Um er að ræða starfsmenn 
leikskóla, grunnskóla og frístunda-
heimila borgarinnar sem hafa sótt 
námskeið á vegum Alþjóðahúss 
tvisvar í viku í vetur.

Útskriftarnemarnir voru 
sammála um að forsenda þess að 
ná árángri í íslenskunámi væri að 
geta stundað það í tengslum við 
störf og daglegt líf. Fleiri nám-
skeið eru í bígerð fyrir skóla-
starfsfólk af erlendu bergi brotnu 
og í maí verður boðið upp á lestrar- 
og framburðarnámskeið.  -kg

Starfstengt íslenskunám:

Skólastarfsfólk 
útskrifast

VIRKJANIR Samtökin Sól á Suður-
landi hafa skorað á Össur 
Skarphéðinsson iðnaðarráðherra 
að hafna umsóknum Landsvirkj-
unar um virkjanaleyfi í neðri 
hluta Þjórsár.

Í fréttatilkynningu frá samtök-
unum segir að Landsvirkjun hafi 
þegar tímasett framkvæmdir við 
virkjanir í Þjórsá þrátt fyrir að 
samningum við landeigendur sé 
ólokið. Eignarnám vatnsréttinda-
hafa blasi því við. - kg

Áskorun Sólar á Suðurlandi:

Össur hafni 
virkjanaleyfi

ÞJÓRSÁ Sól á Suðurlandi hvetur ráða-
menn til að stöðva virkjanaáætlanir.

NOREGUR Norska garðyrkjustöðin 
Grimstad planteskole hefur skrif-
að Terje Riis-Johansen, landbún-
aðarráðherra Noregs, bréf og 
óskað eftir því að norsk stjórn-
völd bregðist skjótt við og felli 
niður þrjátíu prósenta toll á garð-
plöntum sem seldar eru til 
Íslands. Þetta kemur fram í 
norska blaðinu Adressetidende. 

„Evrópusambandið hefur samið 
um tollfrelsi á gróðurvörum. Sér-
stök staða kemur upp því að 
Grimstad-garðyrkjustöðin kaupir 
rósir frá Danmörku og flytur út 
til Íslands. Á þessum vörum er 
tollfrelsi vegna þess að þær eiga 
uppruna innan ESB meðan okkar 
eigin norsku framleiðsluvörur 
bera þrjátíu prósenta toll,“ skrif-
ar Vagn Kristensen, útflutnings-
stjóri garðyrkjustöðvarinnar, í 
bréfi sínu.

„Þetta ósamræmi veldur mikl-

um pirringi meðan íslenskra við-
skiptavina okkar sem í rauninni 
óska eftir því að kaupa plöntur af 
norskum garðyrkjustöðvum en 
vegna tollfrelsisins vilja frekar 

eiga viðskipti við lönd innan 
ESB,“ segir hann og óskar eftir 
því að norsk stjórnvöld bregðist 
við hið snarasta. „Þetta ætti að 
vera einfalt að laga,“ segir hann.

Magnús Á. Ágústsson landbún-
aðarráðunautur segir að alltaf 
hafi einhver viðskipti verið milli 
landanna í skrautrunnum og smá-
plöntum frá Noregi til Íslands. 
Ekki séu sömu viðskiptakjör í 
gangi milli EFTA-ríkjanna ann-
ars vegar og EFTA-ríkjanna og 
ESB og því sé tollur á þessum 
jurtum.

Í norska landbúnaðarráðuneyt-
inu fást þau svör að ráðherrann 
sé að ganga frá svari til Grimstad 
planteskole. Ekki sé hægt að ræða 
málið fyrr en það liggur fyrir. 
Málið snúist um innflutning til 
Íslands og íslensk stjórnvöld 
ákveði reglurnar um slíkan inn-
flutning.   - ghs

Norsk garðyrkjustöð sendir landbúnaðarráðherra Noregs bréf:

Vill fella niður tolla til Íslands

TERJE RIIS-JOHANSEN  Norskar garð-
plöntur bera 30 prósenta toll á Íslandi. 
Norski landbúnaðarráðherrann hefur 
verið beðinn að sjá til þess að hann 
verði afnuminn. 

MENNING Berglind Kristjánsdóttir 
glerlistakona hefur verið valin 

bæjarlistamað-
ur Vestmanna-
eyja. Fékk hún 
að því tilefni 
afhentan 
farandgrip sem 
Guðjón 
Ólafsson í 
Gíslholti 
hannaði, en 
sjálfur var 
hann valinn 
bæjarlistamað-
ur árið 2005. 
Það voru bæjar-

listamennirnir frá því í fyrra, 
meðlimir hljómsveitarinnar 
Foreign Monkeys, sem afhentu 
Berglindi gripinn, en þar að auki 
fékk hún viðurkenningarskjal 
sem Páley Borgþórsdóttir 
formaður bæjarráðs afhenti. - jse 

Vestmannaeyjar:

Berglind valin 
bæjarlistamaður

BERGLIND 
KRISTJÁNSDÓTTIR

UTANRÍKISMÁL Nógu mörg ríki 
styðja framboð Íslands til örygg-
isráðs Sameinuðu þjóðanna til að 
Ísland nái kjöri. Þetta sagði Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir utanríkis-
ráðherra í Silfri Egils í gær.

„Við erum alveg komin með 
stuðning sem ætti að duga ef hann 
skilar sér allur,“ sagði Ingibjörg. 
Hún tók fram að kosningarnar, 
sem fara fram í október, séu leyni-
legar og því ómögulegt að vita 
hvort stuðningurinn skili sér í 
atkvæðum. Tyrkland og Austur-
ríki sækjast einnig eftir sætinu.

Ingibjörg sagði einnig að kín-
versk stjórnvöld hefðu lýst yfir 
stuðningi við framboð Íslands. 

Kína er eitt af fimm ríkjum sem 
eiga fast sæti í öryggisráðinu.

Ingibjörg sagði að Íslendingar 
myndu tala eigin röddu innan 
öryggisráðsins. „Við tölum alls 
staðar um mannréttindi, mikil-

vægi friðsælla lausna deilumála, 
og að vernda almenna borgara,“ 
sagði Ingibjörg. „Við tölum alls 
staðar um að konur komi að 
málum, bæði varðandi friðarvið-
ræður og friðaruppbyggingu.“

Haft var eftir Ban Ki-moon, 
framkvæmdastjóra Sameinuðu 
þjóðanna, að hann vonaðist til að 
Austurríki næði kjöri. „Það er 
ekki alveg rétt haft eftir í austur-
rískum fjölmiðlum,“ segir Árni 
Snævarr, upplýsingafulltrúi Sam-
einuðu þjóðanna gagnvart Norð-
urlöndum. „Það sem Ban Ki-moon 
átti við var að framlag Austurríkis 
til samtakanna yrði metið að verð-
leikum.“   - sgj

Utanríkisráðherra segir nægan stuðning við framboð Íslands til öryggisráðsins:

Nægur stuðningur við framboð

ÖRYGGISRÁÐ SÞ Kosið verður milli 
Íslands, Tyrklands og Austurríkis í október.

HUNDUR Á SÝNINGU Mondex heitir 
þessi smáhundur sem þurfti að spóka 
sig í kafarabúningi á hundasýningu í 
Manila á Filippseyjum um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Passat er einn af fjölmörgum sparneytnum bílum frá Volkswagen

Ef hagkvæmni væri skrásett vörumerki, væri það að sjálfsögðu í eigu Volkswagen
Hagkvæmni hefur alltaf verið lykilorð við hönnun hjá Volkswagen og árangurinn lætur ekki á sér 
standa. Með stöðugri framþróun hefur Volkswagen til dæmis tekist að búa til framúrskarandi 
dísilvélar í allar stærðir bíla sem fara bæði betur með eldsneytið og umhverfið. Komdu, prófaðu og 
finndu bíl frá Volkswagen sem sparar fyrir þig.

ALVÖRU
SJÁLF-
SKIPTINGAR

SVEIGJAN-
LEGIR
SÖLUMENN

ÖFLUGAR EN 
HLJÓÐLÁTAR
DÍSILVÉLAR

EYÐSLU-
GRANNAR
VÉLAR

KOLEFNIS-
JAFNAÐIR
Í EITT ÁR

MINNI
LOSUN ÚT Í 
UMHVERFIÐ

HAGKVÆMIR
Í REKSTRI OG 
VIÐHALDI

UPPFYLLA
STRÖNGUSTU
ÖRYGGISSTAÐLA

Hagkvæmni

ÞORLÁKSHÖFN Fréttamyndir og 
texti úr úrklippusafni Gunnars 
Markússonar um fréttir frá 
Þorlákshöfn og úr Ölfusi er efni 
sýningar sem opnuð var á 
sumardaginn fyrsta í skrúðgarði 
Þorlákshafnar.

Heiðurinn að sýningunni á 
Magnús Haraldsson sem er 
mikill áhugamaður um sögu 
staðarins, og hefur hann safnað 
ljósmyndum sem tengjast 
upphafi byggðar í Þorlákshöfn. 

Á sýningunni gefur að líta 
greinar sem birtust meðal 
annars í Vísi, Morgunblaðinu, 
Þjóðólfi, Tímanum og Suður-
landi. Er þetta í þriðja sinn sem 
myndasýning er haldin í 
skrúðgarðinum í Þorlákshöfn.

  - ovd

Sýna í skrúðgarðinum:

Úrval frétta úr 
Ölfusi og frá 
Þorlákshöfn

SVEITARFÉLÖG Stefnumótunarnefnd 
Evrópusamtaka sveitarfélaga 
hel dur fund sinn í Reykjavík 
mánudaginn 5. maí. Alls munu 130 
þátttakendur sækja fundinn, en 
þetta er í fyrsta sinn sem svo 
margir sveitarstjórnarmenn, alls-
staðar að úr Evrópu, koma saman 
á Íslandi. Það er Samband 
íslenskra sveitarfélaga sem ann-
ast undirbúning fundarins hér á 
landi en hann verður haldinn á 
Hilton Reykjavík Nordica Hóteli.

Meðal þess sem verður á dag-
skrá fundarins eru umsagnir um 
ýmis mál sem eru efst á baugi 
innan ESB og varða héruð og sveit-
arfélög. Má nefna fjárhagsáætlun 

ESB, tilskipun um loftslagsmál, 
stefnu um samgöngur í þéttbýli og 
byggðastefnu. Þá verður einnig 
rætt um samþykktarferli hinnar 
nýju stjórnarskrár ESB og áhrif 

hennar á héruð og sveitarstjórnir.
Evrópusamtök sveitarfélaga 

eru stærstu hagsmunasamtök 
héraða og sveitarfélaga í Evrópu 
en aðilar að þeim eru sveitarfé-
lagasambönd í 36 löndum, fulltrú-
ar rúmlega 100 þúsund sveitarfé-
laga og héraða. Samtökin voru 
stofnuð árið 1951 og núverandi 
formaður þeirra er Michael 
Häupl, borgarstjóri í Vín, og fram-
kvæmdastjóri er Jeremy Smith. 

Evrópusamtök sveitarfélaga 
vinna að framgangi hugsjóna um 
sameinaða Evrópu á grundvelli 
sjálfstjórnarréttar sveitarfélaga 
og héraða og lýðræðislegum gild-
um.  - ghs 

Stefnumótunarnefnd Evrópusamtaka sveitarfélaga heldur fund í Reykjavík:

Fundarmenn fjölmenna

JEREMY SMITHMICHAEL HÄUPL

SKIPULAGSMÁL Eigandi hússins á 
Laufásvegi 73, Þorsteinn Jónsson, 
hefur á ný sótt um leyfi til að fá 
stækka hús sitt.

Borgaryfirvöld höfðu neitað 
Þorsteini um byggingarleyfi vegna 
álits embættis ríkislögreglustjóra 
um að breytingarnar myndu hafa 
áhrif á öryggismál við gestabústað 
forseta Íslands sem stendur 
andspænis húsi Þorsteins. 
Úrskurðarnefnd skipulags- og 
byggingarmála hefur ógilt þá 
ákvörðun og sendi Þorsteinn þann 
úrskurð með nýju umsókninni.

Þorsteinn vill stækka húsið um 
278 fermetra, fyrst og fremst með 
nýju jarðhýsi.  - gar

Eigandi Laufásvegar 73:

Vill enn fá að 
stækka húsið

BANDARÍKIN Sextíu og sex ára 
gamall dýralæknir lést í 
fyrradag eftir að hann var 
bitinn af hákarli í sjónum úti 
fyrir San Diego í Kaliforníu. 
Stórum hluta strandlengjunnar 
þar hefur verið lokað fram yfir 
helgi. 

Maðurinn var staddur um 130 
metra úti fyrir ströndinni við 
æfingar ásamt liði sínu í 
þríþraut þegar hákarlinn beit 
hann í báða fætur og synti burt. 
Maðurinn var látinn þegar á 
land var komið.
Þetta er önnur hákarlaárásin 
sem orðið hefur við strendur 
Bandaríkjanna í vikunni. 

Tvítug stúlka slapp með 
skrekkinn á miðvikudaginn var 
eftir að hákarl glefsaði til 
hennar þar sem hún synti í 
sjónum úti fyrir ströndum 
Flórída.  - rat

Tvær hákarlaárásir í BNA:

Maður lést eftir 
árás hákarls

BERLÍN Sett hefur verið á laggirn-
ar meðferðarstofnun í Berlín 
fyrir þá sem sitja um fólk. 

Samkvæmt frétt í Nyhedsavis-
en í gær hefur stofnunin fengið 
heitið „Stop-Stalking“ og þar 
geta Þjóðverjar sem glíma við 
sjúklega löngun til að sitja um 
aðra, fengið aðstoð.

Nýlega voru sett lög í Þýska-
landi sem skilgreina umsátur um 
fólk sem glæp. 

Þeir sem gera sig seka um 
slíkt geta átt á hættu allt að 
þriggja ára fangelsi. 

Hóti menn þeim sem þeir sitja 
um lífláti varðar það allt að tíu 
ára fangelsisvist. - rat

Glæpur að sitja um fólk:

Meðferð fyrir 
eltihrella

AFGANISTAN, AP Hamid Karzai, forseti Afganistans, 
var ásamt fleiri ráðamönnum og gestum að minnast 
þess að sextán ár voru liðin frá brottför sovéska 
hersins þegar árásarmenn trufluðu athöfnina með 
byssuskotum og flugskeytum.

Karzai forseti, ráðherrar í ríkisstjórn hans og 
sendiherrar erlendra ríkja sluppu ómeiddir. Þrír 
viðstaddra létu lífið, þar á meðal afganskur þing-
maður sem sat 30 metra frá forsetanum. Átta manns 
særðust.

Talibanar lýstu fljótlega yfir ábyrgð sinni á 
árásinni.

Sex menn vopnaðir sjálfsmorðsvestum, byssum 
og flugskeytum voru sendir til höfuðs forsetanum. 
Þrír þeirra létust er afganskar öryggissveitir skutu 
á þá.

Árásin hófst þegar fólk hlýddi á þjóðsöng Afgan-
istans á stórum velli utan við helstu moskuna í 
höfuðborginni Kabúl. Hundruð manna tóku til 
fótanna þegar skotárás hófst úr íbúðablokk skammt 
frá.

Karzai var strax fluttur af vettvangi umkringdur 
öryggisvörðum. Bein sjónvarpsútsending frá athöfn-
inni var fljótlega rofin.

Árásarmönnunum tókst að rjúfa stranga öryggis-
gæslu þrátt fyrir viðamiklar ráðstafanir í Kabúl, þar 
sem öryggisverðir hafa verið áberandi dögum 
saman. - gb

Árásarmenn trufluðu hátíðlega athöfn í Kabúl í Afganistan:

Karzai forseti slapp naumlega

UPPI VARÐ FÓTUR OG FIT Hundruð manna, þar á meðal 
afganskir lögreglumenn og hermenn, flúðu af vettvangi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Fjöðrin sem varð að hænu 
UMRÆÐAN
Anna Pála Sverrisdóttir skrifar um 
skólagjöld

Fólk hefur aðeins verið að tapa sér í 
umræðu um skólagjöld við opinberu 

háskólana að undanförnu. Það sem skiptir 
máli í þeirri umræðu er þetta: Í nýju frum-
varpi um opinbera háskóla er upptaka 
skólagjalda ekki heimiluð og það er af því 
að Samfylkingin er á móti skólagjöldum.

Einhvern veginn tókst Sigurði Kára, formanni 
menntamálanefndar Alþingis, að búa til nokkuð 
moldviðri í kringum þetta sérlega áhugamál sitt. 
Það mun hins vegar ekki leiða til neins af fyrr-
greindum ástæðum. En það var athyglisvert að sjá 
hvernig Vinstri græn höguðu málflutningi sínum. Í 
stað þess að leggjast með á árarnar í því að vinna 
málstaðnum gagn var reynt að klína því á Samfylk-
inguna að vilja skólagjöld þegar það blasir við að 
hefði Sjálfstæðisflokkurinn fengið að ráða yrðu 
skólagjaldaheimildir í frumvarpinu, en eru það ekki 
vegna afstöðu Samfylkingarinnar.

Það eru ekki að koma skólagjöld. Punktur basta. 
Við getum því öll snúið okkur að öðru, svo sem því 
neytendamáli að lækka verð á hvítu kjöti eins og 

formaður Samfylkingarinnar hefur lagt 
til.

Varðandi frumvarpið um opinberu 
háskólana eru hins vegar nokkur atriði 
sem þarf að laga. Samfylkingarfólk, s.s. 
Katrín Júlíusdóttir úr menntamálanefnd 
Alþingis, hefur gert athugasemdir. Í álykt-
un Ungra jafnaðarmanna um frumvarpið 
er einkum staldrað við tvennt. Í fyrsta lagi 
eru gjaldtökuheimildir á nemendur aukn-
ar, s.s. vegna inntöku-, upptöku- og fjar-
prófa. Ekki er sett hámark á heimildirnar 

og setja Ungir jafnaðarmenn fyrirvara við þessi 
ummæli í greinargerð: „ [G]jaldtakan [á] að vera 
stjórntæki til að stýra eftirspurn eftir þeirri þjón-
ustu sem um er að ræða hverju sinni.“ Á að fækka 
upptöku- og fjarprófum?

Þá vilja UJ að fulltrúar skólanna sjálfra hafi 
meirihluta í háskólaráðum en ekki utanaðkomandi 
aðilar eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Akademí-
an sjálf er best til þess fallin að móta menntastefn-
una eins og er m.a. hlutverk ráðsins. Og það á að 
viðhalda hinni lýðræðislegu hefð gróinna háskóla-
samfélaga. Háskólarnir eru ekki fyrirtæki sem 
byggja á gróðamarkmiðum.

Höfundur er formaður Ungra jafnaðarmanna. 

ANNA PÁLA 
SVERRISDÓTTIR

Ekki ég,“ tauta ég gjarnan með 
sjálfum mér þegar smeðjulegi 

maðurinn kemur í útvarpinu og 
segir að allir elski KFC: það er ein 
tegund andófs. Og eiginlega það 
eina sem ég stunda í seinni tíð. 

Annars er urgur í mönnum – og 
ekki bara vörubílstjórum þó að 
þeir breiði úr sér í sviðsljósinu: 
eða tekur enginn eftir því að 
neyðarástand vofir yfir á spítöl-
um landsins út af því að heilbrigð-
isyfirvöld virðast ófær um að tala 
og semja við hjúkrunarfræðinga? 

Þarf maður að slást við löggur 
til að einhver taki eftir manni? 
Vörubílstjórarnir hafa svo 
sannarlega náð eyrum okkar þó að 
kröfur þeirra séu nokkuð óljósar: 
Sturla Jónsson fer  alltaf að tala 
um Afganistan þegar fréttamenn 
leita svara. Hann hljómar 
stundum eins og helsta krafa 
bílstjóranna sé sú að leggja niður 
utanríkisráðuneytið. 

Sturla sem afrísk kona
Ætli flestir landsmenn hafi ekki 
farið svolítið hjá sér þegar Sturla 
tók á móti sendinefnd Palestínu-
manna með afrískt kvenhöfuðfat 
á hausnum þarna á Bessastaðaaf-
leggjaranum – maður þakkaði 
sínum sæla fyrir að löggan skyldi 
ekki hleypa honum nær hinum 
erlendu gestum. Ætli hann hefði 
ekki sagt: Go home to Afganistan. 

Þarna urðu þáttaskil: lögreglu-
yfirvöld ákváðu að reka af sér 
slyðruorðið eftir ótal frýjanir um 
að þeir tækju bílstjórana meiri 
vettlingatökum en Saving Iceland-
fólkið. Að vísu var ádeilan meint 
þannig að löggan ætti að koma 
jafn mildilega fram við umhverf-
isverndarsinnana en lögreglan 
kaus að túlka þetta sem kröfu 
almennings um meiri hörku. 
Bílstjórarnir vissu ekki sitt 
rjúkandi ráð.

En þáttaskilin urðu sem sé 
þarna þegar Sturla stóð glaðbeitt-
ur á Álftanesveginum með 

einhvers konar afrískt kvenhöfuð-
fat til háðungar hinum vinafáu 
Palestínumönnum. Þarna fór 
almenningur að upplifa andófið 
sem tóma vitleysu. „Er þetta ekki 
að verða ágætt,“ fór að heyrast og 
jafnvel: „Þurfa þessir menn aldrei 
að vinna?“  

Allt í einu sáum við Sturlu með 
afríska kvenhöfuðfatið með 
útlenskum augum. Og sjá: hann 
var eins og fífl. Fjölmiðlamenn 
eru því miður svo uppteknir af 
sjálfum sér og hasarnum að þeir 
hafa alveg gleymt að spyrja 
Sturlu að því hvers vegna hann 
hafi sett upp þetta höfuðfat. Hélt 
hann að þetta væri palestínusjal? 
Palestínusjalið er eitt af helstu 
táknum þjáningarinnar í heimin-
um. Var hann að setja upp sína 
eigin þyrnikórónu? 

Óhjákvæmilegur samanburður
Með því að setja upp þessa 
þyrnikórónu segir hann: þið eigið 
ekki að vera að skipta ykkur af 
þjáningum fólks úti í heimi á 
meðan ég þjáist hér... Þið eigið að 
sinna mér. Eins og athyglisþurfi 
barn fer að rella og sífra ef 
foreldrarnir gefa sig óhóflega að 
öðru barni.

Voru vörubílstjórarnir þarna 
fulltrúar hins afskipta íslenska 
barns sem aldrei fær neitt nema 
dót? Kannski. Sem kallar á 
neikvæða athygli frekar en enga? 
Kannski. En þeim varð samt á í 
messunni. Margir fóru hjá sér 
yfir uppákomunni og ýmsum þótti 

sem vörubílstjórnarnir yrðu 
þarna landi og þjóð til skammar. 
Við erum enn viðkvæm fyrir því.

Með því að setja upp þyrnikór-
ónuna og gefa þar með til kynna 
að sér bæri píslarvættið fremur 
en fulltrúum palestínsku þjóðar-
innar neyddi Sturla okkur öll til 
að horfast í augu við það hversu 
fáfengilegar kröfur íslenskra 
vörubílstjóra virðast í raun og 
veru andspænis daglegum 
veruleika Palestínumanna – 
sérstaklega á vesturbakkanum 
þar sem þeim hafði orðið það á að 
kjósa aðra stjórn í kosningum en 
Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn 
höfðu ákveðið. Þar er skotið á 
börn. Þar stöðva Ísraelsmenn 
flutninga á eldsneyti og öðrum 
nauðsynjum án þess að hika. Þar 
er rafmagn tekið af eftir duttlung-
um. Þar er fólki meinað að stunda 
vinnu sína. Þar er fólk markvisst 
niðurlægt í samskiptum. Þar er 
sérhver viðleitni til að byggja upp 
stofnanir brotin niður jafnharðar. 
Þar starfar herraþjóðin eftir 
lögmálinu: hús fyrir auga, bær 
fyrir tönn.

Með fullri virðingu fyrir 
þjáningum íslenskra vörubílstjóra 
þá voru mótmælaaðgerðir Sturlu 
og félaga gegn því að forseti 
Íslands tæki á móti fulltrúum 
Palestínumanna ákaflega mis-
ráðnar.

Stjórnvöld hafa þegar sótt um 
undanþágu á hinum fáránlegu 
reglum um hvíldartímaákvæði 
sem sjálfstæðishetjurnar í 
Sjálfstæðisflokknum innleiddu 
hugsunarlaust eins og aðrar reglu-
gerðir Evrópusambandsins.

Eftir standa kröfur um að 
bensínverð lækki – sem það mun 
aldrei framar gera – og handan 
við hornið bíða umhverfisgjöld. 
Og bensínhákar eru að verða 
tímaskekkja. 

Kannski kominn tími til að 
beina kastljósinu að öðru andófi – 
til dæmis hjúkrunarfræðingum?

Tilkall til píslarvættis

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Andóf vörubílstjóra

Þ
egar málefni miðborgar Reykjavíkur ber á góma ætla 
viðhorf yfirmanna í lögreglunni á höfuðborgarsvæð-
inu seint að hætta að vekja furðu. Um liðna helgi urðu 
öryggisverðir í verslun 10-11 í Austurstræti fyrir árás 
viðskiptavina í þriðja sinn á einum mánuði. Í þetta skipt-

ið vildi svo til að ekki var veist að starfsmönnum verslunarinnar 
á lífshættulegan hátt, en árásarhrinan hófst fyrir fjórum vikum 
þegar öryggisvörður var sleginn í höfuðið með flösku. Blæddi inn 
á heila hans og læknar sögðu hann heppinn að hafa haldið lífi.

Þegar fréttastofa Ríkisútvarpsins leitaði í gær viðbragða hjá 
Geir Jóni Þórissyni, yfirlögregluþjóni, við þessum atburðum, voru 
svör hans á þá leið að lögreglunni finnst ómögulegt að 10-11 fái að 
hafa opið allan sólahringinn í miðborginni um helgar. 

Þetta kallast að stinga höfðinu í sandinn. Tilfellið er að 10-11 er 
með öll tilskilin starfsleyfi frá borgaryfirvöldum fyrir sólahrings-
opnun við Austurstræti. Á meðan sú heimild er í gildi er viðbúið að 
drukkið fólk geti orðið þar til vandræða. Þetta ætti hver og einn, 
sem er haldinn snefil af almennri skynsemi, að geta gefið sér. En 
ekki lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Að minnsta kosti virðist 
hún ekki átta sig á þessu, nema hún kjósi að leiða það hjá sér þar 
sem skoðun hennar sé að 10-11 eigi ekki að hafa opið alla nóttina? 

Því miður enduróma orð yfirlögregluþjónsins um 10-11 sjónar-
mið sem virðast ríkjandi innan lögreglunnar í garð veitingastaða-
eigenda og verslunarmanna í miðborginni. Og ekki aðeins þeirra, 
heldur líka fólksins sem leggur leið sína þangað að nóttu til um 
helgar. Lögreglan lætur nánast eins og henni komi næturlífið ekki 
við. Nánast það eina sem yfirmenn lögreglunnar hafa til málanna 
að leggja er að kannski þurfi að endurskoða opnunartíma veitinga-
húsa og ef til fækka þeim í miðbænum. 

Þetta athafnaleysi er ekki viðunandi. Hlutverk löggæslu á ekki 
aðeins að vera að bregðast við framferði sem getur mögulega varð-
að við lög. Hlutverk löggæslu er ekki síður að leitast við að koma 
í veg fyrir að slíkt ástand geti skapast. Þetta kallast forvarnastarf 
og er, hvað snertir næturlífið, mjög einfalt í framkvæmd.

Lögreglan verður að vera sýnileg í miðborginni um helgar. Við 
þurfum að fá þangað gamaldags fótgangandi lögreglumenn. Þetta 
er ekkert flókið. Það er ekki eins og eftirlitssvæðið sé víðfeðmt. 
Með einum hópi, sem gengi um Austurstræti og næsta nágrenni, 
og öðrum sem sæi um svæðið frá Klapparstíg að Bankastræti, er 
hægt að hafa yfirsýn yfir megnið af næturlífi Reykjavíkur.

Þið getið verið alveg handvissir um það, lesendur góðir, að við-
skiptavinir 10-11 myndu hugsa sig tvisvar um að hjóla í örygg-
isverði verslunarinnar, ef þeir væru nýbúnir að mæta lögreglu-
mönnum á gangi í Austurstræti. Ef ekki, þá væri viðbragðstími 
laganna varða að minnsta kosti margfalt styttri.

Kannski verður lögreglunni að ósk sinni einhvern daginn og 
borgaryfirvöld gefast upp á því frelsi sem nú ríkir í næturlífinu. 
Það væri synd því flestir umgangast það af sóma þó skuggi örfárra 
dóna sé stór. En á meðan bannbréfin liggja óútfyllt í skúffum borg-
arkerfisins verður lögreglan að fara að halda uppi lögum og reglu 
í miðbænum. Það dugar ekki að mæta aðeins á svæðið þegar skað-
inn er skeður.

Miðborgin og furðuviðhorf innan lögreglunnar:

Upp úr sandinum 
með höfuðið

JÓN KALDAL SKRIFAR

Hans, formaður Frjálslyndra
Eftir óvænt stökk Ólafs F. Magnús-
sonar, oddvita F-listans, til hæstu 
metorða í Reykjavík breiddu flestir 
(fyrrverandi?) félagar hans í Frjáls-
lynda flokknum út faðminn og fögn-
uðu árangri hins frjálslynda. Sigurjón 
Þórðarson, fyrrverandi þingmaður, 
vonaðist til að Ólafur yrði næsti for-
maður Frjálslynda flokksins. Magnús 
Þór Hafsteinsson, varaformaður 

frjálslyndra, virðist minna 
hrifinn af Ólafi og segir á 
bloggi sínu að Reykvíking-
ar væru betur settir með 
skáldsagnapersónuna 
Hans klaufa sem borgar-
stjóra en Ólaf. Frjálslyndir 
væru þá líklega betur settir 

með Hans sem næsta 
formann en Ólaf.

Sviðsettar fréttir
Lára Ómarsdóttir, fréttamaður á Stöð 
2, sagði upp störfum á föstudag 
vegna gruns um að hún hafi hvatt 
mótmælendur á Suðurlandsvegi til 
að kasta eggjum fyrir framan mynda-
vél og hafi þannig ætlað að sviðsetja 
frétt. Í nýrri grein á Vefritid.is skrifar 
Eva Bjarnadóttir um svipað atvik við 
Ráðhús Reykjavíkur í janúar, þegar 
Ólafur F. tók við sem borgar-
stjóri. „Eitthvað þótti þetta 
óáhugavert sjónvarpsefni 
fyrir fréttastofuna sem hafði 
dröslað öllu sínu hafurtaski 
niður í bæ. Fréttamaðurinn 
skammaðist í þeim sem 
honum þóttu bera ábyrgð 
á samkomunni og bað um 
að safnað yrði saman hópi 
fólks fyrir utan húsið sem 

yrði með almennileg mótmæli fyrir 
myndavélarnar. Og það var gert.“ Ekki 
fylgir greininni hvaða fréttamaður 
hafi þarna verið að verki.

Lögreglan ber samlanda
Aftur að frjálslyndum. Formaður 
Landssambands ungra frjálslyndra, 
Viðar Helgi Guðjohnsen, var dreginn 
afsíðis af lögreglu í mótmælunum 

við Suðurlandsveg og faðir hans 
handtekinn. Á meðan lögreglan 

dró hann burt hrópaði hann til 
myndatökumanna á svæðinu: 
„Þeir eru að berja Íslendinga! 
Þeir eru að berja samlanda 
sína!“ Hvers lenskt fólk þykir 
Viðari rétt að lögreglan berji?

steindor@frettabladid.is
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Í tónlistarherbergi í Laugarásnum sprengir 
rokkstjarna tónskalann með djassívafi. Hjálpar-
hellan er japönsk frá Yamaha.

„Uppáhaldshluturinn minn heima, og jafnframt sá 
mest notaði, er hljómborðið hennar Ástu systur sem 
ég hef verið með í láni síðan ég byrjaði í söngnámi 
fyrir tveimur árum. Ég bý svo vel að vera með sér-
stakt tónlistarherbergi þar sem fyrir er hljóðnemi, 
hljómborð og fleira til tónlistariðkunar og þar æfi ég 
mig daglega. Annars væri ég eflaust búin að gera 
unnusta minn óðan því það er ekkert grín að búa með 

söngkonu sem sveiflast milli tónskala- og lagaæfinga 
dag hvern,“ segir Thelma Hafþórsdóttir, söngkona og 
sölu- og innkaupastjóri í Gulli í grjóti. 

„Tónlistarherbergið er það rokkaðasta heima fyrir, 
með stórum spegli fyrir sviðsframkomuæfingar og 
litríku Erró-málverki í bland við hljóðfærin,“ segir 
Thelma sem æfir nú skala- og söngæfingar stíft fyrir 
próf í djassdeild Tónlistarskóla FÍH, þaðan sem hún 
lýkur 3. stigi í vor.

„Það er margt í sigtinu og allt að rúlla hjá mér í tón-
listinni, en eins og Bubbi leitaði að söngvara í sitt 
band, leita ég að bandi til að spila með strax eftir 
próflok í maí.“ thordis@frettabladid.is

Bandið hennar Thelmu

Thelma Hafþórsdóttir rokkstjarna úr 
Bandinu hans Bubba við hljómborð-
ið góða í tónlistarherberginu heima. 
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HEIMARÆKTUN
Með vatnsúðarækt-
unarkerfi er hægt að 
rækta kúrbít, tómata 
og papriku í eldhús-
glugganum.
HEIMILI 2

HIÐ LJÚFA LÍF
Á sumrin er ekki leiðinlegt 
að geta sullað í heitum 
potti í garðinum og ef hit-
inn úti er mikill má alveg 
hafa vatnið aðeins kaldara.
SUMAR 4

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is
S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T

N‡r sjúkrafljálfari

Steffan Christensen sjúkrafljálfari B.Sc.
kemur aftur til starfa.

®



[ ]Klukkan er þarfaþing á hverju heimili. Ef óskipulag er á 
heimilishaldinu skal setja klukku í skærum lit í hvert herbergi.

Nú er hægt að kippa ferskum 
kúrbít og ilmandi papriku af 
lifandi, vatnsræktuðum plönt-
um í eldhúsglugganum.

„Vatnsúðaræktunarkerfi bjóðast 
nú íslenskum heimilum í fyrsta 
sinn. Vatnsrækt þýðir að engin 
mold er notuð við ræktun, heldur 
einungis súrefnisríkt vatn, góð 
næring og hiti,“ segir María Nor-
dal, eigandi Innigarða á Dalvegi.

„Vaxtarskeið plantna verður 
margfalt hraðara og afurðir bæði 
stærri og þyngri í vatnskerfum, 
enda fær plantan alltaf mesta 
mögulega súrefni og næringu. Auk 
þess er komið í veg fyrir notkun 
skordýraeiturs, þar sem pöddur og 
aðrar óværur í mold lifa ekki í 
vatnsrækt,“ segir María sem selur 
vatnsræktarkerfi í ýmsum gerðum, 
og er sjálf með duglegar agúrku-, 
tómata-, papriku- og kúrbítsplöntur 
heima í Kópavogi.

„Matgæðingar eru yfir sig hrifn-
ir af litlu kerfi sem staðið getur á 
eldhúsborðinu, margir kjósa kerfi 
fyrir blómaskála og aðrir fara út í 
stærri rennukerfi sem þeir koma 
fyrir í bílskúrnum með gróðurlýs-
ingu. Allur áburður er vistvænn og 
lífrænn, og ekki skemmir hve 
gaman er fyrir uppalendur að geta 
kennt börnum sínum ræktun heima 
í eldhúsi. Vatnsrækt er ekki heldur 
eingöngu bundin við sumarið, held-
ur má njóta ræktunar, búbótar og 
ferskrar uppskeru allan ársins 
hring.“ thordis@frettabladid.is  

Ferskt og lífrænt heima

Hundrað prósent ferskir tómatar á tómatplöntu í eldhúsinu.

Plöntur vaxa allt að sjötíu prósent hraðar í vatnsúðaræktun en ella, enda fer ekkert 
til spillis.

María Nordal og sonur hennar Pétur Þórisson, eigendur Innigarða, sem selja vatnsúðaræktunarkerfi í mörgum stærðum fyrir 
íslensk heimili. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir
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Tunguháls 15
sími: 564 6070
www.kvarnir.is

Tröppur og stigar

Iðnaðartröppur
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Búðu um rúmið þitt!
RÚMIN OKKAR ERU OFT EKKI BARA STAÐUR TIL AÐ SOFA Á

það er ótrúlegt hvað rúm laða börn til 
sín, til þess að hoppa eða leika sér. Við 
hin fullorðnu eigum það stundum til að 
leggjast aðeins upp í yfir daginn, til að 
kíkja í tölvuna, lesa bók eða fá okkur 
kríu. Mikilvægt er að halda svefnstaðn-
um okkar eins hreinum og hægt er þar 
sem við liggjum í rúminu margar klukku-
stundir á sólarhring hverjum og hjúfrum 
okkur ofan í koddann og sængina. 
Besta leiðin til að halda sandi og ryki 
frá rúminu er að búa um það á hverjum 
morgni og nota til þess rúmteppi. Tepp-
ið heldur ryki og öðrum skít frá sængur-
verinu og lakinu og með þessu móti er 
rúmið hreint mun lengur. 
Það er fátt jafn notalegt og að skríða upp 

í hreint rúm og því er það alveg þess virði að leggja á sig þær tvær mínútur 
sem það tekur að búa um rúmið á hverjum morgni. - kka

Engin för eftir fætur
HLÍFÐARTAPPAR GETA VERNDAÐ BÆÐI GÓLF OG VEGGI

Fætur á stólum, borðum og sófum geta auð-
veldlega rispað gólf og ef húsgögn standa upp 
við vegg er einnig hætta á að þau rispi vegg-
ina. Hlífðartappar eru sniðug lausn til að koma 
í veg fyrir rispur og för í gólf eða veggi. Hlífð-
artappar fást yfirleitt í dökkum og ljósum lit til 
þess að þeir gangi með sem flestum húsgögn-
um og séu þannig ekki of áberandi. Hægt er að 
fá tappa sem eru límdir á húsgagnið en einnig 
er hægt að fá tappa sem eru negldir undir stól- 
eða borðfætur og haldast þannig betur á. Tappar 
þessir koma í mismunandi stærðum en þeir eru 
yfirleitt úr þannig efni að hægt er að klippa þá 
til svo að þeir passi alveg. Notkun tappanna þarf 
alls ekki að einskorðast við stól- eða borðfætur, 
gott er að líma þá á þann hluta sófans, rúmsins 
eða skrifborðsins sem liggur upp við vegg. Þannig má koma í veg fyrir ljótar 
rispur og för. - kka

Teppi og ofnæmi
TEPPALAGÐAR ÍBÚÐIR HENTA EKKI 
ÖLLUM ÞVÍ GÓLFTEPPI FRAMKALLA 
OFNÆMISVIÐBRÖGÐ HJÁ SUMUM

Þó sumir virðist vera með ofnæmi 
fyrir teppum eru það þó ekki tepp-
in sjálf sem valda ofnæmisvið-
brögðunum heldur rykmaurarnir 
sem þrífast vel í þeim. 
Rykmaurar eru litlir áttfætlings-
maurar skyldir köngulóm og 
mannakláðamaur. Rykmaurar gefa 
frá sér um tíu til tuttugu skítakúl-
ur á dag og það eru þær sem þyrl-
ast upp í loftið þegar gengið er 
um teppin og berast í öndunar-
færi manna. Um tíu prósent þeirra 
sem eru með ofnæmi fyrir húsryki 
eru einnig með ofnæmi fyrir ryk-
mauraskít.
Bestar ráðið gegn ofnæmi af 
þessu tagi er að vera ekki með 
teppi í svefnherbergjum, og ef 
teppi eru á heimilinu að hafa þau 
þá helst með stuttum hárum. 
Hreinsa má úrgang rykmauranna 
úr sængum og koddum með því 
að setja þá í plastpoka og tæma 
loftið úr með ryksugu. Einnig má 
setja tuskuleikföng, kodda og 
sængur í frysti. - kka

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

Vortilboð
grár Klaustursteinn

Verð nú kr. 1.950,- m 
Verð áður kr. 2.295,- m  
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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,-

Tilboðið gildir til 5. maí 2008
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Heitir pottar njóta vinsælda á 
sumrin og hefur úrvalið sjald-
an verið meira en nú.

Heitir pottar njóta mikilla vin-
sælda um allt land og slíkir pott-
ar fást í ýmsum gerðum og 
stærðum. 

Áður en farið er í kaupin er þó 
mikilvægt að muna að velja pott 
sem hentar vel þeim aðstæðum 
sem fyrir eru, hvort sem velja á 
pott út í garð, í skála, í sumarbú-
staðinn eða jafnvel á baðherberg-
ið. Þá getur verið gott að leita álits 
hjá fagfólki og fá ráðgjöf eftir því 
sem þurfa þykir.

mikael@frettabladid.is

Slakað á í heitum potti

Chelsee er 35 stúta nudd-
pottur og er stærð hans 
224 sinnum 224 senti-

metrar. Alls geta sex til sjö 
fullorðnir setið í pottinum. 
Skelin er áttfalt sterkari en 

hefðbundnar skeljar. Nánari 
upplýsingar á www.tengi.is. 

Miximus er 55 stúta nuddpottur. Stærð hans er 235 
sinnum 284 sentimetrar og geta sex til sjö fullorðnir setið 
í einu. Skelin er úr „rigid bond“-blöndu sem er blanda af 
akrýl, vínylprópíónat-bindingu og trefja- og resínblöndu. 

Nánari upplýsingar á www.tengi.is 

Bahamas er sjö til átta 
manna nuddpottur. 
Um er að ræða 1.786 
lítra pott, sem er 231 
sinnum 231 að stærð. 
Góður pottur fyrir fjöl-
skylduna. Nánari upp-
lýsingar á poulsen. is.

Vantage-nuddpotturinn er sex sæta 
og stærð hans er 207 sinnum 207 
sentimetrar. Flottur pottur með allt 
sem þarf. Vantage fæst hjá Poulsen og 
er hægt að nálgast frekari upplýsingar 
um hann á www.poulsen.is

Sumarið er tíminn til að fara í sund með litríka kúta og dót. 
Munið eftir handklæði og sundfötum.

Jeppahlutir

Allt fyrir jeppamanninn á einum stað

4X4

Yukon drifhlutföll

Loftdælur

Skriðgírar
Mælar

 Dalsbraut 1 600 Akureyri Sími 464-7960

Lækkun í lága drif

Afar vönduð 
pallhús í úrvali

www.K2icehobby.is



fasteignir 
28. APRÍL 2008

Draumahús fasteignasala er með í sölu mikið 
endurnýjað 163,6 fermetra raðhús á tveimur 
hæðum á Álfhólsvegi í Kópavogi.

Í búðin er mikið endurnýjuð en náttúruflísar eru á 
öllum gólfum neðri hæðar auk hitalagna í gólfi. 
Komið er inn í flísalagða forstofu með góðum 

skápum og fatahengi og gestasalerni. Rúmgott eld-
hús er á neðri hæðinni með nýlegum innréttingum 
frá Fríform og nýlegum tækjum. Stofurnar eru rúm-
góðar og útgengi er úr borðstofunni út í garðinn.  

Timburstigi liggur upp á efri hæðina þar sem 
komið er upp í parketlagt hol. Baðherbergið er ný-
standsett og flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa 
og upphengdu salerni. Þvottavél og þurrkari eru í 
innréttingu. Þrjú svefnherbergi eru á hæðinni park-
etlögð, tvö barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi 
með tveimur góðum fataskápum. 

30 fermetra bílskúr með hita, vatni og rafmagni og 
rúmgóð geymsla er í sérstakri viðbyggingu við húsið. 
Hitalögn er í hellulagðri stétt fyrir framan húsið.

Raðhús á Álfhólsvegi
Mikið endurbætt raðhús á Álfhólsvegi og dren og vatnslagnir eru nýlega endurnýjaðar svo og þakefni hússins.

Nýleg innrétting er í eldhúsi og nýleg tæki.

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:

Fr
um

Húsið er 213 fm  Kanadískt timburhús. Búið er
að klæða húsið að utan, setja veggjagrindur,
rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26
fm bílskúrinn. Verð 30 millj. 

.isLágmúli 7, sími 535_1000

Opið hús í dag kl 14.00 – 15.00
Seljuskógur 18 - 

Akranesi - fokhelt - 100% lán

Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í kjallara. Örygg-
ishnappar í íbúðinni. Sjúkraþjálfari, hárgreiðslu-
stofa, matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14.00-14.30
Grandavegur - 3ja herb.- 

86,9 fm - 60 ára +

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali
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Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

LÍKAMSRÆKTARKEÐJA.
Til sölu líkamsræktarfyrirtæki, hið eina sinnar tegundar hér á landi, vel stað-
sett með vaxandi stækkunarmöguleika. Hefur náð góðum árangri og fót-
festu á markaðnum. Um er að ræða tvær stöðvar. Eru mjög vel staðsettar
og í flottu húsnæði. 

SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR HÁR OG HÚÐ-
SNYRTIVÖRUR. Verslunin LUSH  Kringlunni er til sölu. Verslunin er
hluti af alþjóðlegri keðju sem nær til 500 verslana í 35 löndum. Er í góðu
plássi í Kringlunni. Góð kjör í boði. Leitið nánari uppl. Frábært tækifæri. 

HEILDVERSLUN  Í  SPORTVÖRUM. 
Til sölu heildverslun með þekkt merki í sportvörum. Er vel staðsett í góðu
húsnæði. Leitið upplýsinga.

SÉRVERSLUN  Í  KRINGLUNNI
Til sölu skemmtileg sérverslun í Kringlunni.  Leitið nánari upplýsinga.

ÖFLUG   VEISLUÞJÓNUSTA.
Til sölu þekkt veisluþjónusta með góða aðstöðu og mikla reynslu í  öllum
tegundum veisluhalds. Veilsusalir, sendingarþjónusta.  Selst af sérstökum
ástæðum. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar, ekki í síma.   Ein-
stakt tækifæri.

HÁRSNYRTISTOFA  Í  KÓPAVOGI.
Til sölu þekkt hársnyrtistofa, í góðu húsnæði í Kópavoginum.  Góð aðstaða
og búnaður. Leitið nánari upplýsinga. 

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

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

VÉLAVERKSTÆÐI  Á  HÖFÐANUM.
Til sölu gott vélaverkstæði í viðgerðum á margskonar smávélum, og þjón-
ustu því tengdu. Er í góðu eigin húsnæði. Góð verkefnastaða. Sanngjarnt
verð.

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

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

GLÆSILEGT FYRIRTÆKI  Í  AUGLÝSINGAVÖRUM.
Til sölu gott fyrirtæki í auglýsingavörum. Fyrirtækið er með glæsilega
heimasíðu, með vefumsjónarkerfi og fullbúnu sölukerfi.  Er með viðskipta-
sambönd 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.  Mjög þekkt
stofa.  Gott tækifæri.

AUSTURLENSKUR  STAÐUR með  Take away 
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækj-
um 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. 

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 inn-
flutningur á gjafavöru. Hér er gott tækifæri á ferðinni.

HVERFISVERSLUN -  MEÐ  MIKLA  VELTU, -FRÁ-
BÆRT  TÆKIFÆRI  
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða
afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýs-
ingar 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 innréttinga-
smíði, og tækjakostur sniðin að því. Afhending strax. Gott tækifæri fyrir
verktaka og á fínu verði.

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 vinnu-
stöðvar og 2 vaskstólar, nánast allur búnaður  nýendurnýjaður. Staðsetning
mjög góð og næg bílastæði. Frábært tækifæri.

Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sjáið www.fyrirtaekjasala.is

Fr
um
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Asparfell - 111 Rvk

15.800.000
Falleg og mikið endurnýjuð 2ja herb.
52,3 fm íbúð.  Nýleg eldhúsinnrétting
og gólfefni. Laus við kaupsamning.
Nánari uppl. 530 1812/1808

Rauðarárstígur-101 Rvík.

15.700.000
Góð 46,7 fm talsvert endurnýjuð íbúð á
3ju efstu hæð í litlum stigagangi.  Allt
nýlegt á baði og eldhúsi. Nánari uppl.
530 1812/1808

Æsufell - 111 Rvk

15.800.000
2ja herbergja 58,8 fm íbúð í endurnýj-
uðu lyftuhúsi m/útsýni.  Nánari uppl.
530 1812/1808

Þangbakki  - 109 Rvk

18.900.000
Fallega 2ja herb. 69,8 fm íbúð á 7. h. í
mjög vel viðhöldnu lyftuhúsi með frá-
bæru útsýni. Þvhús á hæðinni og stór-
ar SVsvalir.  Stutt í alla þjónustu s.s.
verslun, bíó og kirkju. Uppl. í s. 530
1800/1811

Ugluhólar - 111 Rvk

16.400.000
58,1 fm 2 herbergja íbúð á 3. hæð og
efstu hæð. LAUS FLJÓTLEGA. Nánari
uppl. 530 1800/1805

Dúfnahólar - 111 Rvk.

21.900.000
Glæsileg, nýuppgerð 71,4 fm 3ja her-
bergja íbúð í lyftuhúsi. Ný gólfefni,
innréttingar o.fl. Íbúðin er laus við
kaupsamning. Nánari uppl. 530
1812/1808

Grensásvegur - 108 Rvk

22.900.000
Góð 3-4ra herbergja 81,8 fm íbúð á
1.hæð með sérinngangi í fjórbýli.
Nánari upplýsingar í s. 530 1809/1813

Flétturimi - 112 Rvk

24.000.000
3ja herb 95,6 fm  íbúð á 2. hæð auk
stæðis í bílag. Stórar vestursvalir.
Húsið var tekið í gegn að utan sumar
07. Stutt í þjónustu og skóla.  Nánari
uppl. 530 1800/1805

Gullengi - 112 Rvk

22.800.000
Falleg talsvert endurnýjuð 85,1 fm 3ja
herb. íbúð með sérinngangi af svölum,
á 3ju hæð í fjölbýli.  Nánari upplýsing-
ar í s. 530 1800 / 1809/1813.

Rauðagerði - 108 Rvk

25.900.000
Skemmtileg 85,4fm, 3ja herb. risíbúð í
þríbýli, við rólega götu í Gerðunum.
Nánari upplýsingar í s. 530 1809/1813

Neðastaleiti - 103 Rvk

36.500.000
Falleg 3 til 4ra herb. útsýnis íbúð, 121,7
fm auk 28,6 fm stæði í bílageymslu,
samtals 150,3 fm á þessum vinsæla
stað. Þvottaherbergi og geymsla inn
af íbúð. Nánari uppl. í s. 530 1809/1813

Klapparhlíð - 270 Mos

30.900.000
Falleg 107,4 fm 3ja herb íbúð á 1. hæð
í nýl lyftu fjölbýli byggðu af ÍAV. Fyrir
50 ára og eldri. Stór verönd á séraf-
notareit. Bókaðu skoðun í s. 530
1800/1811

Hraunbær - 110 Rvk

21.900.000
AUÐVELD FJÁRMÖGNUN!!
Rúmgóð 3ja herb. 95,5 fm íbúð á
annarri hæð í fjölbýli. Nánari uppl. S.
530 1813/1809

Engihjalli - Kópavogur

18.900.000
Björt 78,1 fm 3ja herbergja íbúð á 7.
hæð í lyftuhúsi með frábæru útsýni.
Nánari uppl. S. 530 1813/1809

Fróðengi - 112 Rvk

32.500.000
Skemmtileg 117.7 fm 3ja herbergja
íbúð á tveim hæðum, 3. og 4. hæð,
með frábæru útsýni ásamt 24,5 fm
stæði í lokuðu bílsk. Nánari uppl. S.
530 1813/1809

Ofanleiti - 103 Rvk.

29.900.000
Björt og falleg 3ja herb. íbúð á 3ju hæð
í góðu fjölbýli við Ofanleiti. Nánari
uppl. í s. 530 1813/1809

Þórðarsveigur - 113 Rvk

26.000.000 Lán á 4,15% vxt fylgir
Glæsileg 3ja herb 92 fm íbúð þ.a. 7,7
fm geymsla á 3. hæð, með sérinngangi
í lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu.
Nánari uppl. 530 1800/1808/1812

Hverfisgata - 101 Rvk

27.700.000
Góð 3ja herbergja  96,7 fm íbúð á 2.
hæð ásamt geymslu við Hverfisgötu.
Örstutt í bæinn.  Nánari uppl. 530
1808/1812.

Álfheimar - 104 Rvk.

24.900.000
Björt 103,4 fm 4-5 herbergja endaíbúð
við Álfheima, skammt frá Glæsibæ.
Íbúðin er með gluggum á 3 vegu, 3-4
svh.  Eldhúsið er nýlega endurnýjað,
bæði innr. og gólfefni. Nánari uppl. S.
530 1812/1808

Strandgata - 220 Hfj

25.900.000
Glæsileg 88,3 fm skrifstofuhæð á frá-
bærum stað í hjarta Hafnarfjarðar.
Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Eignin hentar mjög vel fyrir ýmiskonar
rekstur. Nánari uppl. 530 1811

Flétturimi  - 112 Rvk

27.900.000
Virkilega fallega 4ra herbergja, 105,2
fm ásamt 42,1 fm stæði í bílageymslu
samtals 147,3 fm  Vandaðar innrétting-
ar og gólfefni.  Stutt í alla þjónustu.
Nánari uppl. 530 1800/1811

Flétturimi - 112 Rvk

29.900.000 Áhv. lán geta fylgt.
Falleg 6 herb 138,1 fm íbúð á 3/efstu
hæð þar af 20,4 fm stæði í opnu bílsk.
Óskráð risloft. Gott útsýni. Nánari
uppl. 530 1800/1805

Fálkagata - 107 Rvk

34.500.000
Skemmtileg 115,1 fm 4 herbergja hæð
með sérinngangi. Góð eign, öll þjón-
usta í næsta nágrenni. Nánari uppl.
530 1800/1805

Álagrandi - 107 Rvk

38.500.000
Björt og falleg 111,2fm, 4ra herbergja
hæð og ris í Vesturbænum. Nánari
uppl. í s. 530 1800/1809/1813

Ferjubakki - 109 Rvk

21.900.000
4ra herbergja 105,1 fm íbúð á 2.hæð í
bakkahverfinu í Breiðholti. Stigagang-
ur tekinn í gegn í sumar.  Nánari upp-
lýsingar í s. 530 1800 / 1809

Byggðarholt - 270 Mos

47.500.000 - LAUST FLJÓTLEGA
Fallegt og mikið endurn. 142,9 fm end-
araðh. auk 33,3 fm bílskúrs, samt.
176,2 fm á góðum stað í Mosfellsbæ.
Nánari uppl. í s. 530 1809/1813

Granaskjól - 107 Rvk

69.900.000
Glæsilegt 5 herbergja 184 fm endarað-
hús á 2 hæðum, þ.a. innb. 21,5 fm bíl-
skúr í botnlangagötu við Granaskjól.
Nánari uppl. 530 1808/1812.

Hásteinsvegur - 825 Sto

TILBOÐ ÓSKAST!
Glæsilegt 207,3 fm einbýlishús á sjáv-
arlóð við Hásteinsveg á Stokkseyri.
Innb. 38,5 fm bílskúr.  Frábært útsýni.
Nánari uppl. 530 1808/1812.

Blómsturvellir - 825 Sto

TILBOÐ ÓSKAST!
Gott 5 herbergja 197,3 fm einbýlishús
á einni hæð, þ.a. innb. 38,9 fm bílskúr
við Blómsturvelli á Stokkseyri. Nánari
uppl. 530 1808/1812.

Grímsnes - 801 Sel

18.900.000
Glæsilegt 85,7 fm sumarhús á frábær-
um stað í Grímsnesi.  Steyptur grunn-
ur með hita í plötu og allur frágangur
er fyrsta flokks.  Gert ráð fyrir 3 svefn-
herbergjum.  7007 fm eignarlóð.  Nán-
ari uppl. 530 1811

Lautarvegur 4 Rvk

LÓÐ Í FOSSVOGI 
Leyfilegt er að byggja allt að 540 fm
hús á allt að 3 hæðum+ kjallara. Tilboð
óskast. Nánari uppl. 530
1800/1812/1808

Holtsgata - 260 Rbæ

Gott 122,8 fm 4 herb parhús á 2
hæðum ásamt 38 fm bílskúr með
gryfju. Skóli, leiksskóli, banki, verslun,
sundlaug og fl. þjónusta í næsta
nágrenni. Nánari uppl. 530 1800/1805

Goðheimar - 104 Rvík.

42.200.000
Björt og falleg 132,5 fm hæð auk 30 fm
bílskúrs við Goðheima.  Stórar suður-
svalir yfirbyggðar að hluta.  Nánari
uppl. 530 1812/1808

Gvendargeisli - 113 Rvk

30.900.000
Nýleg, falleg 4ra herb. 105 fm íbúð á
jarðhæð í fjölbýli með ca 60 fm verönd
og stæði í lokaðri bílgeymslu.   Nánari
uppl. S. 530 1813/1809

Fannahvarf - 203 Kóp

39.900.000
Stórglæsileg 4ra herbergja 136,7 fm
endaíbúð með sérinngangi á 1. hæð
við Fannahvarf.  Þvottahús og
geymsla innan íbúðar, hellulögð ver-
önd. Nánari uppl. 530 1808/1812

Grenimelur - 107 Rvk

Góð 139,1 fm 6 herb hæð og ris með
sérinng auk 27,9 fm bílsk sem hægt er
að nýta sem íbúð. Upphituð innk. Húsið
var tekið í gegn 2006, sprunguv og
steinað. Góð eign með mikla möguleika
á frábærum stað. Nánari uppl. 530
1800/1805
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Framnesvegur - einbýli
Fallegt 161,3 fm þrílyft einbýli í 107. Ris:
herb., bað, hol og geymsla. Miðhæð:
andd., svefnh., 2 saml. stofur og eldh.
Kjallari: 2 svefnh., bað, hol, geymsla,
þvottah, sjónvarpshol. Verð 57 millj.

Skipalón - nýbygging
3 herbergja 100,1 fm² íbúð á þriðju hæð í
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu í Skip-
alóni 21, Hafnafirði sem skiptist í for-
stofu, baðherbergi, svefnherbergi, hjóna-
herbergi, þvottahús, eldhús og stofu. auk
10 fm² geymslu í kjallara. Verð 28.8 millj.

Flatahraun - Ný 4ra herb með bíl-
skýli.
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. 

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

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

Tröllakór - 3ja herb
108 fm 3ja herbergja í búð  á 2. hæð í 4.
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmgóð-
um svefnh. Stórri stofu með suðursvöl-
um. Innangengt í bílageymslu. Öll eldhús
tæki fylgja með í kaupum. Vandaðar eik-
arinnr. Verð 26.2 millj.

Íshússtígur - Keflavík - nýlega
uppgertFallega endurgert 191 fm hús
með húsnæði á baklóð sem er tilvalið til
útleigu. Husið hefur verið tekið i gegn
með parketi og flísum á gólfi. Verð 46
millj.

Stararimi - einbýlishús með útsýni
Fallegt 165 einbýlishús á einni hæð með
32.3 bílskúr. Eignin skiptist í 3 svefnh.,
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu.

Baugakór - 3ja herb m/bíla-
geymslu97 fm 3 herb íbúð með bíla-
geymslu, íbúðin skiptist í stofu eldhús og
baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvotta-
hús inní íbúð. Verð 25.9 millj.

Grandavegur - 3ja herb.- 86,9 fm -
60 ára +Falleg 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli.  Þvottaherb. í íbúð. Sér-
geymsla í kjallara.  Öryggishnappar í
íbúðinni.   Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa,
matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj.

Lauganesvegur - endurnýjuð 3.
herb.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 burst-
uðu stáli. Gler, raflagnir, dósir og tenglar
er nýtt. Verð 26.6 millj.

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

Hallveigarstígur - 3ja herbFalleg 3ja-
herberja í búð á þriðju hæð, húsið er ný-
lega uppgert að utan og búið að endur-
nýja allt gler. Í bakhúsi er lítil íbúð sem til-
heyrir eigninni og er í útleigu fyri 30 þús á
mán. Verð 26.5 millj.

Hjallabraut - 4ra herb.108,1 fm² á 3.
hæð við Hjallabraut, Hafnafirði. Íbúðin
skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eld-
hús, baðherbergi, svefnherbergi og
hjónaherbergi. Verð 22.5 millj

Skipholt - ný 3. herb.147 fm íbúð við
Skipholt 50 a. Íbúðin skilast fullbúin með
gólfefnum og innréttingum.Þvottah. og
geymsla innan íbúðar. Bílskúr fylgir. Verð
44 millj

Laugavegur - Lúxus - 3ja herb3ja
herb. íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi við
Laugaveg. Íbúðirnar skilast fullbúnar með
gólfefnum og innr. Íbúðirnar eru frá 86,6
fm til 100,8 fm Mikil lofthæð er í íbúðun-
um. Lyfta í húsinu.Verð frá 43 til 45 millj

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

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

Kötluás - Tjarnir - Bláskógar-
byggð.Ný og glæsileg 3 sumarhús.
Húsin eru fullbúin með gólfefnum ásamt
verönd og gert ráð fyrir heitum potti.
Húsin standa hátt með miklu víðsýni.
Mjög vönduð í alla staði. 6 km frá Reyk-
holti . Biskupstungum Verð 26 - 28,0
millj

Þingholtsstræti-101 2ja herb.Íbúðin
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

Öldugata - 245,4 fm einbýli
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. 15 fm svalir 

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán
Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús. Búið er að klæða húsið að utan, setja
vegjgagrindur, rafmagnstöflu og vatnslagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj 
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Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk. storeign.is             FAX 535 1009
Stóreign kynnir:

Fr
um

Víkurhvarf 1 - TIL LEIGU. 
Stóreign hefur til leigur húseignina Víkurhvarf 1 í Kópavogi.  Húseignin er tvö hús með tengihúsi á milli 
þar sem eru stigahús og lyftur.  Í glerbyggingu eru þrjár skrifstofu- eða verslunarhæðir.  Í lægri bygging-
unni er verslunar- iðnaðar- eða lagerrými með millilofti.  Bílastæði eru fyrir framan hús og ofan á lægri 
byggingunni. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.

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

Norðurbrún 2 - 104 Reykjavík
Stóreign hefur tekið í einkasölu eignina Norðurbrún 2 Reykjavík.  Eignin er 461 fm að stærð.  Eignin er 
að mestu á einni hæð, en um 60 fm eru kjallari.  Í dag er rekin matvöruverslun í húsnæðinu.  Malbikuð 
bílastæði eru fyrir utan eignina.  Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7..

Ögurhvarf 6 Kópavogi 2.696 fm jarðhæð.
Verslunar og þjónustuhúsnæði á einni hæð tilbúið til innréttinga en fullbúið að utan. Möguleiki að 
kaupa allt húsið.  Lóð fullfrágengin með malbikuðum bílastæðum. Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Stóreignar - Lágmúla 7.

Vesturvör 30c - til sölu 
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 malbik-
uðum bílastæðum allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni. Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Stóreignar - Lágmúla 7.

Langholtsvegur - sala / leiga
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 - Lágmúla 7.

Hjallahraun - miðsvæðis - mikið auglýsingagildi.
299.4 fm húsnæði ásamt byggingarétti á 225.6 fm stækkun sem búið er að samþykkja teikningar af og 
búið að borga gatnagerðagjöldin. Glæsilegar teikningar. Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar 
- Lágmúla 7.

Atvinnuhúsnæði og 3 nýjar íbúðir við Laugaveg.
Fjárfestingakostur sem býður upp á mikla möguleika, litla útborgun og ýmiss skipti koma til greina. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar - Lágmúla 7.



Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla

Fr
um

Nýbyggingar

Laugarvegur - 101 Rvk 

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

4ra til 7 herb.

Seilugrandi - 107 Rvk

Vindsæll staður í vesturbænum.
Stærð: 100,2 fm
Herbergi: 4
Stæði í bílageymslu.
verð 28 m

3ja herb.

Reyrengi - 112 Rvk

Góð íbúð í litlu fjölbýli á jarðhæð með
sérinngangi. Sérstæði í opinni bíl-
geymslu. Stærð: 84,1 fm
Herbergi: 3
Verð: 20,9 millj.

3ja herb.

Marteinslaug - 113 Rvk

Glæsilegar íbúðir til afhendingar strax.
Stærðir frá: 98,1 fm - 109,6
Herbergi: 3 
Sérstæði í bílageymslu
Verð frá 26,2 m.

Einbýli

Hófgerði - Kóp. 

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.

Einbýli

Klyfjasel - 109 Rvk

Endurnýjað einbýlishús.Húsið er 3 hæð-
ir ásamt bílskúr og skiptist í tvær íbúðir
þ.e. 244 fm með 28 fm bílskúr og 81 fm 
Stærð: 353,9 fm
Verð 89 m

Sérhæð

Lækjarvað - 110 Rvk

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

Rað- og parhús

Grundarás - 110 Rvk

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

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

Þórðarsveigur 16- 113 Rvk OPIÐ HÚS í dag frá kl. 20:00 - 20:30

Stílhrein björt 4ra herbergja 96 fm íbúð á 3ju og efstu hæð með sér
inngangi. Íbúðin skiptist í 3 rúmgóð svefnherbergi, þvottahús, bað-
herbergi og stofu þar sem gengið er út á suður svalir. Skápar í öll-
um herbergjum. Eikar innréttingar og innihurðar. Ljóst viðarparket á
gólfum. Flísar á forstofu og baðherbergi.
Verð: 26,9 m.    Verið velkomin

Kristnibraut - 113 Rvk

Stóglæsileg, björt og mjög rúmgóð 150,5 fm, 5 herbergja sérhæð á þriðju hæð, efstu
í þriggja hæða steinsteyptu og báruálklæddu sex íbúða mjög snyrtilegu og fallegu
húsi þar sem allar íbúðirnar eru með sérinngangi og flottu útsýni yfir Snæfellsjökul,
Sundin og Esjuna, Verð 44,7 m.

Fr
um

Um er að ræða allt að 150 ha. land ofarlega í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Hluti landsins er skógræktarland en ræktað land er um 20 ha. Einnig er mögu-
leiki á að leigja eða kaupa beitarland ef vill. Hagstæð fjármögnun í boði.
Tilboð óskast.

Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

Sími 480 2900
Austurvegi 3, Selfossi 

LAND Í SKEIÐA– OG GNÚPVERJAHREPPI

fasteignir
10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5%
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Í raðhúsi við Tungubakkann í Reykjavík búa 
hjónin Elín Þóra Sverrisdóttir og Einar Bjarna-
son. Þau tóku eldhúsið nýlega í gegn hjá sér og 
eru í dag alsæl með velheppnaðar breytingar.

Hjónin Elín Þóra Sverrisdóttir og Einar Bjarnason 
ákváðu að reyna að lappa upp á gömlu eldhúsinn-
réttinguna fyrir tveimur árum. „Við vorum sam-
mála um að við þyrftum að fara að ráðast í endur-
bætur á eldhúsinu. Innréttingin var upprunaleg og 
frá árunum 1968-69 þegar húsið var byggt, og því 
komin til ára sinna,“ segja þau.  

„Þegar við fórum að ræða við Sigurbjörgu Péturs-
dóttur innanhúsarkitekt um þær hugmyndir okkar 
að endurnýja eldhúsið fóru enn fleiri hugmyndir 
að fæðast,“ nefnir Elín Þóra. „Sigurbjörg kom með 
skemmtilegar tillögur sem gerðu ráð fyrir að opna 
á milli eldhússins og stofunnar. Við fórum síðan út í 
þær breytingar að nútímavæða eldhúsið. Og sjáum 
ekki eftir því í dag enda hafa þessar breytingar 
reynst algjör bylting.“

Að sögn Elínar Þóru var markmiðið að gera eld-
húsið hluta af stofunni. „Áður fyrr var eldhúsborð 
í eldhúsinu og einnig borðstofa í stofunni. En nú 
sameinuðum við þetta og erum nú með eitt stórt 
eldhúsborð. Þetta fyrirkomulag er mun betra. Nú 
getur stórfjölskyldan setið öll við eitt borð og nóg 
er plássið. Það birtir líka vel inni í stofunni eftir að 
opnað var á milli eldhússins og stofunnar sem hefur 
mikið að segja.“   

„Sigurbjörg teiknaði upp eldhúsinnréttinguna 
fyrir okkur. Vinnuplássið er mjög gott og einnig 
skápaplássið. Í stað þess að hafa helluborðið við 
vegginn eins og áður er það í eyjunni og háfurinn 
þar yfir. Við vildum halda okkur við eikina sem var 
fyrir í húsinu og völdum innréttingu úr eik. Og í 
leiðinni þegar við stóðum í þessum framkvæmd-
um endurnýjuðum við loftklæðingu í húsinu,“ segja 
þau. -vg

Elín Þóra Sverrisdóttir er hæstánægð með breytingarnar á eldhúsinu.

Hver hlutur nýtur sín nú mun betur heldur en áður.

Hver hlutur hefur verið valinn af kostgæfni inn í eldhúsið. Hjónin njóta þess að hlusta á góða tónlist á meðan unnið er í eldhúsinu. Vinnu- og skápaplássið hefur aukist til muna í eldhúsinu.

Eldhúsið lítur vel út eftir breytingar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Algjör bylting
Eldhúsið lítur vel út eftir breytingar en Sigurbjörg Pétursdóttir innanhússarkitekt skipulagði það. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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Kaffidrykkja á sér nokkuð 
langa og skemmtilega sögu 
en kaffi er vinsæll drykkur um 
allan heim og þekkist í ýmsum 
útgáfum.

Kaffidrykkju má rekja allt aftur 
til 9. aldar, þegar kaffi uppgötvast 
í Eþíópíu. Þaðan breiddist kaffi-
drykkja til Egyptalands og Yemen.

Arabar voru svo fyrstir þjóða til 
að neyta kaffis í þeirri mynd sem 
við þekkjum í dag og á 15. öld var 
kaffi orðið þekkt í Persíu, Tyrk-
landi og í Norður-Evrópu. Ítal-
ir voru síðan fyrstir Evrópuþjóða 
til þess að tileinka sér þennan sið, 
sem barst um Evrópu þvera og 
endilanga, og til Ameríku þar sem 
kaffi nýtur mikilla vinsælda.

Frá því að kaffidrykkja hófst 
hefur kaffi oft gegnt mikilvægu 
samfélagslegu hlutverki en það 

hefur þó ekki alltaf verið litið já-
kvæðum augum. Kaffidrykkja 
var til að mynda notuð við trúar-
legar athafnir í Afríku og Yemen 
og var af þeirri ástæðu bönnuð á 
tímabili af kirkjuyfirvöldum í Eþ-
íópíu. Pólitískar ástæður réðu því 
einnig að kaffidrykkja var bönn-
uð í Tyrklandi á 17. öld og eins um 
tíma á Englandi þar sem kaffi var 
bendlað við hina ýmsu ófriðar-
seggi. Drykkurinn var líka litinn 
hornauga af sendiboðum kirkjunn-
ar sem þótti hann vægast sagt var-

hugaverður, enda kominn frá mús-
limum. Þótt ótrúlegt megi virðast 
er kaffidrykkja enn illa séð innan 
ákveðinna trúarhópa og má það 
sjálfsagt að einhverju leyti rekja 
til helgiathafnanna sem hún var 
bendluð við.

Flestir eru þó á öðru máli og er 
kaffi eftirsóttur drykkur um allan 
heim. Er það fáanlegt í ýmsum 
tilbrigðum, svo sem cappuccino, 
espresso, latté, mokka og america-
no, og síðan óteljandi undirflokk-
um. Sjá www.wikipedia.org.

Smelluform er ómissandi í eldhúsinu. Þegar gerðar eru ostakökur er gott 
að eiga smelluform og eins þegar bakaðar eru blautar kökur eins og gul-
rótarkökur.

Smelluform fást í öllum stærðum í dag. Fyrirtak er að eiga þau í að 
minnsta kosti þremur stærðum.

Tilvalið er að setja deigið í eitt stórt form og annað minna þegar ein 
uppskrift er bökuð. Þá er hægt að gæða sér til dæmis á annarri kökunni 
og eiga hina til góða.

Heimabökuð kaka á fallegum diski er 
dásamleg tækifærisgjöf til að taka með 
í heimsókn til vina og ættingja. -vg

Ómissandi í eldhúsinu

Gott er að eiga smelluform og ekki sakar að 
eiga þau í nokkrum stærðum.

Smelluform koma að góðum notum við gerð gulrótar- og ostaköku. NORDICPHOTOS/GETTY

 Kaffi er víðast hvar vinsæll drykkur en sums staðar er kaffidrykkja litin hornauga.

Mokkakannan er snilldartæki í 
eldhús kaffiunnandans. Algeng-
ur misskilningur er að fólk þurfi 
að eiga tugþúsunda króna kaffi-
vélar til þess að laga gott kaffi. 
Með mokkakönnunni er hægt að 
útbúa espressókaffi, cappucc-
ino og venjulegt kaffi en þá er 
bara að hafa minna kaffimagn í 
kvörninni.

Best er að hafa vatnið 
sem sett er í könnuna kalt. 
Kaffið á að vera miðlungs-
malað og kröftugt. Hiti er 
stilltur á hæsta straum. 
Best er að þvo könn-
una einungis með 
vatni og nota aldrei 
sápu. 

Mjólkurþeytar-
inn, eða freyðikann-
an, er ómissandi 
fylgihlutur mokka-
könnunnar. Auð-
veldara er að láta 
mjólkina freyða en 
margur heldur þar 

sem nýmjólk freyðir vel. Soja-
mjólk gerir það líka.

Vinsælt er að nota bragðteg-
undir út í mjólkurkaffið eins og 
vanillusíróp og karamellusíróp. -vg

Arabar drukku fyrst kaffi eins og við 
þekkjum það.

Góðgæti galdrað fram

Margir vilja hefja daginn með vel löguðum kaffibolla. NORDICPHOTOS/GETTY

Eftirsótt um allan heim

Mokkakanna og 
freyðikanna. 
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AVERY
Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800

AVERY 
Spine support

(Queen size 153x203)

kr. 89.900

AVERY
Spine support

(King size 193x203)

kr. 129.800

AVERY
Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 68.900

AVERY 
Spine support

(Cal King size 183x213)

kr. 129.800

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

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

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

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

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

RÝMINGARSALA
AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR

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

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.

SÍÐUSTU DAGAR!
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Arna Kristín Einarsdóttir, 
tónleikastjóri Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands, notar hvít-
laukspressuna hvað mest í 
eldhúsinu.

„Hún er reyndar gömul og lúin en 
gegnir afskaplega mikilvægu hlut-
verki enda nota ég hvítlauk í nán-
ast hvaða mat sem er,“ segir Arna 
Kristín sem á erfitt með að fara 
eftir uppskriftum. „Ég læt frek-
ar stjórnast af tilfinningu við elda-
mennskuna og er hvítlaukur mitt 
helsta leynivopn. Ef það eiga að 
vera tvö rif í uppskrift þá set ég 
hiklaust fimm,“ segir hún og hlær.

Sá hlutur sem Arna heldur þó 
hvað mest upp á í eldhúsinu er nýja 
Elica-viftan sem einnig er fal-
legt ljós. „Ég er mjög hrifin 
af hlutum sem hafa marg-

Hvítlaukspressan og 
viftan oftast í notkun

Arna Kristín Einarsdóttir eldar með hjartanu og 
notar hvítlaukinn óspart.

MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Arna er hrifin af hlutum með 
margþætt notagildi eins og 
Elica-viftuna sem er óspart 
notuð.

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

viðarparket

Frágangur og hreinlæti í eldhúsi er mjög mikilvægur. 
Svæðið sem við notum til þess að matreiða fyrir okkur 
og fjölskylduna þarf að vera hreint.

Best er að vaska upp eða setja í uppþvottavélina 
reglulega, helst einu sinni til tvisvar á dag og ganga 
frá matvælum.

Margir halda þó að þegar búið sé að vaska upp sé 
þrifum þar með lokið. Það er hin mesti misskiln-
ingur.

Jafn mikilvægt er að þurrka vel af öllum 
borðum, helst með smá sápu, og að hreinsa 
vaskinn af þeim matvælum sem í honum 
eru.

Gamlar og blautar matarleifar í 
vaskinum eru í fyrsta lagi ógeðsleg-
ar og í öðru lagi gróðrarstíga fyrir alls 
kyns bakteríur. -kka

Mikilvægt er að hreinsa alltaf eldhúsvaskinn eftir uppvask. NORDICPHOTOS/GETTY

Góð umgengni er mikilvæg



MELVI
Tveir litir, hægt að staf la
535264 / 535274 
verð áður 3990,- 
nú 1.995,-

GLASAMARKAÐUR
um helgina fullt af fallegum 
sumarglösum á 

90,- kr. stk.

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  s ími :  522 7860 /  mánudagar til föstudagar 11:00 til 19:00 /  laugardagar 10:00 til 18:00 /  sunnudagar 12:00 til 18:00

BLÓMAPOTTAR OG ÚTIVASAR
Mikið úrval af útivösum og blómapottum 
á pallinn eða svalirnar

ZHUHAI basthúsgögn  
stóll rétt verð 17.900,- nú 14.320,- 
H96 X B73 X D76 cm 504133
sófi rétt verð 24.900,- nú 19.920,-  
H96 X B132 X D76 cm 504140
kista rétt verð 19.900,- nú 15.920,-  
H51 X L91 X B51 cm 506274

Gleðilegt sumar

50%
afsláttur

HVÍTT POSTULÍN
16 stk í kassa á 50% afslætti 
verð áður 3990,- 

nú 1.995,-

50%
afsláttur

20%
afsláttur
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Gamlar sultukrukkur hafa löngum þótt 
sjarmerandi og eru þær endurnýttar 
hvað eftir annað undir rúsínur og sultu.

Ungur vöruhönnuður að nafni Jorre Van 
Ast hefur tekið krukkurnar upp á sína arma 
og hannað fallega eldhúslínu sem hann kall-
ar „Jar Tops.“ 

Línan samanstendur af mjólkurkönnu, 
sykurkari, geymslukrukku og kryddkrukku 

svo eitthvað sé nefnt. Jorre hannaði ein-
göngu lokin því krukkurnar voru þegar til. 
Lokin eru úr plasti og passa á flestar teg-
undir af krukkum. Þau gefa hverri krukku 
sérstakt hlutverk og hægt er að koma sér 
upp sínu eigin persónulega safni af könnum 
og sykurkörum með því að nýta sinneps- og 
sultukrukkurnar. Hugmyndin er falleg og 
til þess fallin að vekja fólk til umhugsunar 
um endurnýtanleika og endingu hluta.

Jorre Van Ast veltir því fyrir sér hvenær 

krukka hættir að vera krukka og hvenær 
hún er orðin kanna. Góð spurning!

Á heimasíðunni www.jorrevanast.com 
má fræðast um hönnuðinn og krukkurnar 
en þær eru framleiddar af hollenska fyrir-
tækinu RoyalVKB. Nánar má lesa um Roy-
alVKB á www.royalvkb.com -rat

Mjólkurkanna 
sem gæti 
hafa verið 
sultukrukka í 
fyrra lífi.

Krukka 
með loki 
undir hvað 
sem er.

Línan er framleidd af hollenska 
fyrirtækinu Royal VKB.

Gamlar krukkur öðlast nýtt líf

Lítil rjómakanna sem 
hugsanlega var áður 
sinnepskrukka.
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● KROSSFISKUR Í SUM-
ARSALATINU  Í undir-
djúpunum úir og grúir af dýr-
gripum og fögrum lífverum. 
Á milljónum ára skapa ha-
földur og straumar fullkom-
in form, en íbúar hafsins eru 
sjálfir gullfallegir, margir hverj-
ir. Þetta vita hönnuðir Marip-
osa sem sækja innblástur til 
hafsins í silfruðum borðbún-
aði sem skreyttur er krossfisk-
um og færa djásn undirdjúp-
anna upp á matarborðið. Út-
koman er fullkomin umgjörð 
um grænt salat, rauð jarðar-
ber, gula papriku og fjólublá 
eggaldin. Sjá Seaside-línuna á 
www.mariposa-gift.com.

Danskir Fataskápar

Smiðsbúð 6  210 Garðabæ  Sími 564 5040

www.hirz lan. is

 59.100

á miklu betra verði!

85.600

 97.600

47.300

Hornskápur

Rennihurðir

82.300

Flex eru vandaðir fataskápar framleiddir í 
Danmörku.  Þeir eru fáanlegir í hvítu, eik, 
kirsuber, hlyn og svarbrúnu (coffee).

Flex byggist á raðkerfi, 50 cm og 100 cm 
einingum sem hægt er að raða saman að 
vild.

● ELDHÚSTUSKUR ERU ÞARFAÞING
Margir telja þær jafn mikilvægan hluta af eldhúsinu og vaskinn eða 

eldavélina. Tuskurnar er hægt að nota í margt, oftast eru þær notaðar 
til þess að þurrka af eldhúsborðum og eldavélum, en einnig er hægt að 
nota þær til að taka upp heit pottlok eða undir heita potta.

Eins handhægar og tuskurnar geta verið þá þarf að skipta oft um. 
Þar sem tuskurnar eru yfirleitt notaðar blautar verða þær auðveldlega 
gróðrarstía fyrir alls kyns bakteríur. Þegar þær eru þvegnar er best að 
setja tuskurnar í suðuþvott eða, sem er öllu fljótlegra, að stinga þeim í 
örbylgjuofninn í nokkrar mínútur. Með því drepast bakteríurnar fljótt og 
örugglega. - kka

Hönnuðurinn Philippe Starck á sér 
fáa líka, þar sem hann er óhrædd-
ur að takast á við ögrandi verkefni 
eins og sköpunarverk hans eru til 
vitnis um.

Starck lætur til sín taka á sem 
flestum sviðum hönnunar, sem 
sannast af því að eftir hann liggja 
bæði húsgögn, eins og stólar og 
risavaxnir plastsófar, og alls kyns 
áhöld og tæki. Alessi Juicy Salif-
sítrónupressan fellur í síðar-
nefnda flokkinn en hún er einmitt 
góður vitnisburður um einstaka 
snilligáfu þessa framsækna hönn-
uðar.

Starck sendi sítrónupressuna 
frá sér árið 1989 og er óhætt að 
segja að hún hafi hlotið heldur 
óblíðar móttökur. Mönnum fannst 
pressan gagnast illa þótt flestum 
bæri saman um að hönnunin væri 
flott.

Í seinni tíð hefur minna farið 
fyrir slíkri gagnrýni enda þykir 
pressan klassísk og er hún á meðal 
þeirra muna sem hægt er að skoða 
á safninu nútímalistasafninu 
MoMA í New York.  Nánar á www.
philippe-starck.com

Vitnisburður 
um snilligáfu

Juicy Salif er til vitnis um snilligáfu 
hönnuðarins Philippe Starck.





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

SÓLSTOFUR ∙ SVALALOKANIR ∙ GLUGGAR ∙ HURÐIR ∙ GLER ∙ SPEGLAR 

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ AÐ KOSTNAÐARLAUSU 565 0000

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

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA-    OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI



Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 
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Fr
um

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

BREIÐVANGUR - GLÆSILEG
Mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð,
ásamt bílskúr á 2. hæð í fjölbýli.
Nýl. innréttingar og tæki, granít á
borðum, parket og granít á gólfum.
Arinn í stofu. Verð 28,0 millj.  6575 

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐ-
HÚS Fallegt og vel skipulagt
201,2 fm raðhús m/bílskúr á góð-
um stað. 4 sv.herb. Skóli og leiksk.
í göngufæri. Verð 47,9 millj.  4907 

BORGARHRAUN - TVÆR
ÍBÚÐIR EF VILL GLÆSILEGT
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 113,6 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 51 fm
BÍLSKÚR og 33,1 fm SKÁLI, eða
samtals 197,7 fm Verð 38,2 millj.
4660

ELDRI BORGARAR

NAUSTAHLEIN - LAUS
STRAX Flott einnar hæðar 60 fm
2ja herb. RAÐH. fyrir eldri borgara
við Hrafnistu í Hafnarfirði. Verð
23,2 millj.  7519

LYNGBERG - SÉRLEGA FAL-
LEGT Fallegt mikið endurnýjað
132,4 fm einbýli á einni hæð,
ásamt tvöf. 53,2 fm bílskúr, sam-
tals 185,6 fm á góðum stað innst í
botnlanga. Verð 52,9 millj.  7434 

ÁLFHOLT Fallegt 209 fm raðhús
m/bílskúr á fjölskylduvænum stað.
4 sv.herb. Svalir og verönd. Verð
38,4 millj.  6823 

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ
Sérlega falleg og vönduð íbúð með
stórri afgirtri lóð. Uppþvottavél og
ísskápur fylgja með íbúðinni. Verð
27,5 millj.  7249 

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

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

HERJÓLFSGATA - GLÆSI-
LEGT ÚTSÝNI Nýleg afar vönd-
uð 131 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á
3.hæð í glæsilegu lyftuh. á besta
ÚTSÝNISSTAÐ í Hafnarf. Verð 46,9
millj.  7356 

LINDARBERG - 2 SAMÞ.
ÍBÚÐIR Fallegt 255 fm 2ja íbúða
parhús/tvíbýli. Efri hæðin 173,4 fm
með bílskúr. Neðri hæð 81 fm,
ásamt 40 fm rými, samt. 120 fm
Verð 74,0 millj.  7433 

HÆÐIR

SUÐURGATA - BÍLSKÚR Björt
og vel skipulögð 171 fm hæð
m/bílskúr í fjórbýli. 4. sv.herb. SV-
svalir. Verð 35,8 millj.  7553 

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herb.
ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í
góðu 6 íbúða húsi. Góð staðsetn-
ing. Verð 28,7 millj.  7250

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

LANDIÐ

Valbraut - Garði Fallegt 182
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd m/skjólveggjum. Verð 23,8
millj. 6779

EINBÝLI

HRINGBRAUT Nýlegt og glæsi-
legt 203 fm einbýli á 2 hæðum. 40
fm bílskúr. 4 herb. Húsið er vel
staðsett, stórar svalir. Verð 62,9 m. 

FURUVELLIR - LAUST
STRAX Einbýli á einni hæð, eign-
in er alls 211 fm. Bílskúr 26 fm 88
fm verönd með skjólv., heitur pott-
ur. Húsið afh. fullb. að innan sem
utan. Verð 54,9 millj. 6614 

ENGJAVELLIR - GLÆSILEG -
LAUS STRAX Ný og GLÆSILEG
FULLBÚIN 128 fm 4ra til 5 her-
bergja EFRI SÉRHÆÐ í fallegu
nýju fjögurra íbúða húsi á besta
stað í nýja Vallahverfinu í Hafnar-
firði. Verð 35,0 millj. 7557 

SUÐURBRAUT Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frá-
bært útsýni. Verð 24,3 millj.  7065 

2JA HERB.

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Falleg 66,1 fm 2ja herbergja
íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli á frá-
bærum útsýnisstað. Parket, flísar.
Stórar svalir. Verð 16,9 millj.  7438 

HEINABERG - ÞORLÁKS-
HÖFN Fallegt einbýli 1176,4fm,
einbýli. MIKIÐ ENDURNÝJAÐ. Fal-
legt og vel við haldið hús á góðum
stað. Verð 30,4 millj.  7554

ÁLFHOLT - m/aukaíbúð Ein-
býli/raðhús (áfast litlu fjölbýli) á
þrem hæðum í Álfholtinu í Hafnar-
friði. Eignin er alls 277 fm Á 1. hæð
er aukaíbúð. Verð 52,7 millj.  7335 

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

ÁLFHOLT 161 fm efri hæð og ris
í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinnga.
Fráb. útsýni. Verð 31,9 millj. 6260 

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

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
Falleg talsvert endurnýjuð 63,2 fm
2ja herbergja íbúð á 4. hæð, auk
23,7 fm bílskúrs. Verð 18,5 millj.
7347

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

RAÐ- OG PARHÚS 

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
160 fm raðhús á 2 hæðum, ásamt
25 fm innb. bílsk., samt. 185,2 fm
4 svefnh. Verð 42,5 millj.  7496 

4RA TIL 7 HERB. 

STRANDGATA Endurnýjuð 4ra
herb. SÉRHÆÐ með SÉRINNG. í
fallegu húsi. Verð 25,9 millj.  7545 

3JA HERB.

AKURVELLIR - LYFTUHÚS
Falleg og björt 91 fm íbúð á Völl-
unum í nýlegu lyftuhúsi. Gólfefni
eru flísar og parket. Stórar svalir.
Verð 22,4 millj.  7489 

GRINDAVÍK

SUÐURHÓP 1 - FYRIR 50 ÁRA
OG ELDRI NÝLE DAÍBÚÐ Á 2. h.,
ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU í ný-
legu glæsilegu LYFTUH. V. 27,2 m.

FJARÐARGATA - TIL SÖLU/
LEIGU „LAUST STRAX“ 193 fm
skrifstofuhúsn. Á BESTA STAÐ Í
MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR
„LYFTA“ 4 herb., stórt rými með
svölum, kaffistofa, snyrting, skjala-
geymsla, kompa. ÚTSÝNI.  7223

ERLUÁS Glæsilegt 290 fm fullbú-
ið einbýlishús á 2 hæðum á frá-
bærum útsýnisstað. 5 svefnher-
bergi. Glæsilegar innrétt. og gólf-
efni. Góð verönd með skjólveggj-
um og heitum pott. Laust við
kaups. Verð 89,9 millj.  6875

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

SUÐURBRAUT Falleg 100,9 fm
4ra herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
litlu fjölbýli á góðum útsýnisstað. 3
möguleg 4 svefnherbergi. Verð
23,5 millj.  7539 

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

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

GRANDATRÖÐ - LAUST
FLJÓTLEGA Nýlegt og glæsilegt
atvinnuhúsnæði (ENDABIL) á góð-
um stað. Hæðin er 201,2 fm og
milliloft 73,5 fm, samtals 274,7 fm
Verð 49,5 millj.  7510 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-19.00 

SKIPALÓN 4-8 HAFNARFIRÐI 
50 ÁRA OG ELDRI - 90%LÁN

Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir 
í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á 

góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúðum

Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni

Afnotaréttur af 55 fm samkomusal

Uppþvottavél og ísskápur fylgir

Granít á borðum og sólbekkjum

Tvennar svalir á stærri íbúðum

Afhending í mars-apríl 2008

Golfvöllur í göngufæri

Verð frá 19,0 millj. 

Bílageymsla

Stærð Verð íls.lán Viðbótar lán Eigið fé Gr. pr. Mán.

2ja 19.000.000 kr. 15.200.000 kr.   1.900.000 kr. 1.900.000 kr. 89.285 kr.

3ja      21.500.000 kr. 17.200.000 kr.   2.150.000 kr. 2.150.000 kr. 101.033 kr.

4ra      30.000.000 kr. 18.000.000 kr.   9.000.000 kr. 3.000.000 kr. 151.309 kr.

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT



Akureyri I Akranes I Blönduós I Borgarnes I Egilsstaðir I Reyðarfjörður I Reykjavík I Vestmannaeyjar Sími 440 6000 ı www.domus.is

Rósa Pétursdóttir
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Reykjavík

Jón Eiríksson
lögg. fasteignasali, hdl.

Reykjavík

Ævar Dungal
lögg. fasteignasali

Reyðarfjörður

Stefán Ólafsson
lögg. fasteignasali, hrl.

Blönduós

Jón H. Hauksson
lögg. fasteignasali

Borgarnes

Bjarni Björgvinsson
lögg. fasteignasali, hdl.

Egilsstaðir

Kristján Gestsson
lögg. fasteignasali

Akureyri

Páley Borgþórsd.
lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

María Magnúsd.
lögg. fasteignasali, hdl.

Borgarnes

Ós II
Glæsileg eign, falleg sjávarlóð , skilgreind sem búgarðabyggð á 
6.665 fm. eignalandi. Á landinu má byggja útihús sem hægt er að 
innrétta sem hesthús og geymslu allt að 200 fm. Stór og rúmgóður 
bílskúr. Miklir og óþrjótandi möguleikar að njóta frábærrar útiveru 
og friðsældar sveitarinnar. Eign sem vert er að skoða.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

44 millj.
6
233,7
1982
Frábært útsýni

301 Akranes

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,9
4
120,8
2002
Endaíbúð laus 
strax

201 Kópavogur

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

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

Tilboð óskast
5
207,2
2000
Frábært útsýni

201 Kópavogur

Háalind
Gullfallegt parhús  með innb. bílskúr og stórglæsilegu útsýn. Húsið 
er á tveimur hæðum. Parket og flísar á gólfum. Arin í stofu. Þrjú 
rúmgóð barnaherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi. Stutt í 
alla almenna þjónustu. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

25,7 millj
3
99,7
2001
Lækkað verð

201 Kópavogur

Jötunsalir
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð ásamt stæði í bílageymslu í góðu 
lyftuhúsi. Frábær staðsetning í Kópavogi stutt í alla almenna 
þjónustu skóla, leikskóla og sundlaug. Herbergin og stofan eru 
mjög rúmgóð með eikarparket á gólfi

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,5
7
163,1
1994
Skipti á eign í 
Reykjavík

Grundartjörn
Vel staðsett 7 herb einbýlishús við Grundartjörn  á Selfossi. Húsið 
sjálft er 123.6 fm en auk þess er 39.5 fm sambyggður bílskúr. 
Eignin skiptist í 6 svefnh., eldhús, 2 baðh. stofu-borðstofu-sjónvarps-
herbergi, forstofu, þvottahús og bílskúr.  Glæsilegur 60fm sólpallur.

Björgvin Víðir
viðskiptastjóri
vidir@domus.is
sími 664 6024

Einihlíð
Einstaklega glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús á einni hæð.
Hátt til lofts, fallegur gróinn garður með um 65 fm. skjólgóðum 
palli. Fjögur rúmgóð svefnherbergi og mjög gott sjónvarpshol. 
Eldhúsið  rúmgott með vönduðum innréttingum og góðum borð-
krók. Hiti í bílaplani og stéttum fyrir framan hús. 

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

6
187,8
1197
Einbýli

221 Hafnarfjörður

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

621
2000
Atvinnuhúsn.

210 Garðabær

Suðurhraun
Atvinnuhúsnæði með tvennum innkeyrsludyrum. Um er að ræða 
391,4 fm. á jarðhæð 130,2 fm. á 2 hæð og um100 fm. á milli-
lofti. Stórt malbikað bílplan.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herbergja

Stærð
Byggingarár

Annað

31,4
4
124,1
2001
Rúmmgóð og 
falleg eign

201 Kópavogur

Jötunsalir
Björt og falleg íbúð á 3 hæð ásamt stæði í bílageymslu í góðu 
lyftuhúsi. Frábær staðsetning, bein leið fyrir börn í skóla, leikskóla og 
sundlaug án þess að fara yfir götu. Allar innréttingar úr Kirsuberjavið. 
Innihurðir eru vandaðar eikarhurðir. Eign sem vert er að skoða. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013



Fr
u

m

Bergur Steingrímsson lögg. fasteigna- og skipasali

Þing

Glaðheimar 22, 104 Reykjavík
Opið hús í dag frá kl 19:00-19:30

Verð 44.900.000
Fm: 191,1 
Brunabótarmat: 26.560.000
Herbergi: 6-7
FRÁBÆR KAUP! SÉRHÆÐ Í HEIMUNUM. Mjög falleg sérhæð með 
sérstæðum bílskúr á frábærum stað. Rúmgóð stofa, eldhús og borð-
stofa. 4 rúmgóð svefnh., tvö baðherbergi. Þvottahús og geymsla á 
hæðinni. Sérstæður bílskúr.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR ÓLI GÍSLI Í SÍMA

822 8283

HÁHOLTI 13-15 

MOSFELLSBÆ

SÍMI 412 3300
Óli Gísli 

sölufulltrúi
sími 822 8283

Hrönn
sölufulltrúi

sími 6923344

Bergrún
sölufulltrúi  

sími 698 7352

Sverrir
sölufulltrúi

sími 661 7000

Bergur
lögg. fasteigna- 

og skipasali

Birkiteigur 3 – 270 Mosfellsbæ
Opið hús á mánudag kl. 20:00 – 20:30

Verð: 49.000.000
Fm: 242,9
Fasteignamat: 39.610.000
Herbergi: 7
Falleg sérhæð ásamt bílskúr í rólegu og góðu hverfi.
Íbúðin sem er á tveimur pöllum er skráð 242,9 fm þar af 
33,1 fm bílskúr. Inn af bílskúr er 45 fm ósamþykkt rými 
með ýmsa notkunarmöguleika. Húsið er fullbúið að utan 
og lóðin er grófjöfnuð. Gott áhv. lán getur fylgt. Eigandi 
skoðar öll skipti.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR                                 
SVERRIR Í SÍMA 661-7000

Hverfisgata 74 – 101 Reykjavik
Opið hús á mánudag kl. 18:00 – 18:30

Verð: 24.900.000
Fm: 78,6
Brunabótamat: 11.400.000 
Herbergi: 3
Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð við 
Hverfisgötu í Reykjavík. Búið er að skipta um rafmagn í 
íbúðinni, nýlegt eldhús, nýtt baðherbergi og ný gólfefni.
Mjög gott skipulag er á íbúðinni og hún er afar björt.
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR HRÖNN Í SÍMA.

692-3344

Austurströnd 2 – 170 Seltnes
Opið hús á mánudag kl. 19:00 – 19:30

Verð: 19.500.000
Fm: 79,4
Brunabótamat: 10.865.000 
Herbergi: 2
Frábær fyrstu kaup á Seltjarnarnesi með stórfenglegu 
útsýni! Íbúðin er 2ja herbergja 55,6 fm á fjórðu hæð í 
vinsælu fjölbýlishúsi auk 23,8 fm stæði í bílageymslu, 
samtals 79,4  fm. Úr íbúðinni er glæsilegt útsýni yfir 
Faxaflóann, Esjuna og Skarðsheiðina.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR                          
SVERRIR Í SÍMA 661-7000

Andrésarbrunnur 14–113 Rvík
Opið hús á mánudag kl. 19:00 – 19:30

Verð: 21.900.000
Fm: 71,8
Brunabótamat: 12.900.000
Herbergi: 2
Gott áhv. lán frá ÍBLS getur fylgt með. Falleg og vel 
skipu. 2ja herb. íbúð á besta stað í Grafarholti. Þvhús í 
íbúð og góð geymsla í sameign. Þetta er afar skemmti-
leg eign, snyrtilegur stigagangur. Stutt í alla þjónustu. 
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR BERGRÚN BRÁ 

Í SÍMA 698-7352

Steinstaðarflöt 25 – Akranesi 
Bókið skoðun hjá Óla Gísla í síma 822-8283

Verð: 23.900.000
Fm: 13,6
Brunabótamat: 22.300.000
Herbergi: 3
Mjög falleg, rúmgóð og afar vel skipulögð þriggja 
herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu fjölbýlishúsi við 
Steinstaðaflöt á Akranesi. Þvottahús er innan íbúðar og 
góð geymsla í sameign. Uppsett öryggiskerfi er í íbúð-
inni og leikvöllur er fyrir framan húsið. 

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR                                 
ÓLI GÍSLI Í SÍMA 822-8283

Gnoðarvogur 78 – 104 Rvík 
Opið hús á mánudag kl. 18:00 – 18:30

Verð: 32.900.000
Fm: 125.2
Brunabótamat: 18.510.000
Herbergi: 4
Glæsileg 4ra herb. íbúð með bílskúr. Húsið hefur allt verið 
tekið í gegn og ný steinsöllun er á húsinu. Sameign er 
mjög snyrtileg. Farið hefur verið yfir rafmagn og nýlegt 
gler og gluggar eru í íbúðinni. Miðsvæðis og stutt er í alla 
þjónustu. Þetta er mjög björt og falleg, vel skipulögð íbúð 
í góðu fjölbýli sem vert er að skoða. 
ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR BERGRÚN BRÁ Í 

SÍMA 698-7352

Safamýri 31 – 108 Reykjavík
Opið hús á mánudag kl. 18:00 – 18:30

Verð: 48.500.000
Fm: 162
Brunabótamat: 24.640.000
Herbergi: 3
Sérlega falleg sérhæð með bílskúr á frábærum stað. 
Íbúðin hefur verið tekin mikið í gegn bæði að innan sem 
utan á glæsilegan hátt, staðsett innst í botnlangagötu. 
Íbúðin er 136.9 fm og bílskúrinn 25.1 fm samkvæmt 
skráningu FMR. Samtals því 162 fm. Öll aðkoma að hús-
inu er sérlega snyrtileg.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR                                 
ÓLI GÍSLI Í SÍMA 822-8283

Fr
um

DVERGSHÖFÐI - 75 FM, 132 FM, 150 FM.
Til leigu frábærlega staðsett
á höfðanum blandað hús-
næði sem hægt er að leigja í
ýmsum stærðum. Sjálfstætt
um 75 fm eða 132 fm versl-
unar- 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.

EYRARTRÖÐ, HFJ, 650 FM.
Til leigu mjög vel staðsett
samtals 650 fm atvinnuhús-
næði á Hvaleyrarholtinu í
Hafnarfirði. Ein stór inn-
keyrsluhurð. Lóðin er stór og
rúmgóð með mjög góðri að-
komu. Mikil lofthæð. Á milli-
gólfi sem telur um 150 fm,
eru skrifstofur, eldhús, sal-
erni. Iðnaðarhús. Húsnæðið
er laust og til afhendingar
strax.

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

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

SMIÐJUVEGUR, KÓP.,  140 FM + TÆKI
Til sölu atvinnuhús-
næði og rekstur sam-
an við Smiðjuveg,
Kópavogi. Húsnðið
103,7 fm að grunnfleti
ásamt um 40 fm milli-
gólf (ósamþ). Rekstur-
inn er vel þekktur og
húsnæðið á eftirsóttu
svæði. Hringdu til

okkar í síma 517 3500 og pantaðu skoðun núna. Frábært tækifæri
á frábærum stað.

VESTURHRAUN - INNKEYRSLUBIL.
Til leigu glæsileg inn-
keyrslubil 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. Hringdu í 517 3500 og pantaðu skoðun.

TUNGUHÁLS 530 FM.
Til leigu steinsteypt
iðnaðarhúsnæði með
mikilli lofthæð og 2x
stórum innkeyrslu-
hurðum, um endabil
er að ræða. Möguleiki
er að skipta húsnæð-
inu í smærri einingar
og fjölga innkeyrslu-
hurðum. Lóð Malbik-
uð. Frábær staðsetn-
ing og eftirsótt svæði.

GRANDATRÖÐ, HFJ, 271 FM. INNKEYRSLUBIL.
Nýlegt og glæsilegt
atvinnuhúsnæði að
grunnfl. 201 fm auk 70
fm milligólfs þar sem
er skrifst., kaffist. og
eldhús, wc og rann-

sóknarst. 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.

ÆGISGATA, 101 RVK.

Til leigu tvær glæsilegar og nýlega standsettar skrifsthæðir í mið-
bænum við Ægisgötu. Hver hæð er 250 fm og er önnur laus nú
þegar en hin laus í október 2008. Lagnir í utanáliggjandi stokkum,
steinteppi, eldhús og kaffiaðstaða, sér wc, falleg halogen-lýsing í
loftum,

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

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

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Löggilt Leigumiðlun Atvinnuhúsnæðis  |  Fasteignir & Fyrirtæki, Fyrirtækjasala Íslands ehf.  |  Sala – Leiga – Umsýsla - Verðmat.  |  Áratuga reynsla!

VIÐ ERUM MEÐ:
Kaupanda að iðnaðarlóð undir 800-1500 fm hús - Höfuðborgar-
svæðið.
Leigjanda að 500 - 700 fm með góðri lofthæð og innkeyrslu - Höf-
uðborgarsvæðið.
Kaupanda 1000 fm iðnaðarhúsnæði með góðri lofthæð og rúm-
góðri lóð - Höfuðborgarsvæðið.
Leigjanda 800-1000 fm undir iðnaðarstarfsemi til leigu - Höfuð-
borgarsvæðið

ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI/MAKASKIPTI:
Áhugaverð tækifæri/makaskipti:
Lítið fasteignafélag, með nokkrar íbúðir á góðum stöðum í útleigu.
Ýmis skipti koma til greina.
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 atvinnu-
starfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.



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

Vörðusund 1, Grindavík - NÝTT-
Nýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrind-
arhús einangrað og klætt að
innan. Vegghæð 4,75 m Mænis-
hæð 6,95 m Innkeyrsluhurð 4m
há. Hiti í gólfi, slípuð gólfplata.
Lóð grófjöfnuð    ferm. 167,4
Verð: kr. 16.000.000,-

Glæsivellir 5, Grindavík
Stórglæsilegt 211,9 ferm einbýli-
hús ásamt bílskúr. Stór stofa,
stórt og bjart eldhús. 4 svefn-
herb. Stór bílskúr með hita og
rafmagni ásamt aukaherb. Harð-
viðarsólpallur með heitum potti.
Nýjar kaldavatnslagnir að hluta,
nýr forhitari. Sjón er sögu ríkari. 
Verð: 39.500.000,-

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

Blómsturvellir 2, Grindavík
Snyrtilegt einbýlishús ásamt bíl-
skúr 176,4 ferm . Mikið endur-
nýjað. 4 svefnherb. Nýtt parket
að hluta. Nýjar neysluvatnslagnir.
Nýtt baðherbergi.
Verð: 29.900.000,-

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

Sunnubraut 2, Grindavík
116,2 ferm. einbýlishús á tveim-
ur hæðum ásamt 39,6 ferm. bíl-
skúr/geymslu. Eignin skiptist í
stofu, eldhús, tvö baðherbergi,
geymslu. og þrjú svefnherbergi.
Nýtt skolp er útí götu og eru allar
neysluvatnslagnir nýjar. Nýtt raf-
magn. Nýlegur sólpallur. Gróður-
hús á lóðinni. Nýjir gluggar og ný
útidyrahurð á neðrihæð.
Verð: 21.900.000,-

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

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

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

Höskuldarvellir 25,

Grindavík
Mjög gott 90,1 ferm endaraðhús
ásamt 25,8 ferm bílskúr, alls
115,9 ferm. Stofa, tvö svefnherb.
baðherb. og búr. Á baði er hvít
innrétting ásamt sturtu og bað-
kari. Parket á stofu og í svefn-
herb. Nýjir ofnar, nýr forhitari.
Flottur pallur og hiti í plani.
Verð: 19.900.000.-

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

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

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

Vesturhóp 29, Grindavík
Einbýlishús ásamt bílskúr 205
ferm. í byggingu. Húsið er timb-
urhús klætt með báruáli. Skilast
fullbúið að  innan án gólfefna, en
búið verður að flísaleggja, bað,
forstofu og þvottahús.
Verð: 33.900.000,-
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Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Staðarsund 7, Grindavík -NÝTT-
Um er að ræða 100 ferm atvinnu-
húsnæði, möguleiki er á 40 ferm.
8 metra há lofthæð upp í mænir.
Stór innkeyrsludyr. Húsnæðið af-
hendist svotil tilbúið til innréttinga
en fullbúið að utan með liggjandi
bárujárni. Gólfhitalagnir eru í
plötu. Innkeyrsludyrnar eru ekki
með mótor. Grófjafnað bílaplan.

Verð: án millilofts:    11.500.000,- með millilofti:  12.500.000,-

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

Vel valið fyrir húsið þitt

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

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

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

taka niður pantanir.

GESTAHÚS B    15-17m²

GARÐHÚS    6-9,7m²

SVEFNKOFI     9,7m² GESTAHÚS D    25 m²
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34 mm bjálki

70 mm bjálki

45 mm bjálki
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Los Faros de Panama
Ein stærsta íbúðabygging í heimi - 346 metrar á hæð

Skoðunarferð frá Íslandi er fyrirhuguð hinn 19. maí, n.k. 
Hringdu núna og fáðu sendan ókeypis bækling eða bókaðu kynningu!

Björgvin Guðjónsson 
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Guðrún Hulda 
Ólafsdóttir, 
hdl.

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

Los Faros de Panama:
• Ein stærsta íbúðabygging í heimi -    
   346 metrar á hæð
• Verður eitt aðal kennileiti Panamaborgar
• 2ja-, 3ja-, 4ra- og 5 herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Útsýni yfir borgina og Panamaskurðinn
• 30.000 fm verslunarmiðstöð í húsinu
• VIP íbúðir á efstu hæðunum ásamt „sky lobby“
• 5 stjörnu hótel
• Casino
• Ráðstefnuaðstaða
• Þyrlupallur
• John Hopkins sjúkrahúsið í sömu götu
• 60.000 fm verslunarmiðstöð í næsta húsi
• 10 mínútna akstur á alþjóðaflugvöll
• Verð íbúðanna á eftir að hækka fjórum sinnum 
  um 10% á byggingartímanum, næsta hækkun er 
  hinn 14. júní n.k. Hér er um mjög áhugaverða 
  fjárfestingu að ræða í landi sem býr við mikinn   

hagvöxt.

Panama - Land tækifæranna!
• Lýðræðislega kjörin ríkisstjórn og forseti
• Bandaríkjadalur  er gjaldmiðill Panama
• Stöðugt efnahagslíf - lág verðbólga
• Mikill hagvöxtur (10,5% árið 2007)
• Stöðugar og vaxandi tekjur af Panamaskurðinum
• Annað stærsta fríverslunarsvæði heims
• Hagkvæmt skattaumhverfi
• Panamaborg - Fjármálamiðstöð mið- og   
   suður Ameríku
• Heilbrigðisþjónusta á heimsmælikvarða
• Verðlag afar hagstætt - nýtískulegar   
   verslunarmiðstöðvar
• Hitabeltisloftslag - meðal hiti um 27°C allt árið
• Panama er laust við náttúruhamfarir eins og   
   jarðskjálfta og fellibylji
• Landið er öruggt og heimamenn vinalegir
• Bestu golfvellir í latnesku Ameriku
• Einstakt dýralíf og náttúrufegurð
• Góðar strendur í námunda við borgina
• Panama valið eitt af fjórum bestu löndum   
   í heimi fyrir eldri borgara skv. The American
   Retirement Association
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Atli Snær

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl. og

lögg. fasteignasali

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Einbýli

Ásmýri við Laugarás Reisulegt 258 fm hús á tveimur hæðum á sérlega
fallegum stað með einstöku útsýni. Skemmtileg heimkeyrsla að húsinu sem
stendur á 12.700 m2 lóð. Tilboð Óskast.

4ra herb.

Álfkonuhvarf - Kópavogi. Sérlega vel skipulagt 4ra herbergja
endaíbúð á jarðhæð auk stæðis í bílageymslu. Góðar innréttingar, 4 rúmgóð
svefnherb. og stór verönd. Verð 28,7 Laus strax.

Rauðavað - Reykjavík. 4ra herbergja og sérlega lagleg 117 m2 íbúð
auk stæðis í bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Lítið fjölbýli á
barnvænum stað. Verð 34,5 millj.

2ja herb.

Tryggvagata - Reykjavík. Mikið endurnýjuð vel skipulögð 2ja herb
íbúð á 4. hæð. Gott innra skipulag, vönduð og ný gólfefni, nýjar innréttingar.
Verð 21,9 millj.

Atvinnuhúsnæði

Hrísmýri - Selfossi. Gott og mjög vel staðsett 537 m2 iðnaðar / verslu-
narhúsnæði sem stendur á áberandi stað við þjóðveg 1. Húsið bíður uppá
ótalmöguleika og er að hluta til á tveimur hæðum, 3 innkeyrsludyr. Tilboð
Óskast.

Garðyrkjustöð - Laugarási. Vel búin garðyrkjustöð í fullum rekstri
og samanstendur eignin að nokkrum gróðurhúsum, fullbúnu íbúðarhúsi og
starfsmannahúsi. Spennandi tækifæri í fallegu umhverfi. Tilboð óskast.

Sumarbústaðir

Sumarhús - Vaðlaborg Glæsilegt orlofshús í Svalbarðsstrandahreppi,
5 km frá Akureyri.Vandaðar innréttingar og gólfefni, 3 svefnherb., verönd með
heitum potti og fallegu útsýni. Gott innbú fylgir Verð 32 millj.

Snorrastaðir - Laugavatn. Snoturt sumarhús í fallegu umhverfi sem
fengið hefur gott viðhald. 3 herbergi, heitur pottur, útisturta og gróin
eignalóð. Verð 14,9 millj.

Miðengi  -  Grímsnesi. Einstaklega íburðarmikill og vandað
sumarhús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi skammt frá kerinu.  Stór
stofa, 4 svefnh, vandaðar innréttinga og gólfefni, stór verönd.  Eign í sér-
flokki. Verð 44,7 millj.
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009
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Á Arnarneshæðinni 
Gott útsýni

Mót suðri og mikil veðursæld.
Vel skipulagðar 3. og 4. herbergja íbúðir
Mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu 

Áhvílandi 18 milljóna króna lán frá ÍLS
Verð 29.5 – 35.9 milljónir gott fermetraverð

Seljandi lánar 5 milljónir án vaxta og verðtryggingar 
í 5 ár án stimpilgjalds og þinglýsingagjalds.

Eignaskipti möguleg.

Hallakur

Línakur



BÍLAR &
FARARTÆKI

VW GOLF R32 TURBO 4X4. Árgerð 2004. 
Ekinn 34 þ.km. Verð kr. 2.790.000. 
Uppl. hjá eiganda í síma 698 3200 eftir 
kl 16:00.

TOYOTA LAND CRUISER 120 (33“) 
Árgerð 2007. Ekinn 20 þ.km. TILBOÐ 
5490 þ.Uppl. hjá eiganda í síma 
6983200 eftir kl 16:00

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

VW Touareg R5 disel 3/2006. Ekinn 57 
þús. km. Sem nýr. VW brettakantar og 
sílsar. Key less Go. Loftpúðafjöðrun. 
Xenon. Premium Krikket leður. Ofl. 
Verð: 5.990 þús.

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

VW CADDY árg 9/2001, ek 102.þ km, 5 
gíra 1.4L, Verð 590.þ áhv 300.þ Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 120570 S: 
567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nýr Daihatsu Cuore. 1.0L. 69 hp., eyðsla 
4.4L./100km. Til afhendingar strax. 
Komdu í reynsluakstur í dag. www. 
X4.is

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

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

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

Nýr Daihatsu Terios 4x4 jepplingur. 1.5L. 
103 hp., eyðsla 7.5L./100km. Til afhend-
ingar 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

Toyota Land Cruiser 90 VX diesel nýskr 
1/2000 ekinn 192 þ km sjálfskiptur 33“ 
breyttur leður topplúga krókur kast-
aragrind + kastarar verð 2,390,000- 
ekkert út og yfirtaka á láni upplí síma 
420-6600

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600

 

Hyundai H-1 4X4, 11/2003, ek. 46 þús.
km, Bsk., diesel, 7 manna, dráttarkúla 
ofl. Verð 1990 þús.kr, áhv. 1410 þús.kr.

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostn-
að. 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.

Range Rover Vouge V8 disel. Árg. ‘07 
ek. 13 þús. Hagstætt stgr. v. ekkert 
ákvílandi. Uppl. í S. 898 6224.

Renault Kangoo árg08/06, ek.20þús, 
vsk bíll, rekstleiga 18 mán eftir. fæst 
gegn yfirtöku samnings afb. 33þús á 
mán. Kjartan 821 3494

 0-250 þús.

Ford Ranger 4x4, ‘92 til sölu. Þarfnast 
aðhlynningar. V. aðeins 60 þús. 
Vagnasmiðjan, Eldshöfða 21, Reykjavík. 
S. 898 4500.

Til sölu Nubira 2001 station nýskoð-
aður og fínn bíll verð 220 þús sæimi 
8204340

Nissan Terrano árg ‘96, ek. 210 þús. 
Fæst á 190 þús,stgr. Uppl. í s. 848 
9799

 500-999 þús.

Gullmolinn er til sölu. VW Bora Highline 
skráður 9/2000 ekinn 184 þ.km. Algjör 
dekurbíll, topplúga o.fl. Verðhugmynd 
650.000 kr. Uppl. í síma 8470137 
Sigurður

 Bílar óskast

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

Sárvantar ódýran og góðan bíl. 
Verðhugmynd 0-100þús, skoða allt! s: 
6976556

 Jeppar

Nissan Terrano II, 1995, sk. 08, bensín, í 
góðu ástandi, 190þ ISK, sim. 8686725

 Húsbílar

Til sölu gott úrval 
Pallhýsa.

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

 Hjólhýsi

Fáðu meira fyrir pening-
ana þína. 

 Delta er draumurinn !
Erum að selja síðustu Delturnar á verði 
frá í fyrra og auk 1-300 þús. kr. afsláttar. 
Fortjald, Gaskútur, rafgeymir, hleðslu-
tæki ofl. innifalið í verði. Tilbúin í ferða-
lagið. Allt að 100% lán án lántökugjalda. 
S. 898-4500. www.vagnasmidjan.is

 Tjaldvagnar

Camp-Let tjaldvagn árg. ‘07, lítið not-
aður til sölu. Allt að 100% lán án 
lántökugjalds. Vagnasmiðjan, Eldshöfða 
21, Reykjavík. S. 898 4500.

 Vinnuvélar

Vantar þig traktorsgröfu í lítil eða stór 
verk. Hringdu í 861 5940.

13 tonna Beltagrafa til leigu. Uppl. í s. 
892 3341.

 Bátar

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

GRÁSLEPPUNET 
Grásleppunet, færatóg, baujur, flottein-
ar, blýteinar og margt fl. Heimavík ehf. 
S. 892 8655.

 Hjólbarðar

Michelin sumardekk
Low Pro sumardekk til sölu.
Stærð:195/50.R15.Notuð hálft sumar. 
V. 6000 kr.

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault og 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. 

 Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00. 

 Grænumýri 3 Mosfellsbæ 

 www.bilapartar.is 

Japanskar Vélar/Bílstart, 
Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

Flutningsþrif og regluleg þrif í fyrirtækj-
um. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Tek að mér allar almennar hreingerning-
ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð 
S. 695 3851.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

BÍLAR TIL SÖLU
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Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

 Ræstingar

Tek að mér þrif. Er vandvirk og vön. 
Uppl. í síma 6983473.

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn til að gera garðinn 
klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur 
allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn. 
Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn 
garðaþjónusta. S. 846 0864.

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

1988 - 2008
Nú er rétti tíminn að klippa trén og 
panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum-
arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj-
um 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.

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

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

 Fjármál

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

 Málarar

Sandspörslun - 
Málningarvinna

Getum bætt við okkur verkum í 
sandsparsli og málningarvinnu 

innanhúss. Erum einnig að 
skipuleggja útivinnu í vor og 
sumar. Gerum verðtilboð að 

kostnaðarlausu.
 Vönduð og ábyrg vinnubrögð. 

AlltMálun ehf 
S. 699 6667 & 555 6668

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

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.

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
- gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

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

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

Húsasmíðameistari.
Húsasmíðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og við-
hald. Uppl. í s. 894 0031.

 Stífluþjónusta

BÍLAR TIL SÖLU
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 Tölvur

WWW.VORTEX.IS

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

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

 Spádómar

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

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

695 4303.

Englaljós til þín S. 908 
5050, Lára spámiðill

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla virka daga 

frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 
12-03.

Visa/Euro. S. 863 1987.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

Ólöf Spámiðill er á land-
inu!

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

 Rafvirkjun

RafList

Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

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

www.raflist.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóð-
sykursmæla og strimla á frábæru verði 
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar 
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is . 
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:15-
16:30 alla virka daga.

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

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.

 Hljóðfæri

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

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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

HEILSA

 Baðstaðir

 Nýtt - Nýtt - Nýtt !
Japanska baðið og veit-
ingastaðurinn Gullinský
Líkamsskrúbbun - pottur (frítt) 

- Power nudd - gómsætur 
matur. Verð kr. 5500. Detox = 

úthreinsun ofl.
Íslenskur matur og kökur 
á hlaðborði allan daginn. 

Heimatilbúið og bakað. Opið frá 
10-18 alla virka daga.

Skúlagata 40 (gengið inn frá 
Barónsstíg) S. 823 8280.

 Heilsuvörur

5-7kíló á 9 dögum með Aloe Vera. 
Einnig getum við skráð þig í Aloe Vera 
S. 849 2345.

LR kúrinn er hraðvirkur og bætir líðan. 
Léttu þér lífið með Aloe Vera. Anna s. 
699 7379.

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

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

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

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

Léttist um 22 kg á aðeins 6 mánuðum. 
LR-kúrinn er ótrúlega einfaldur. Dóra 
869-2024 www.dietkur.is

 Fæðubótarefni

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

 Ýmislegt

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

50% Off summer prices
Icelandic for foreigners- Level I: 4 
weeks Md-Frd; 18-19:30 start 28/4, 
26/5, Level II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 
20-21:30 start 28/4, 16/6. Level III:10 
weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30 start 29/4, 
7/7. Level IV: 20 w; Sund 10-11:30 
start 18/5. Ármúli 5 S. 588 1169 www.
icetrans.is/ice

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Antík

Upprunalegt antík sófasett (3x1x1), 
áklæði á sófa þarfnast viðhalds. S: 
557 5028

 Dýrahald

Glæsilega Fuglabúr Stærð L93 B69 
H160 Búrið er 35 kg Og eru græn á lit 
Aðeins 25,000 kr . www.liba.is

 Ýmislegt

- Beachcomber - 
Kanadískir heitir pottar
30 ára afmælistilboð á heit-
um pottum. Eigum potta til 

afgreiðslu strax. Mest einangr-
uðu pottar á markaðnum, lokað 

24 tíma hreinsikerfi o.m.fl. 
Fimm ára ábyrgð. Frí heim-

sending hvert á land sem er. 
Sendum bæklinga samdægurs. 
13 ára reynsla á Íslandi. 2 pott-

ar eftir á gamla genginu.
Opið alla daga frá 09 til 21.00. 
Allar nánari uppl. í s. 897 2902 

eða mvehf@hive.is
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Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055 
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TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Ferðaþjónusta

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

 Hestamennska

Reiðbuxur úr leðri. Brúnar og svartar. 
Dömu kr. 23.500,- Herra kr. 23.950,- 
Tito.is - Súðarvogi 6 - S. 861 7388.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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

 Húsnæði óskast

3-4 herbergja íbúð ósk-
ast.

Einstæður faðir með 2 börn 
óskar eftir 3-4 herbergja íbúð 
á höfuðborgarsv. til leigu sem 
fyrst. Helst á jarðhæð, þarf að 
vera leyfi fyrir hund. Skilvísar 

og öruggar greiðslur. Reglusemi.
Nánari uppl. í s. 698 6491

2 Herbergja íbúð óskast til leigu. Pólska 
konu og son hennar vantar íbúð, 
helst í Hafnarfirði frá og með 1. maí. 
Upplýsingar í síma 8204065.

 Fasteignir

Ef þú átt lóðina - eigum við húsið. 
Kynntu þér málið á smarthus.is

 Sumarbústaðir

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

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

Til sölu og leigu. Bústaðasalan á sum-
arbustadur.is og Leigumiðlun sumar-
bústaða.

 Atvinnuhúsnæði

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

ATH til leigu frábært nýl iðnaðarbil, 
70m2 m stórri hurð í Garðabæ Verð kr 
100 þús á mán S 8927858

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. 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.

Bílskúr 20fm til leigu m/hita á 
sv.108Rvk.Verð 30þ.,2m.fyrirfram. Uppl.
á s.6908793

ATVINNA

 Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn
Vorum að útskrifa úrvalslið af 
matreiðslumönnum og fram-
reiðslumönnum og hlökkum 
til að fá nýja nema í lið með 
okkur. Einnig eru laus sæti í 
úrvalsliði þjóna og aðstoðar-
fólks á kvöldin og um helgar. 
Langar þig til þess að vinna 

við matreiðslu eða framreiðslu 
á einum besta veitingastað í 

Reykjavík?
Uppl. veitir Valtýr (661 9912) 
alla virka daga milli 10-12 og 
14-17. Umsóknir berist á: valt-

yr@sjavarkjallarinn.is

Vilt þú meiri ábyrgð í 
starfi?

Subway Hringbraut/N1 óskar 
eftir kraftmiklum og sam-

viskusömum einstakling í starf 
aðstoðarverslunarstjóra. Um 
fullt starf er að ræða í vakta-
vinnu. Aðstoðarverslunarstjóri 
er hægri hönd verslunarstjóra, 

hjálpar til við uppgjör, pantanir, 
talningu og starfsmannahald 
auk þess að sinna almennri 

afgreiðslu og þrifum. Hægt er 
að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696-7064. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Helgarvinna - hlutastarf.
Subway Austurstræti og 

Subway Hringbraut/N1 óska 
eftir duglegu og jákvæðu fólki 

með mikla þjónustulund. Um er 
að ræða hlutastarf um helgar. 
Íslenskukunnátta er kostur en 

annars góð ensku kunnátta 
skilyrði. Hægt er að sækja um á 

subway.is
Nánari upplýsingar veita Dóra 
í síma: 696 7006 (Austurstræti) 

og Magga í síma: 696 
7064 (Hringbraut/N1). 

Aldurstakmark er 18 ár.

JC Mokstur
Óskum eftir mönnum með 

vinnuvélaréttindi eða meirapróf. 
Góð laun í boði, næg vinna.

Upplýsingar í síma 824 2340.

Dzwigowy
Firma budowzana w Rejkiawiku 

poszukuje dzwigowego na 
wszystkie rodzhje dzwigow 
wiezowycm. Musi posihdhc. 

Uprawnienia.
Tel 820 7063 Józef.

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraust-
um starfsmanni með bílpróf 17 ára 
eða eldri til starfa við háþrýstiþvott og 
sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem 
fyrst. Umsóknir og umsögn um reynslu 
berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is 
- www.sotthreinsun.is

Grástein ehf. vantar vanan mann á 
hjólavél í afleysingar í einn mánuð . 
uppl. í síma 893-0383 .

GG flutningar ehf óska eftir að ráða 
vana meiraprófsbílstjóra til starfa nú 
þegar. Mikil vinna. Uppl og umsóknir í 
síma 5814410

 Atvinna óskast

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, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, gröfumenn, 
fiskvinnslufólk o.fl. S.8457158

Almennileg kona frá S-Ameríku óskar 
eftir vinnu. Tekur að sér umönnun, 
hreingerningu, eldamennsku o.fl. S. 867 
5733.

2 smiðir óska eftir vinnu. Allt kemur til 
greina. Uppl. í s. 893 5908.

23 ára kk óskar eftir vinnu. Allt kemur til 
greina. Hefur unnið í byggingarvinnu og 
vöruhúsum. S. 663 3273.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Grænn páfagaukur hvarf frá Stuðlaseli 
5 laugardaginn 26. apríl. Finnandi 
vinsamlegast hafi samband við Karl í 
6968123.

 Einkamál

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 2000 Opið allan sólar-
hringinn.

Myndarlegur ungur maður, 34 ára, 
nýkominn frá útlöndum óskar eftir að 
kynnast góðri stúlku á aldrinum 20-48 
ára. Útlit skiptir ekki meginmáli, en góð 
skapgerð. Má vera íslensk eða útlensk 
og af hvaða kynþætti sem er. Börn 
engin fyrirstaða. Ef þú hefur áhuga, 
hringdu þá í s. 895 6288 og við spjöll-
um saman, Hjalli.

ATVINNA ÓSKAST

TILKYNNINGAR

Uppsláttarteymi
5 manna uppsláttarteymi 

óskar eftir vinnu.
Eru þrælvanir.

Upplýsingar í síma 840 1616
Kraftafl  ehf

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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UMRÆÐAN 
Björgvin Guðmundsson skrif-
ar um stjórnmál

Samfylkingin hefur nú verið í 
ríkisstjórn með Sjálfstæðis-

flokknum í tæpt eitt ár. Það er því 
komin nokkur reynsla af þeirri 
stjórnarsetu. Hvernig hefur tek-
ist til? Nokkuð hefur áunnist en 
hvergi nærri nóg. Ég mun nú gera 
nokkra úttekt á stjórnarsetu Sam-
fylkingarinnar. 

Nokkur árangur hefur náðst í 
velferðarmálum sem heyra undir 
ráðuneyti Jóhönnu Sigurðardótt-
ir. Má þar nefna aðgerðaráætlun í 
málum barna og ungmenna, ráð-
stafanir í húsnæðismálum, 
aðgerðir í þágu geðfatlaðra, minni 
tekjutengingar lífeyris aldraðra 
og öryrkja og afnám skerðingar 
lífeyris vegna tekna maka. Enn 
vantar þó að framkvæma stærsta 
mál lífeyrisþega, þ. e. hækkun líf-
eyris þannig að hann dugi fyrir 
framfærslukostnaði samkvæmt 
könnun Hagstofu Íslands um 
neysluútgjöld. Það mál var eitt 
stærsta kosningaloforð Samfylk-
ingarinnar og mér finnst það 
nokkuð mikill dráttur á efndum 
þess að draga það í heilt ár og 
sennilega rúmlega það. 

Tillaga Sjálfstæðisflokksins um 
að láta þá sem ekki hafa neitt úr 
lífeyrissjóði fá 25 þús kr. brúttó 
lífeyri hrekkur skammt í því efni. 
Eftir skatta og skerðingar verða 
um 8 þús. kr. eftir af þeim 25 þús. 
krónum. Það er að vísu betra en 
ekkert fyrir þá sem ekkert fá í 
dag úr lífeyrissjóði en það er lítill 
hópur sem fær þessa greiðslu 
Kosningaloforð Samfylkingarinn-
ar var hins vegar um almenna 
hækkun lífeyris frá TR til allra. 
Mér segir svo hugur að þessar 25 
þús. kr. hafi tafið framkvæmd á 
kosningaloforði Samfylkingarinn-
ar. 

Í stjórnarsáttmálanum segir að 
bæta eigi stöðu aldraðra og 
öryrkja og einfalda almanna-
tryggingakerfið. Þetta ákvæði 
hefði mátt vera ítarlegra svo það 
hefði legið betur fyrir hvernig 
ætti að bæta kjör lífeyrisþega og 
hvað mikið. Með því að orða 
ákvæðið í stjórnarsáttmálanum 
óljóst verður stöðugur reipdrátt-
ur um það milli stjórnarflokkanna 
hvað bæta eigi kjör lífeyrisþega 
mikið. 

Í stjórnarsáttmálanum er einn-
ig minnst á skattamál. Þar segir 
að skattar einstaklinga og fyrir-
tækja verði lækkaðir. Í tengslum 
við nýgerða kjarasamninga var 
ákveðið að hækka skattleysis-
mörkin og lækka skatta fyrir-
tækja. Skattleysismörkin verða 
hækkuð um 20 þúsund krónur á 
mánuði á þremur árum og hefst 
sú skattabreyting næsta ár. Á 
næsta ári hækka skattleysismörk-
in um 5.800 kr. á mánuði. Þetta er 
lítið skref skattalækkunar. Sam-
fylkingin setti fram það stefnu-
mál fyrir síðustu kosningar, að 
skattleysismörkin ættu að fylgja 
launavísitölu. Ef skattleysismörk-
in hefðu hækkað í samræmi við 
hækkun launavístölu frá 1988 
væru þau í dag 150 þúsund kr. á 
mánuði. En þau verða 115-120 
þúsund krónur á mánuði eftir þrjú 
ár. Það vantar því mikið upp á að 
stefnumarki Samfylkingarinnar 
sé náð. Tekjuskattur fyrirtækja 
verður lækkaður úr 18% í 15% 
strax á næsta ári. Þar er betur að 
málum staðið en að því, er varðar 
skattalækkanir einstaklinga. 

Samfylkingin 
lagði mikla 
áherslu á 
umhverfismál í 
síðustu kosning-
um. Hún vildi 
kortleggja hvar 
mætti virkja og 
hvar ætti að 
vernda náttúr-
una og hún vildi 
fresta frekari 
stóriðju. Þegar 
hefur verið 

ákveðið að vernda vissa staði og 
viss svæði og ekki er á döfinni að 
virkja neina stórfossa á næstunni. 
Erfiðara hefur hins vegar reynst 
að stöðva þá stóriðju, sem var í 

pípunum. Ný álverksmiðja í 
Helguvík er komin lengst að því 
er undirbúning varðar. Skipulags-
stofnun hafði framkvæmt 
umhverfismat en það var kært til 
umhverfisráðherra. Ráðherra 
taldi ekki lagastoð til þess að fella 
matið úr gildi og með því að matið 
var jákvætt framkvæmdum þýðir 
það að grænt ljós hefur verið 
gefið á framkvæmdir. Fram-
kvæmdaleyfi er í höndum sveitar-
félaga. Völd umhverfisráðherra 
við ákvörðun um nýja stóriðju eru 
orðin harla lítil. Umhverfisráð-
herra virtist andvígur álveri við 
Helguvík en gat ekkert gert. 
Hvort ríkisstjórn getur haft óbein 
áhrif á ákvarðanir um nýja stór-

iðju kann vel að vera. En svo virð-
ist sem ríkisstjórnin hafi lítinn 
áhuga á því. 

Samfylkingin lagði eitt stærsta 
baráttumál sitt, kvótamálið, til 
hliðar í síðustu alþingiskosning-
um. Margir telja, að það hafi verið 
gert til þess að greiða fyrir stjórn-
arsamstarfi við Sjálfstæðisflokk-
inn. Ef það er rétt hefði Samfylk-
ingin átt að vera því harðari í 
öðrum baráttumálum sínum eins 
og velferðarmálum og skattamál-
um. En svo var ekki. Ákvæðin um 
þessi mál í stjórnarsáttmálanum 
eru ekki nógu skýr. Ég er mjög 
óánægður með það, að Samfylk-
ingin skuli hafa lagt kvótamálið 
til hliðar. Þetta er eitt stærsta og 

mikilvægasta baráttumál jafnað-
armanna í dag. Það verður að 
stokka kvótakerfið upp, draga 
veiðiheimildir inn á ákveðnu tíma-
bili og bjóða aflaheimildir upp eða 
úthluta þeim á ný gegn greiðslu. 
Kvótakerfið hefur skapað gífur-
legt misrétti í þjóðfélaginu. Marg-
ir hafa fengið úthlutað frítt mikl-
um verðmætum, sem þeir hafa 
síðan selt og braskað með eins og 
þeir ættu veiðiheimildirnar, þó 
svo sé ekki. Jafnaðarmenn munu 
ekki hætta baráttunni fyrr en mis-
rétti kvótakerfisins hefur verið 
leiðrétt. 

Höfundur er viðskiptafræðingur.

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.

Er Samfylkingin á réttri leið?

BJÖRGVIN GUÐ-
MUNDSSON

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. ...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn minn 
hjálpar mér að hjálpa umhverfinu

....

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

Ástkær móðir okkar, amma, dóttir og 
tendamóðir,

Sigríður Kristinsdóttir
lést sunnudaginn 20. apríl. Útför fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 29. apríl kl. 
15.00.

Kristinn S. Sæmundsson Verity Sharp
Gunnar S. Sæmundsson Sigríður G. Ásgeirsdóttir
Hörður Sæmundsson Margrét Lárusdóttir
Jóhanna Svanhvít Júlíusdóttir
og barnabörn.

Okkar ástkæri

Valdimar Óskar Jónsson
loftskeytamaður,

verður jarðsunginn frá Áskirkju 
þriðjudaginn 29. apríl kl. 11.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir 
en þeim sem vildu minnast hans
er bent á reikning 0315-13-304040  kt: 041167-3279 
til styrktar Grensásdeild LSH.

Jóna Margrét Guðmundsdóttir
Guðmundur St. Valdimarsson Hjördís Kvaran Einarsdóttir
Ragnheiður Valdimarsdóttir Gunnar Skúli Guðjónsson
Davíð Þór Valdimarsson Erla Dögg Ragnarsdóttir
Margrét Valdimarsdóttir Ormar Gylfason Líndal
 og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Þórhallur Guðmundsson
sjómaður

sem lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu föstudaginn 
18. apríl, verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju þriðju-
daginn 29. apríl kl. 15.00.

Steinunn Egilsdóttir
Berglind Þórhallsdóttir Ragnar J. Guðjónsson
Hafsteinn G. Þórhallsson 
Hafþór R. Þórhallsson Margrét Guðmundsdóttir
Eygló S. Stefánsdóttir Þórhallur Sveinsson
barnabörn og barnabarnabörn. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Lára J. Sigurðardóttir
sem andaðist þann 24. apríl sl. á Hjúkrunarheimilinu 
Skógarbæ, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju mið-
vikudaginn 30. apríl kl. 11.00.

Sigurður Karlsson Unnur Laufey Jónsdóttir
Ásmundur Karlsson Guðbjörg Alfreðsdóttir
Guðríður Karlsdóttir Guðni  Eyjólfsson
Hólmfríður Karlsdóttir Friðrik Sigurgeirsson
ömmubörn og langömmubörn.

JESSICA ALBA ER 27 ÁRA Í DAG

„Mín kenning er að með 
nógu sjálfsöryggi geti maður 

hvað sem er, jafnvel þegar 
maður hefur ekki hugmynd 

um hvað maður er að gera.“

Leikkonan Jessica Alba er 
fædd í Kaliforníu en hún er 

af mexíkóskum, frönskum og 
dönskum ættum.

MERKISATBURÐIR
1237 Bæjarbardagi er háður að 

Bæ í Borgarfirði og rúm-
lega þrjátiu manns láta 
lífið.

1819 Tukthúsið í Reykjavík 
verður embættisbústaður 
stiftamtmanns.

1920 Aserbaídsjan verður hluti 
af Sovjetríkjunum.

1945 Benito Mussolini og Clara 
Petacci ástkona hans eru 
tekin af lífi.

1969 Charles de Gaulle lætur 
af forsetaembætti í Frakk-
landi.

1990 Axl Rose úr Guns and 
Roses kvænist Erin Everly.

2001 Bandaríski milljónamær-
ingurinn Dennis Tito verð-
ur fyrsti geimferðamaður í 
heimi.

SAMFOK, samtök foreldrafélaga og 
foreldraráða í grunnskólum Reykja-
víkur, var stofnað árið 1983 og fagnar 
því tuttugu og fimm ára starfsafmæli 
um þessar mundir.

„Sambandið er meðal fyrstu for-
eldrasamtaka landsins og starfa ein-
ungis í Reykjavík. Síðan hafa til dæmis 
bæst í hópinn Heimili og skóli sem eru 
landssamtök foreldra og önnur svæða-
sambönd,“ segir Hildur Björg Haf-
stein, formaður SAMFOK. Hún hefur 
starfað með samtökunum síðastlið-
in fjögur ár í sjálfboðavinnu og á sjálf 
fjögur börn á öllum skólastigum.

„Ástæðan fyrir stofnun SAMFOK 
var þörf á sameiginlegum vettvangi 
fyrir hagsmuni foreldra skólabarna. 
Staður þar sem raddir þeirra öðluðust 
ákveðinn hljómgrunn. Þarna voru for-
eldrar farnir að starfa heilmikið í for-
eldrafélögum skólanna og því kjörið 
tækifæri til að taka höndum saman,“ 
útskýrir Hildur Björg, sem segir mikl-
ar breytingar hafa orðið á samstarfi 
foreldra og skóla.

„Síðastliðin ár hafa foreldrar komið 

mikið inn í skólastarfið. Áður var þetta 
aðskilið en í dag lítur skólinn á for-
eldra sem mikilvægar stoðir fyrir far-
sælt starf,“ segir hún og heldur áfram: 
„Fyrstu markmiðin voru að byggja 
traust milli foreldra og skóla. Þá helst 
að styrkja foreldra og gera þá örugg-
ari í sínu starfi. Þetta höfum við gert 
meðal annars með námskeiðahaldi og 
fræðslu sem hefur tekist mjög vel. 
Enda viðhorfin allt önnur í dag.“

Árangur af þessu starfi segir Hild-
ur einnig mega sjá í framhaldsskólum 
í dag. 

„Foreldrafélög framhaldsskólanna 
eru sýnilegasti árangur af þessu starfi. 
Þegar foreldrar voru búnir að festa sig 
í sessi í grunnskólum fóru þeir í fram-
haldsskólana. Enda hafa þeir mikinn 
áhuga á námi barna sinna, þrátt fyrir að 
þau séu komin í framhaldsskóla. Sama 
má segja um framhaldsskólana sem 
hafa mikinn áhuga og taka þessu sam-
starfi vel. Þar er einnig reynt, eins og 
á grunnskólastigi, að styrkja og fræða 
báða aðila,“ segir Hildur og nefnir 
einnig rannsóknir um virka þátttöku 

foreldra í skólastarfi barna sinna.
„Þeir nemendur sem njóta samstarfs 

foreldra og skóla fá að jafnaði meira út 
úr sinni skólagöngu. Þetta eru einnig 
óbein áhrif því önnur börn njóta sam-
starfsins líka. 

Ekki bara börn þeirra foreldra sem 
eru virk,“ segir hún og nefnir einn-
ig þátttöku SAMFOK í menntastefnu 
borgarinnar. „Við erum áheyrnaraðili 
í menntaráði borgarinnar, sem sýnir 
líka hversu mikið samtökin hafa vaxið 
og geta gert.“

Framundan er aðalfundur 14. maí í 
Hlíðaskóla og þar verður einnig boðið 
upp á skemmtilegan fyrirlestur í til-
efni afmælisársins. „Við ætlum að fá 
til okkar Sigurjón Þórðarson, ráðgjafa 
hjá Capacent, sem mun halda erind-
ið Tímastjórnun reykvísks ofurfor-
eldris, enda ekki vanþörf á. Einnig er 
framundan málþing í haust í tilefni af 
afmælinu, en það verður auglýst sér-
staklega þegar að því kemur.“ Allar 
nánari upplýsingar er að finna á www.
samfok.is.

rh@frettabladid.is

SAMFOK:  SAMTÖK FORELDRAFÉLAGA OG FORELDRARÁÐA Í GRUNNSKÓLUM REYKJAVÍKUR

Tuttugu og fimm ár frá stofnun

AFMÆLI Hildur Björg Hafstein, formaður SAMFOK, segir mikinn árangur hafa hlotist af því starfi sem samtökin hafi unnið síðustu 25 ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

AFMÆLI

HARPER LEE 
RITHÖFUND-
UR
er 82 ára.

TERRY PRAT-
CHETT RIT-
HÖFUNDUR
er 60 ára.

JAY LENO 
ÞÁTTASTJÓRN-
ANDI
er 58 ára.

PENÉLOPE 
CRUZ LEIK-
KONA
er 34 ára.

JOHN DALY 
KYLFINGUR
er 42 ára.

JORGE GARCIA 
LEIKARI
er 35 ára.

Hersetu Bandaríkjamanna í Japan lauk á þessum 
degi árið 1952 með undirritun friðarsamninga 
milli þjóðanna tveggja.

Bandaríski hershöfðinginn Douglas MacArthur 
hafði gert róttækar breytingar á valdauppbygg-
ingu herliðsins árið 1949 með þeim afleiðing-
um að vald japanskra stjórnvalda jókst að nýju. 
Athygli MacArthurs og Hvíta hússins beindist að 
sama skapi í síauknum mæli að Kóreustríðinu 
sem flýtti fyrir endalokum hersetunnar.

San Fransisco-friðarsamningurinn, sem var 
undirritaður 8. september árið 1951, markaði 
lokin á hersetu Bandamanna í Japan. Japan varð 
aftur sjálfstætt ríki þegar samningnum var hrint í 
framkvæmd 28. apríl árið 1952. Undantekningar 
þar á voru Iwo Jima, sem var áfram undir stjórn 
Bandaríkjamanna til ársins 1968, og Okinawa, 
sem laut stjórn þeirra allt til ársins 1972.

Enn eru í kringum 47.000 starfsmenn á vegum 
bandaríska hersins í Japan en þeir eru þar í boði 
japanskra stjórnvalda.

ÞETTA GERÐIST: 28. APRÍL 1952

Hersetu Bandaríkjamanna í Japan lýkur
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég meina... 
Hver getur 
vitað þessa 

hluti?

Skólinn væri fínn, ef það væri 
ekki fyrir alla þessa kennslu.

Ert þú 
það?

Ertu klár í þetta, 
maður?

Já, en þá sat annar hver 
liðsmaður Bury á dollunni 

út af skemmdri nýrnaböku! 
Plús að markmaðurinn Ian 
Inbetween fékk taugaáfall 
og áfengismælingu upp á 

4,2 prómill!

Þú sagðir 
það líka 
í síðustu 

viku gegn 
Bury og 
þá unnu 

þeir!

Varnarmaðurinn 
Gary Goatfiddler 
berst við tognun 

og slæmt tannhold, 
og Rusty Flipover 

er ennþá með 
bjórtappa fastan í 

hægra auganu! Þeir 
tapa, já!

Tricky, tricky! En ég held að 
Brentfax muni lenda illa í því 

á móti Stockpool! Sóknar-
maðurinn Bloody Bellybutt-
on þarf að bæta fyrir fimm 
gul spjöld og ýmiss konar  

glæpi gegn sigrum!

Mjög, mjög 
veikar 

manneskjur.

Já...Að hluta til hlakka 
ég til að hitta alla 
aftur og þannig.

Opið

Mýs á útsölu

Nei. Hjarta.

Jæja? 
Áttu bát?Ég vil ekki láta smáatriði 

eins og haf koma á 
milli mín og tígrisdýra í 

útrýmingarhættu! 

Og hjörtu geta 
ferðast hvert 

sem er.

Ég var að herma eftir Jerry 
Lewis í The Nutty Professor.

Pabbi er að 
herma eftir - 

Að hverju eruð 
þið að hlæja?

Nú, ókei.

Ég hélt þú værir 
að herma eftir 
mömmu að 

dansa í brúð-
kaupinu ykkar.

Kemur 
út á eitt.

Nokkuð er síðan að 
þess fór að gæta í 
bókmenntum og 

öðrum frásagnarlist-
greinum að höfundar 

fóru að fást við það 
skelfilega hlutskipti 
nútímamannsins að 
vinna á skrifstofu. Þessi 

bókmenntagrein, sem alla jafna 
bregður upp nokkuð dapurlegri 
mynd af nútímanum, er skiljanleg 
sem viðbrögð við stofnanavæðingu 
vinnutíma hins vestræna manns og 
víst er að nægur er efniviðurinn til 
að moða úr. Starf skrifstofu- eða 
básaþrælsins er enda grátlegt og 
tæpast öfundsvert hlutskipti; hann 
situr alla daga hokinn í herðum, 
múlbundinn við tölvuna og símann 

og grætur glötuð tækifæri til lífs-
hamingju. 

Það virðist þó sem atvinnurek-
endum þessa heims hafi ekki þótt 
nóg lagt á hinn vinnandi mann; á 
tíunda áratug síðustu aldar fór ný 
stefna í hönnun vinnuumhverfis að 
ryðja sér verulega til rúms, en 
stefna þessi varð til þess að básar 
fóru fljótlega að þykja eftirsóknar-
verðir í samanburðinum. Hér er að 
sjálfsögðu vísað til vinnustaðaskipu-
lags sem í daglegu tali er nefnt opið 
rými en mætti einnig kalla verstu 
hugmynd allra tíma. Framleiðni 
hlýtur að dragast saman í opnu rými, 
enda er hávaðinn þar ærandi. Að 
auki heyra allir á vinnustaðnum 
hvað allir aðrir eru að tala um öllum 
stundum. Frá sjónarhóli atvinnurek-

andans má vera að svo kristaltær 
hljómburður samtala þyki sniðugur, 
enda verður mun erfiðara að bak-
naga yfirmanninn þegar hann heyr-
ir í manni. En frá sjónarhóli vinnu-
þrælsins hefur opna rýmið svipt 
hann því eina sem gerða vinnudag-
inn bærilegan; nefnilega því að bak-
naga yfirmanninn. Reyndar verður 
að benda á það að yfirmenn eru oft-
ast með eigin skrifstofur þar sem 
þeir geta lokað sig af frá almenn-
ingnum, og því er tæknilega hægt að 
baknaga þá stundum. Bara ekki 
nógu oft til að gefa lífinu gildi.

Kosturinn við opin rými er aðeins 
einn: maður fær loksins staðfestan 
þann grun að það bora allir, nákvæm-
lega allir, í nefið þegar þeir eru djúpt 
hugsi. Nema kannski yfirmennirnir.

STUÐ MILLI STRÍÐA Opið rými í helvíti
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR FÆR GRUN SINN STAÐFESTAN

Tölvubúð

- Jerry 
Lewis!
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Breski kynnirinn Terry Wogan er 
órjúfanlegur hluti af Eurovision. 
Hann hefur lýst keppninni á BBC 
frá árinu 1980. Nú hefur verið 
upplýst að Terry fái 150.000 pund 
fyrir sinn snúð, sirka 22 milljónir 
íslenskar krónur. Hann lýsir ein-
göngu aðalkeppninni 24. maí, enda 
fer breska lagið sjálfkrafa þang-
að. Terry er án efa sá einstakling-
ur sem mest græðir á Eurovison.

Terry er þekktur fyrir hnyttnar 
og kaldhæðnislegar lýsingar sínar. 
Hann fer háðulegum orðum um 
nánast alla keppendurna og öll 
lögin. Lýsingar hans njóta mikilla 
vinsælda, 11 milljónir horfðu á 
hann lýsa keppninni í Helsinki í 
fyrra. „Lýsingar hans eru eina 
ástæðan fyrir því að heilbrigður 
einstaklingur myndi vilja horfa á 
Eurovision,“ hélt enski útvarps-
maðurinn Chris Tarrant fram. 

Ekki finnst þó öllum hann fynd-
inn, síður en svo. Terry tókst sem 
dæmi að móðga Dani þegar hann 
kallaði dönsku kynnina í keppn-
inni 2001, „Doctor Death and the 
Tooth Fairy“. 

Ekki er vitað hvað Sigmar Guð-
mundsson fær fyrir sína lýsingu. 
Líklega eitthvað aðeins minna.

Fær 22 millur fyrir 
að lýsa keppninni

GRÆÐIR VEL Á EUROVISION
Breski kynnirinn Terry Wogan.

Leikarinn Tom Cruise ætlar að 
koma aftur fram í spjallþætti 
Opruh Winfrey, þremur árum eftir 
að hann hoppaði í sófanum hjá 
henni í síðustu heimsókn.

Hinn 45 ára Cruise mun taka 
þátt í tveimur þáttum í byrjun maí 
í tilefni af að 25 ár eru liðin frá 
frumsýningu kvikmyndarinnar 
Risky Business. Mikið grín var 
gert að Cruise eftir síðustu heim-
sókn þar sem hann lýsti óhikað 
yfir ást á sinni á núverandi eigin-
konu, Katie Holmes.

Aftur til Opruh

HJÁ OPRUH Cruise lét eins og brjál-
æðingur síðast þegar hann heimsótti 
Opruh í þáttinn.

25 DAGAR TIL STEFNU

www.alcoa.is

Við ætlum að fjölga fólki
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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.Kynntu þér kosti þess að búa og starfa 

á Austurlandi: www.austurat.is

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

framleiðir verðmætar afurðir úr áli og álblöndum, þar á meðal 

álvíra í háspennustrengi. Ekki er gerð krafa um ákveðna menntun 

eða reynslu umsækjenda. Í fjölbreyttum hópi framleiðslustarfs-

manna eru konur og karlar á öllum aldri. Verkefnin eru margs 

konar og mikið er lagt upp úr þjálfun og starfsþróun. Launin eru 

góð og Fjarðaál veitir starfsmönnum margvíslega þjónustu, svo 

sem heilsuvernd, frítt fæði og akstur til og frá vinnu.

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.

Álver Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði er einn
öflugasti vinnustaður heims á sínu sviði

RIFF, Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík, og Reyka vodka óska 
eftir hugmyndum að innihaldi og 
anda nýs hanastéls sem frumsýnd-
ur, eða frumblandaður, verður á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes. Í 
anda hátíðarinnar mun hann bera 
nafnið Pufftail, eða Lundastél.

„Sérstakur kokteilmeistari 
Reyka vodka mun búa lundastélið 
til. Við erum að óska eftir hug-
myndum um innihald hans. Það 
ætti að vera bæði íslenskur og 
alþjóðlegur andi í drykknum, 
svona í stíl við hátíðina,“ útskýrir 
Sigtryggur Magnason, markaðs-
stjóri hátíðarinnar. Hann segir 
það ekki langsótt að reyna fyrir 
sér í drykkjablöndun í kynningu á 
hátíðinni. „Kvikmyndahátíð er 
svona félagslegur atburður, meira 

en bara kvikmyndasýningar og 
menning. Þetta væri hluti af þeim 
atburðum bæði fyrir og eftir sýn-
ingar. Og svo er ekkert verra að 
hafa góðan kokkteil í Cannes,“ 
segir Sigtryggur.

Kvikmyndahátíðin í Cannes 
hefst 14. maí og þangað halda full-
trúar RIFF í samstarfi við Kvik-
myndamiðstöð Íslands, Iceland 
Naturally, Film In Iceland og Ice-
landair. „Við verðum með smá 
veislu fyrir blaðamenn og lista-
menn, svo það er aldrei að vita 
nema drykkurinn rati ofan í ein-
hverja stjörnumaga,“ segir Sig-
tryggur, sem er sannfærður um að 
Lundastélið geti slegið í gegn. 
„Þetta er góður fugl og verður 
góður drykkur,“ segir hann.

  - sun

Hugmyndir að Lundastéli

LUNDASTÉL Í BÍGERÐ Sigtryggur Magna-
son segist sannfærður um að Lundastél 
geti slegið í gegn enda sé fuglinn góður.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Victoria Beckham mun koma fram með nýrri 
stúlknasveit á næstunni. Hún skaust 

upp á stjörnuhimininn með Krydd-
píunum á sínum tíma, en nú 
mun hún spreyta sig með fríðu 
föruneyti í formi danssveitar-
innar Pussycat Dolls, sem er 

þekkt fyrir djarfan dansstíl 
sinn. Þær troða upp í Las Vegas 

og hafa nokkrum sinnum áður 
fengið Hollwyoodstjörnur í lið 

með sér. Í þeirra hópi 
eru til dæmis Christina 
Aguilera, Paris Hilton, 
Brittany Murphy og 

Charlize Theron. Talskona Pussycat Dolls, Alisa 
Boushey, hefur staðfest þátttöku fótboltafrúarinnar. 
„Victoria hefur verið í viðræðum við sveitina í 
nokkurn tíma og mun koma fram með þeim. Hún 
hefði viljað gera þetta fyrr, en dagskráin er stíf hjá 
henni. Það mun þó gerast von bráðar,“ segir 
talskonan.

Posh með Pussycat Dolls

PUSSYCAT DOLLS Stúlknasveitin Pussycat Dolls er þekkt fyrir 
djarfa sviðsframkomu. NORDICPHOTOS/GETTY

ÖNNUR STÚLKNASVEIT 
Victoria Beckham mun 
troða upp með Pussycat 
Dolls í Las Vegas, en hún 
er þaulvön að koma fram 
á sviði með stúlknasveit-
um.
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HANN ER RANGLEGA SAKAÐUR UM
MORÐ OG GERIR HVAÐ SEM ER
TIL AÐ NÁ FRAM RÉTTLÆTI!

HANN ER RANGLEGA SAKAÐUR UM

NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16

12

12
7

STREET KINGS kl. 8 - 10
FORGETTING SARA MARSHALL kl. 8 - 10
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 6
SUPERHERO MOVIE kl. 6

16
12

7

STREET KINGS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
STREET KINGS LÚXUS   kl. 5.30 - 8 - 10.30
FORGETTING SARA MARSHALL   kl. 5.30 - 8 - 10.30
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 4
21   kl. 8 - 10.35
SUPERHERO MOVIE  kl. 4 - 6 - 8 - 10
HORTON   kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

5%

5%

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
16
12
7
16
7

STREET KINGS kl. 5.30 - 8 - 10.30
AWAKE  kl. 8 - 10
21 kl. 6 - 9
SUPERHERO MOVIE kl. 6 
DOOMSDAY kl. 10.20
BRÚÐGUMINN kl. 6 - 8

5%

SÍMI 551 9000

16
16

16

THE RUINS kl. 8 - 10
VANTAGE POINT kl. 8 - 10.10
THE BAND´S VISIT kl. 6 ENSKUR TEXTI

THE KING OF KONG kl. 6 - 8 - 10 ÍSLENSKUR T

TROPA DE ELITE kl. 5.30 - 8 -10.20 ENSKUR T 

CARAMEL  kl. 6 ENSKUR TEXTI

SÍMI 530 1919

“EIN BESTA GAMANMYND ÁRSINS”“EIN BESTA GAMANMYND ÁRSINS”
- V.J.V., TOPP5.IS / FBL- V.J.V., TOPP5.IS / FBL

“EIN BESTA GAMANMYND ÁRSINS”
- V.J.V., TOPP5.IS / FBL

MR UM

FORSÝNING

ÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

AKUREYRI

KEFLAVÍK

SELFOSS

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

DIGITAL

Frá höfundi/framleiðanda 
SUPERBAD og KNOCKED UP

Tommy Lee Jones eins 
og hann gerist bestur

OVER HER DEAD BODY kl. 8 - 10:10 7

FOOL´S GOLD kl. 8 7

DOOMSDAY kl. 10:20 16

DRILLBIT TAYLOR kl. 5:40 - 8 - 10:20 10

DRILLBIT TAYLOR kl. 8 - 10:20 VIP
IN THE VALLEY OF ELAH kl. 5:30 - 8 - 10:30 16

FORGETTING SARAH... kl. 5:40 - 8 - 10:30 12

SHINE A LIGHT kl. 8 - 10:30 L

SHINE A LIGHT kl. 5:30 VIP
FOOL´S GOLD kl. 8 - 10:20 7

UNDRAHUNDURINN   ÍSL TAL kl. 6 L

STEP UP 2 kl. 6 7

OVER HER DEAD BODY kl. 5:50 - 8 - 10:10 7

P2 kl. 8 - 10:10 16

STÓRA PLANIÐ kl. 6D - 8D - 10D 10

JUNO kl. 6 7

FORGETTING SARAH... kl. 8 L

21 kl.10 12

THE RUINS kl. 10:10 16

HEIÐIN kl. 8  7

DRILLBIT TAYLOR kl.  8 10

P2 kl.  10:10 16

DEFINETLY MAYBE kl.  8 L

SHINE A LIGHT kl. 10:10 L

óbreytt miðaverð á midi.is

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

1/2
SV MBL

DRILLBT TAYLOR kl. 6, 8 og 10 L
FORGETTING SARAH MARSHALL kl. 8 og 10.15 12
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 6 - 550 kr. L
DEFINITELY, MAYBE kl. 8 og 10.15 L
SPIDERWICK CHRONICLES kl. 6 7

550 Kr.

1/2
SV MBL

“Ein besta gamanmynd ársins”
- V.J.V., Topp5.is / FBL

Tölvuleikurinn ofbeldisfulli Grand 
Theft Auto IV kemur út á morgun 
og af því tilefni verður miðnætur-
opnun í versluninni Elko í Skeif-
unni í kvöld. Fjörið hefst klukkan 
23 og verður boðið upp á mat og 
drykk, auk þess sem DJ Danni 
Deluxe, Dóri DNA og Bent munu 
troða upp. 

„Þetta eru mjög skemmtilegir 
leikir og ég er rosalega spenntur 
fyrir þessum nýjasta,“ segir Bent. 
„Ég hef spilað þessa leiki alveg 
frá þeim fyrsta sem var bílaleikur 
og maður fékk stig fyrir að keyra 
á lið. Það var áður en þetta varð 
þriðju persónu-, ævintýra- „role-
play“-leikur.“

Sex ár eru liðin síðan Bent spil-
aði síðast á miðnæturopnun sem 
þessari. Þá var hann að kynna síð-
ari plötu Rottweiler-hundanna og 
hlakkar hann mikið til að endur-
taka leikinn. 

Grand Theft Auto IV er ellefti 
leikurinn í seríunni og telst vera 
sá allra flottasti til þessa. Reiknað 
er með að hann seljist í yfir tíu 
milljónum eintaka fyrstu vikuna 
og afli hátt í þrjátíu milljarða 
króna, sem gerir hann að einni 
stærstu afþreyingarvöru allra 
tíma.

Leikurinn gerist í borginni 
Liberty City og fara leikmenn í 
hlutverk innflytjandans Nicos 

Bellic sem ætlar að koma undir 
sig fótunum í stórborginni. Frændi 
hans, Roman, hefur lofað öllu 
fögru en fljótt kemur í ljós að hlut-
irnir eru ekki alveg eins og þeir 
áttu að vera.  - fb

GTA-biðin tekur loks enda

GRAND THEFT AUTO IV Mikil eftirvænting 
ríkir eftir nýjasta leiknum í seríunni.

Nú hafa selst ríflega 25.000 miðar á er-
lenda popp- og rokktónleika sumarsins. 
Gróflega áætlað út frá meðalverði hafa 
Íslendingar eytt um 200 milljónum króna í 
tónleikana.

Sex stórtónleikar í Laugardals- og Egilshöll hafa 
verið kunngjörðir. Fjórir eru stílaðir inn á svipað-
an áheyrendahóp því gömlu goðin Clapton, 
Fogerty, Paul Simon og Dylan höfða til mjög 
svipaðs hóps miðaldra og eldra fólks. Margt ungt 
fólk mun þó eflaust mæta líka því þetta eru 
klassískir snillingar allir sem einn. 

Eric Clapton nýtur þess að tónleikar hans voru 
auglýstir fyrst. Um tólf þúsund miðar hafa selst á 
þá og því er aðeins um eitt þúsund miðar eftir á 
tónleika hans í Egilshöll í ágúst. 

Clapton heldur fjölmennustu tónleika sumarsins. 
Einungis 8000 miðar verða í boði á Bob Dylan og 
hafa tæplega 6000 selst á tónleika hans í Egilshöll 
26. maí. Einnig gengur ágætlega að selja miða á 
Creedence Clearwater Revival-foringjann John 
Fogerty og smávaxna eðalpopparann Paul Simon.

Hljómsveitin Whitesnake er vissulega gömul í 
hettunni en samt á öðru róli en hinir gamlingjarnir. 

Klassískt þungarokkið höfðar til eilítið annars 
hóps. Sá hópur er sínum mönnum trúr og flykkist 
að. Þá hefur miðasala gengið vel á ballöðusöngvar-
ann James Blunt. Hann sló í gegn árið 2005 með 
laginu „You‘re Beautiful“ og er því eini listamaður-
inn sem heimsækir okkur í sumar sem hefur átt 
topplag á þessari öld. 

Nú eru aðeins um þúsund miðar eftir á tónleika 
þessa huggulega hjartaknúsara. Sem sé, lítil sem 
engin kreppa í tónleikahaldinu enn sem komið er.

 gunnarh@frettabladid.is

Gömlu goðin trekkja að

TÓNLEIKAR SUMARSINS
John Fogerty - Miðvikudagur 21. maí, Laugardalshöll
Bob Dylan - Mánudagur 26 maí, Laugardalshöll
Whitesnake - Þriðjudagur 10. júní, Laugardalshöll
James Blunt - Fimmtudagur 12. júní, Laugardalshöll
Paul Simon - Þriðjudagur 1. júlí, Laugardalshöll
Eric Clapton - Föstudagur 8. ágúst, Egilshöll

Gömlu goðin og hjartaknúsarinn
Vel gengur að selja á tónleika sumarsins 
þrátt fyrir krepputal og gengisfall.
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sport@frettabladid.is

HANDBOLTI Stjörnumaðurinn Jón 
Heiðar Gunnarsson varð fyrir 
alvarlegum höfuðmeiðslum af 
völdum sóknarbrots í vetur. Þá fór 
leikmaður ÍBV með olnbogann á 
undan sér og beint í andlit Jóns 
Heiðars með þeim afleiðingum að 
Jón fékk mar á heilann og hefur 
ekki spilað handbolta síðan. Eins 
og svo oft í sóknarbrotum var 
dæmt á Jón í þessu tilviki þó svo 
hann hafi klárlega ekki verið brot-
legur.

Jón Heiðar tekur ekki í mál að 
spila handbolta aftur nema hann 
geti notað höfuðhlíf til að verja sig 
fyrir frekari höfuðmeiðslum. Hann 
hefur nú fengið sér forláta höfuð-
hlíf sem notuð er í rúgbý. Slíkur 
búnaður er ekki leyfilegur í hand-
bolta sem stendur og Jón mun 
þurfa undanþágu til þess að fá að 
nota höfuðhlífina.

„Það er minni hætta af þessari 
grímu fyrir aðra leikmenn en af 
gleraugunum hans Sigfúsar Páls, 
til að mynda. Þetta er bara mjúk 
gríma sem ver höfuðið og skaðar 
ekki aðra leikmenn. Ég trúi ekki 
öðru en að ég fái að spila með höf-
uðhlífina. Annars er verið að banna 
fólki að vera með forvarnir, að 
verja sig fyrir meiðslum, sem er 
náttúrulega fáranlegt,“ sagði Jón 
Heiðar en hann hefur glímt við 
sjóntruflanir síðan hann varð fyrir 
meiðslunum. Einnig fær hann svi-
maköst. 

„Þessi gríma skapar ekki neina 
hættu í rúgbý og ég sé því ekki 
hvernig hún ætti að gera það í 
handbolta. Ég hélt reyndar að það 
gæti verið eitthvað á þessari grímu 
sem gæti virkað hættulegt en svo 
er alls ekki. Hún er öll mjúk, ekki 
neinir vírar eða neitt sem gæti 
orkað tvímælis,“ sagði Jón Heiðar 
en hann segir menn hjá HSÍ vera 
alla af vilja gerða til þess að leysa 
mál hans sem verður tekið fyrir 
þegar búið er að mynda nýja stjórn 
á ársþingi HSÍ sem fer fram þann 
17. maí næstkomandi.

Jón Heiðar hefur verið að vekja 
menn til vitundar um alvarleika 
sóknarbrota í kjölfar meiðslanna 
og hann segir ekki vera vanþörf á 
því.

„Sóknarbrot eru mjög vanmetin 
í íslenskum handbolta. Ef það eru 
vafaatriði er alltaf bara flautað á 
varnarmanninn. Það hefur verið 
litið framhjá þessari tegund brota 
allt of lengi. 

Það þarf vakningu um þessi mál 
og þetta er sem betur fer aðeins að 
koma enda hefur dómaranefndin 
verið að leggja áherslu á þessi 
brot,“ sagði Jón en hann segir 
mikla vakningu vera víða með höf-
uðmeiðsli og varnir við þeim. 
Knattspyrnukonur séu til að mynda 
byrjaðar að nota höfuðhlífar.

 henry@frettabladid.is

Mönnum er bannað að 
verja sig fyrir meiðslum
Stjörnumaðurinn Jón Heiðar Gunnarsson varð fyrir alvarlegum höfuðmeiðsl-
um á síðasta ári og hefur ekkert getað leikið handbolta síðan. Hann berst nú 
fyrir því að fá að nota forláta rúgbý-höfuðhlíf í handboltanum næsta vetur.

HLÍFIN GÓÐA Jón Heiðar er búinn að kaupa sér forláta rúgbý-höfuðhlíf á netinu. 
Hann bregður hér á leik með þjálfara sínum Patreki Jóhannessyni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Mikið og gott starf hefur verið unnið 
í dómaranefnd HSÍ síðan Guðjón L. Sigurðsson 
tók þar við formennsku. Nefndin lagði 
ríka áherslu á að dómarar fylgdust sér-
staklega með sóknarbrotum í vetur en 
Guðjón segir það ganga hægt að 
venja dómara á að fylgjast sérstak-
lega með þessari tegund brota.

„Við hertum á þessu um ára-
mótin og eftirlitsmönnum var 
uppálagt að taka á þessu með dóm-
urunum ef þeir væru ekki að sinna 
þessari skyldu sinni almennilega. 
Því miður finnst mér þetta ganga 
ákaflega hægt hjá okkar mönnum. 

Ég átti reyndar von á að þetta verkefni tæki 
meira en eitt tímabil. Allt of fáir eru að ná þessu 
nægilega vel og þar á meðal þeir sem ættu að 
vera fyrirmyndir annarra dómara,“ sagði 
Guðjón, en telur hann að sóknarbrotum sé að 
fjölga mikið hér á landi?

„Þetta hefur alltaf verið til staðar en við hér 
heima höfum bara ekki náð þessu almenni-
lega. Við verðum að herða okkur í þessum 
málum því þetta hefur áhrif á okkur í 

alþjóðaboltanum,“ sagði Guðjón en 
hvernig útskýrir hann það að íslenskir 

dómarar hafi ekki náð þessu? „Menn þurfa að 
brjótast úr viðjum vanans. Varnarmaðurinn 
hefur of lítinn rétt hér á landi og það er oft 
þægilegt að flauta á varnarmann þegar eitt-
hvað gerist. Það kostar oftar en ekki  minni læti 
af bekkjunum. 

Það tekur tíma fyrir liðin að skilja að það sé 
eðlilegt að flautað sé meira á sóknarbrot en nú 
er gert. Þetta kemur vonandi allt með kalda 
vatninu og við munum halda áfram að hamra á 
þessu,“ sagði Guðjón en hann hvetur þjálfara 
til þess að vera duglegir að senda sér klippur af 
atvikum sem nauðsynlegt sé fyrir dómara að 
skoða. Hann segir vanta mikið upp á það í dag.  
 - hbg

Formaður dómaranefndar HSÍ vill að íslenskir dómarar taki fastar á sóknarbrotum en verið hefur:

Varnarmenn hafa of lítinn rétt hér á landi

BREYTTAR ÁHERSLUR Gísli Hlynur Jóhannsson 
og félagar í dómarastétt taka ekki nægilega fast á 
sóknarbrotum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ársþing HSÍ fer fram 17. maí næstkomandi. Það má búast 
við athyglisverðu þingi enda ku liggja fyrir þinginu áhuga-
verðar tillögur sem verða kynntar í vikunni. Ein tillagan snýr 
meðal annars að því að stækka stjórn HSÍ úr sjö mönnum 
í níu. Stjórnarmenn yrðu síðan formenn nefnda innan 
sambandsins. Aðeins yrði því kosið um formann 
og síðan væri það stjórnar að kjósa varaformann, 
gjaldkera og formenn nefnda.

Guðmundur Ágúst Ingvarsson býður sig 
fram til áframhaldandi formannssetu og 
ekkert mótframboð barst fyrir tilætlaðan 
tíma. Heimildir Fréttablaðsins herma að 
eina mögulega mótframboðið gæti komið 
frá Eyjamanninum Hlyni Sigmarssyni sem situr 
í stjórn HSÍ sem stendur en hann ku hafa gengið 
þannig frá hnútum að hann gæti boðið sig fram í 
formanninn en ekki er víst hvort hann lætur verða 
af því. Hlynur vildi ekkert tjá sig um mögulegt for-
mannsframboð við Fréttablaðið í gær en hann er 

í fríi erlendis. Hann vildi heldur ekki útiloka framboð. Síðustu ár hefur 
oft mátt heyra orðróm um möguleg mótframboð gegn Guðmundi 
en þegar á hólminn kom hafa það reynst orðin tóm. Fréttablaðið 
hefur heimildir fyrir því að ákveðin öfl í handboltahreyfingunni hafi 
víða leitað hófanna að álitlegu formannsefni fyrir þingið en ekki haft 

erindi sem erfiði. 
Samkvæmt heimildum blaðsins var meðal annars leitað til 

þeirra Friðriks Jóhannssonar, fyrrverandi forstjóra Straums, 
og Stefáns Konráðssonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra ÍSÍ. 
Þeir voru ekki til í að taka slaginn.

Nokkrar breytingar verða á stjórn HSÍ en Þorbergur 
Aðalsteinsson, Hólmgeir Einarsson og Ásgerður Halldórs-
dóttir gefa ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

Stóra málið á þinginu verður þó án efa framtíð 
mótafyrirkomulags í efstu deildum karla og kvenna en 
þar er tekist á um hvort setja eigi úrslitakeppnina á aftur 

eða ekki. Þá einnig í hvaða formi en flestir viðmælendur 
Fréttablaðsins hallast að því að fjögurra liða úrslitakeppni 

verði sett á koppinn og áfram verði spilað í tveimur deildum.

STYTTIST Í ÁRSÞING HSÍ:  ÞAÐ VERÐA BREYTINGAR Á STJÓRN OG SITJANDI FORMAÐUR BÝÐUR SIG AFTUR FRAM

Hlynur vill ekki útiloka formannsframboð

KÖRFUBOLTI Sigurður Ingimundar-
son, þjálfari Íslandsmeistara 
Keflavíkur, tjáði Fréttablaðinu í 
gær að hann væri ekkert farinn 
að spá í hvort hann ætlaði að 
halda áfram að þjálfa Keflavíkur-
liðið.

Sigurður sagðist reikna með að 
fara í það fljótlega. Hann lét þó 
hafa eftir sér að hann hallaðist æ 
meir að því að vilja gera körfu-
boltann að fullu starfi hjá sér.

Aðspurður hvort það væri ekki 
rakið að fara þá í Hólminn til að 
taka við af Geof Kotila sagðist 
Sigurður ekkert hafa spáð í slíku.

„Annars verður söknuður að 
Geof. Ég vona að hann fari ekki 
alveg strax úr landi því við vorum 
búnir að ákveða að spila skvass 
saman áður en hann færi. Ég 
vona að það standi enn,“ sagði 
Sigurður.  - hbg

Sigurður Ingimundarson:

Spilar skvass 
við Geof Kotila

SIGURÐUR INGIMUNDARSON Liggur 
undir feldi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

JÚDÓ Íslandsmótið í júdó fór fram 
í Laugardalshöllinni um helgina 
en um 60 keppendur mættu til 
leiks að þessu sinni.

Þormóður Jónsson úr Júdófé-
lagi Reykjavíkur vann opinn 
flokk karla en hann lagði Bjarna 
Skúlason úr Ármanni í úrslitum.

Í opnum flokki kvenna varð 
Anna Soffía Víkingsdóttir úr 
Ármanni hlutskörpust en hún 
lagði ÍR-inginn Árdísi Ósk 
Steinarsdóttur í úrslitum. - hbg

Íslandsmótið í júdó:

Þormóður og 
Anna meistarar

ÞORMÓÐUR JÓNSSON Fagnar hér sigrin-
um í opnum flokki. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Grindavíkurliðið 
verður talsvert breytt á næstu 
leiktíð. Þeir Igor Beljanski og 
Jamaal Williams fá ekki áfram-
haldandi samning. Óvissa er 
hvort Grindavík takist að halda 
Adama Darboe hjá félaginu.

Í þeirra stað er þegar kominn 
Brenton Birmingham frá 
Njarðvík og Grindavík er einnig 
að reyna að fá Damon Bailey frá 
Njarðvík. Friðrik Ragnarsson 
mun þjálfa liðið áfram.  - hbg

Körfuboltalið Grindavíkur:

Beljanski og 
Williams fara

> Meistarakeppni KSÍ í kvöld

Íslandsmeistarar Vals og bikarmeistarar KR í kvennaflokki 
mætast í Meistarakeppni KSÍ í Kórnum 
í kvöld en leikurinn hefst klukkan 20. 
Liðin mættust einnig síðastliðið 
föstudagskvöld í úrslitum Lengju-
bikarsins og þá unnu stúlkurnar 
úr Vesturbænum sannkallaðan 
stórsigur, 4-0. Það er því harma 
að hefna hjá Valsstúlkum í 
kvöld. Meistarakeppni karla fer 
síðan fram um næstu helgi.

HANDBOLTI Tveir leikir fóru fram í 
þýsku úrvalsdeildinni í gær. Logi 
Geirsson og félagar gerðu 
jafntefli við Hamburg, 29-29. 
Logi skoraði tvö mörk úr vítum. 

Meistarar Kiel lentu í stórkost-
legum vandræðum gegn nýliðum 
Fuchse Berlin. Kiel kreisti fram 
sigur, 26-27, á lokasekúndunni er 
Viktor Szilagyi skoraði en Kiel 
var fjórum mörkum undir er átta 
mínútur voru eftir.

Kiel komst því aftur á toppinn. 
Á eitt stig á Flensburg en hefur 
leikið einum leik meira.  - hbg

Þýski handboltinn:

Kiel heppið

FRÆNDUR BERJAST Íslandsbaninn Kjetil 
Strand reynir hér að stöðva Stefan Lövg-
ren í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/BONGARTS
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AÐALVINNINGUR ER 

GTA IV SPECIAL

EDITION!
ALLLLL

HVER VINNUR!

12
SENDU SMS BTL GTA

Á NÚMERIÐ 1900
OG SVARAÐU EINNI SPURNINGU OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!Á NÚ
OG SVARAÐU EINNI SPURNINGU OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

AUKAVINNINGAR: GTA IV LEIKURINN · KIPPUR AF EGILS ORKU

DVD MYNDIR · BOLIR FRÁ BRIM OG FULLT AF ÖÐRUM TÖLVULEIKJUM

GTA IV LENDIR Í BT 29. APRÍL!

Enska úrvalsdeildin:
EVERTON - ASTON VILLA 2-2
1-0 Phil Neville (55.), 1-1 Gabriel Agbonlahor 
(80.), 2-1 Joseph Yobo (84.), 2-2 Gabriel Agbon-
lahor (85.).
PORTSMOUTH - BLACKBURN ROVERS 0-1
0-1 Roque Santa Cruz (74.)
STAÐAN:
Man United 36 25 6 5 74-21 81
Chelsea 36 24 9 3 62-25 81
Arsenal 35 21 11 3 66-29 74
Liverpool 36 19 13 4 64-28 70
Everton 36 18 8 10 52-31 62
Aston Villa 36 16 11 9 69-47 59
Portsmouth 36 16 9 11 48-37 57
Blackburn  36 14 13 9 46-43 55
Man City 36 15 10 11 44-44 55
West Ham  36 13 9 14 39-44 48
Tottenham  36 10 13 13 65-59 43
Newcastle  36 11 10 15 44-60 43
Sunderland 36 11 6 19 36-56 39
Wigan Athletic 36 9 10 17 32-49 37
Middlesbrough 36 8 12 16 33-52 36
Bolton  36 8 9 19 33-53 33
Reading 36 9 6 21 37-65 33
Birmingham  36 7 11 18 42-59 32
Fulham 36 6 12 18 35-60 30
Derby County 35 1 8 26 17-76 11

N1-deild karla:
Fram-HK   26-32 (13-18)
Mörk Fram (skot): Rúnar Kárason 10/1 (15/1), 
Guðjón Finnur Drengsson 5 (10), Hjörtur Hinriks-
son 3 (6), Jón Björgvin Pétursson 3 (7), Stefán 
Baldvin Stefánsson 2 (3), Einar Ingi Hrafnsson 2 
(2), Andri Berg Haraldsson 1 (9), Haraldur Þor-
varðarson (1), Björn Guðmundsson (1), Halldór 
Jóhann Sigfússon (1), Filip Kliszczyk (1)
Varin skot: Magnús Gunnar Erlendsson 1 (13/2 
7,7%), Björgvin Páll Gústavsson 13 (32/2 40,6%)
Hraðaupphlaup: 9 (Guðjón 2, Hjörtur 2, Stefán 
2, Rúnar 2, Einar)
Fiskuð víti: 1 (Jón)
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk HK (skot): Ragnar Hjaltested 9/4 (12/5), 
Ólafur Bjarki Ragnarsson 5 (7), Tomas Eitutis 5 
(9), Árni Björn Þórarinsson 4 (5), Brynjar Hregg-
viðsson 3 (3), Augustas Strazdas 3 (6), Gunnar 
Steinn Jónsson 2 (5), Sergei Petraytis 1 (1)
Varin skot: Egidijus Petckevicius 22 (48/1 
45,8%)
Hraðaupphlaup: 11 (Ragnar 3, Árni 3, Brynjar 3, 
Augustas, Ólafur)
Fiskuð víti: 5 (Augustas 3, Ragnar, Ólafur)
Utan vallar: 10 mínútur
Stjarnan-Akureyri   31-30
Mörk Stjörnunnar: Björgvin Hólmgeirsson 8, 
Heimir Örn Árnason 6, Guðmundur Guðmunds-
son 6, Daníel Einarsson 4, Hermann Björnsson 2, 
Volodimir Kysil 2, Gunnar Ingi Jóhannsson 1, Rati 
Miskvildize 1, Bjarni Þórðarson 1.
Mörk Akureyri: Jónatan Magnússon 10, Andri 
Snær Stefánsson 5, Magnús Stefánsson 4, Hörður 
Fannar Sigþórsson 4, Nikolaj Jankovic 3, Goran 
Gusic 2, Einar Logi Friðjónsson 1, Þorvaldur 
Þorvaldsson 1.

ÍBV-Valur   24-38

ÚRSLIT

FORMÚLA 1 Finninn Kimi Räikkönen er kominn með 
níu stiga forskot í keppni ökuþóra eftir tiltölulega 
áreynslulausan sigur í Barcelona í gær. Räikkön-
en ræsti fremstur og hafði keppnina í sínum 
höndum allan tímann. Félagi Räikkönen hjá 
Ferrari, Felipe Massa, varð annar og Lewis 
Hamilton á McLaren þriðji. Miklar vonir 
voru bundnar við heimamanninn Fern-
ando Alonso en honum tókst ekki að ljúka 
keppni vegna vélarbilunar.

Keppnin í gær var tvisvar stöðvuð af örygg-
isbílnum. Það gerðist fyrst á fyrsta hring og 
síðan þegar Heikki Kovalainen lenti í slæmu 
slysi. Finninn keyrði af fullum krafti á vegg 
og það tók tíu mínútur að ná honum úr bílnum. 
Hann er þó talinn hafa sloppið án teljandi 
meiðsla.

„Ræsingin hjá mér var ekkert sérstök en þó 
nógu góð til þess að halda fyrsta sætinu,“ sagði 
Räikkönen sem var að vinna sína sautjándu 
keppni í Formúlu 1. „Við hefðum hæglega getað 
farið hraðar í þessari keppni en það reyndist 
ekki vera nein þörf á því að þessu sinni.“

Massa var einnig ánægður með bílinn: „Við 
unnum heimavinnuna okkar vel og tókum efstu 

tvö sætin. Það eru frábær tíðindi fyrir liðið,“ sagði 
Massa sem fékk mikla pressu frá Hamilton en stóðst 
hana.

„Eftir tvær slæmar keppnir er frábært að komast 
aftur á pall og það er í rauninni mikill léttir,“ 
sagði Hamilton. „Eftir að hafa aðeins náð fimmta 
sæti í tímatökunni vorum við meðvitaðir um að 
það yrði erfitt að keppa við Ferrari-bílana í 
þessari keppni. Slysið hjá Heikki var hræðilegt 
en hann slapp sem betur fer vel. Það var gott að 
fá þær fréttir í eyrað enda óttaðist ég að hann 

hefði slasað sig.
Þó svo Fernando Alonso hefði þurft að hætta 

keppni sást það bersýnilega að Ren-
ault-bíllinn var ekki eins hraður og 
hjá hinum bestu og hann hefði því 
líklega aldrei átt möguleika á sigri.

„Vélin sprakk bara. Því miður 
þurfti þetta að gerast í mínum 
heimakappakstri. Helgin sýndi 
okkur samt að við erum á réttri leið 
með bílinn og það verður skemmti-
legra að keppa í næstu keppnum,“ 
sagði Alonso jákvæður. 
 henry@frettabladid.is

Räikkönen kominn í gang
Finninn Kimi Räikkönen vann þægilegan sigur í Barcelona-kappakstrinum í 
gær. Dagurinn var góður fyrir Ferrari enda var Felipe Massa annar og Bretinn 
Lewis Hamilton þriðji. Bíll Fernandos Alonso bilaði og hann hætti því keppni.

SVEKKTUR 
Þau voru 
þung skrefin 
hjá Alonso 
eftir að bíllinn 
hans bilaði.  
NORDIC PHOTOS/

GETTY IMAGES

SJÓÐHEITUR Kimi Räikkönen er heldur betur kominn í gang og hann vann öruggan sigur í Barcelona í gær. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Tveir leikir fóru fram í 
ensku úrvalsdeildinni í gær. 
Blackburn vann góðan útisigur á 
Portsmouth, 0-1, og Everton og 
Aston Villa skildu jöfn, 2-2, á 
Goodison Park þar sem dramatík-
in réð ríkjum í síðari hálfleik. 
Everton komst yfir í tvígang en 
Villa jafnaði í bæði skiptin. Bæði 
lið sóttu af krafti í lokin og hefðu 
getað stolið sigrinum en tókst 
ekki.

„Þessi leikur var nákvæmlega 
eins og ég átti von á. Þegar fyrsta 
markið kom þá vissi ég að við 
urðum að pressa því við urðum að 
fá að minnsta kosti jafntefli hér í 
dag,“ sagði Gareth Barry, 
leikmaður Villa, en lið hans er í 
harðri baráttu um að fá sæti í 
UEFA-bikarnum á næstu leiktíð. 
„Við höfum sýnt þennan sterka 
karakter í allan vetur og það er 
frábært að koma tvisvar til 
baka.“

Mark Hughes, stjóri Black-
burn, hrósaði framherja sínum, 
Roque Santa Cruz, í hástert eftir 
að hann vann leikinn gegn 
Portsmouth í gær með sínu 21. 
marki í vetur.

„Hann er búinn að standa sig 
frábærlega fyrir okkur og við 
munum ekki selja. Við sjáum 
klúbba borga rúmlega 25 
milljónir punda fyrir mann eins 
og Torres, sem hefur sannarlega 
skilað sínu, en Roque kom til 
okkar á 3 milljónir punda frá 
Bayern München og að mínu mati 
er hann betri kaup pund fyrir 
pund,“ sagði Hughes.  - hbg

Enska úrvalsdeildin:

Fjör hjá Villa og 
Everton

PHIL NEVILLE Skoraði mark aldrei þessu 
vant í gær og fagnaði líkt og óður væri.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

HANDBOLTI HK tryggði sér annað 
sætið í N1-deild karla í gær þegar 
liðið lagði áhugalaust lið Fram 
næsta auðveldlega, 32-26, í Safa-
mýrinni.

HK hungraði meira í sigur og 
náði fljótt öruggri forystu í leikn-
um. HK skoraði 6 mörk á fyrstu 
sex mínútum leiksins á móti 
tveimur heimamanna. Þessa for-
ystu lét HK aldrei af hendi. Fimm 
mörkum munaði á liðunum í hálf-
leik, 13-18, þar sem Ragnar Hjalte-
sted fór á kostum með átta mörk 
úr níu skotum.

HK náði mest átta marka for-
ystu í síðari hálfleik, 20-28, og þó 
Fram biti aðeins frá sér í lokin var 
sigur Kópavogsliðsins aldrei í 
hættu. Aðeins Rúnar Kárason og 
Björgvin Þór Gústavsson virtust 
leggja sig alla í verkefnið í liði 
Fram.

Það var greinilegt frá fyrstu 
mínútu að HK hungraði í annað 
sæti deildarinnar en Fram ekki. 
Það tók Gunnar Magnússon þjálf-
ari HK undir. 

„Það sást greinilega. Við jöfnuð-
um árangurinn frá því í fyrra sem 
er annað sætið og besti árangur 
HK frá upphafi. Það var kannski 
aðeins meira í húfi hjá okkur. 

Það er karakter í liðinu að klára 
þetta mót með reisn og ég er virki-
lega stoltur af því. HK er félag á 
uppleið og það skiptir máli fyrir 
félagið að festa sig í sessi í topp-
baráttunni. Við þurftum að sýna 
það og sanna að við erum komnir 

til að vera á meðal þeirra bestu,“ 
sagði Gunnar.

HK mun meðal annars missa 
Ausgustas Strazdas sem fer til 
Spánar í sumar. Gunnar vildi lítið 
gefa uppi um væntanlega nýja 
leikmenn fyrir þá sem fara. 

„Það verða einhverjar breyting-
ar hjá okkur en okkar markmið er 
klárt og það er að vera áfram í 

fremstu röð. Við erum með hóp af 
ungum mönnum sem eru líka að 
koma upp. 

Við erum með sterkan annan 
flokk. Þetta verður blanda af 
ungum strákum og nýjum leik-
mönnum. Það er ekkert klárt með 
það og verður bara að koma í ljós,“ 
sagði Gunnar um leikmannakaup 
sumarsins. - gmi

HK jafnaði sinn besta árangur frá upphafi í efstu deild með sigri á Fram í gær:

HK búið að tryggja sér annað sætið

SILFURMAÐUR Ólafur Bjarki Ragnarsson og félagar í HK voru miklu ákveðnari í Safa-
mýri í gær og áttu sigurinn skilinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Þjónustubíll
Sími: 568 2035 & 898 3031

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

Betri kostur, bæði fyrir 
budduna og umhverfið!

Minni eldsneytisnotkun

Óvenjugóð ending

Meira öryggi
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Allar gerðir dekkja
á ennþá betra verði!



 28. apríl 2008  MÁNUDAGUR28

EKKI MISSA AF

18.50 Arsenal-Derby  
 STÖÐ 2 SPORT 2

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12:15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10:15 á sunnudag.

19.05 F1. Við endamarkið  
 STÖÐ 2 SPORT

20.15 Ný Evrópa með augum 
Palins   SJÓNVARPIÐ

20.20 American Idol   STÖÐ 2

21.00 Jericho   SKJÁREINN

STÖÐ 2

> Sophia Bush
Bush er ein af aðalleikkon-
unum í þáttunum One Tree 
Hill sem SkjárEinn sýnir 
í kvöld. Sjálf giftist Bush 
aðalhjartaknúsara þáttanna, 
Chad Michael Murray, árið 
2005. Adam var hins vegar 
ekki lengi í paradís því í lok 
árs 2006 skildu þessi 
ungu hjónakorn.

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 Meistaradeild VÍS í hestaíþrótt-
um
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.15 Ný Evrópa með augum Palins 
 (2:7) Í þessum breska myndaflokki fer leik-
arinn Michael Palin úr Monty Python-hópn-
um um 20 lönd í Mið-, Austur- og Suðaust-
ur-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.

21.15 Lífsháski  (Lost)

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

22.45 Herstöðvarlíf  (1:13) (Army Wives) 
Bandarísk þáttaröð um eiginkonur her-
manna sem búa saman í herstöð og leynd-
armál þeirra.

23.35 Spaugstofan
00.00 Kastljós
00.40 Dagskrárlok

08.00 Rachael Ray  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
16.45 Vörutorg
17.45 Rachael Ray  Spjallþáttur þar sem 
Racheal Ray fær til sín góða gesti og eldar 
gómsæta rétti.

18.30 Game tíví  (e)

19.10 Svalbarði  (e) Spriklandi fersk-
ur skemmtiþáttur í umsjón Þorsteins Guð-
mundssonar sem fær til sín góða gesti. 

20.10 One Tree Hill  (12:18) Bandarísk 
unglingasería þar sem húmor, dramatík og 
bullandi rómantík fara saman. Það er stór 
stund hjá vinunum, enda er þetta hundr-
aðasti þátturinn af One Tree Hill. Lucas og 
Lindsey eru að fara að gifta sig og Peyt-
on verður að gera upp við sig hvort hún 
eigi að skerast í leikinn eða missa sína einu 
sönnu ást. Nathan notar tækifærið og reyn-
ir að vinna hjarta Haley aftur og Dan er laus 
úr fangelsi og mætir í brúðkaup sonarins.

21.00 Jericho  (5:7) Bandarísk þáttaröð 
um íbúa í Bandarískum smábæ sem ein-
angraðist frá umheiminum eftir kjarnorku-
árásir á bandarískar borgir. Mimi er særð 
og flutt á spítala en Goetz reynir að ná til 
hennar áður en hún nær að kjafta frá. Jake 
og hans menn taka lögin í sínar hendur og 
það er komið að uppgjörinu við Goetz og 
illmennin frá Ravenwood. Einn íbúi Jericho 
tekur afdrifaríka ákvörðun.

21.50 C.S.I.  (9:17) Bandarískir þættir um 
störf rannsóknardeildar Las Vegas borgar. 
Aukin dópneysla Warricks hefur áhrif á starf 
hans í rannsóknardeildinni þegar hann er 
grunaður um aðild að morði. Leikstjóri þátt-
arins er Óskarverðlaunahafinn William Fri-
edkin (The Exorcist og The French Conn-
ection).

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

23.30 Brotherhood  (e)

00.30 C.S.I.
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Everton - Aston Villa
16.05 West Ham - Newcastle
17.45 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

18.50 Derby - Arsenal  (Enska úrvals-
deildin) Bein útsending frá leik Derby og 
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

21.00 Ensku mörkin  Ný og hraðari út-
gáfa af þessum vinsæla þætti þar sem öll 
mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru 
sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum. 
Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna og sér-
fræðinga.

22.00 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.30 Chelsea - Man. Utd.
00.10 Derby - Arsenal

07.00 Justice League Unlimited
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Kalli kanína og félagar
08.10 Oprah  (“I Love You” Surprises)

08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Standoff  (5:18)

11.15 Extreme Makeover. HE  (23:32)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours  (Nágrannar)

13.10 Numbers  (12:24)

13.55 Back To You  (1:10)

14.25 D.E.B.S.
15.55 Háheimar
16.18 Leðurblökumaðurinn
16.43 Tracey McBean
16.58 BeyBlade
17.23 Funky Walley
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours  (Nágrannar)

18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og 
veður
18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons  (17:22)

19.55 Friends  (9:24) (Vinir 7)

20.20 American Idol  (33:42) Banda-
ríska útgáfan af Idol-Stjörnuleit er vinsæl-
asti sjónvarpsviðburður í heimi. Komið er 
að því að finna sjöundu Idol-stjörnuna en 
fram að þessu hafa sigurvegarar kepnninnar 
og reyndar fleiri til slegið rækilega í gegn og 
selt milljónir platna.

21.05 American Idol  (34:42)

21.50 Missing  (1:19)

22.35 Swinging  (1:6) Einstaklega beitt-
ur og örlítið kræfur nýr breskur sketsaþátt-
ur um skrautleg pör og spaugilegar hliðar á 
kynlífi þeirra.

23.00 Super Sucker  Snargeggjuð grín-
mynd frá leikaranum Jeff Daniels. 

00.35 Shark  (7:16)

01.20 War Stories
02.45 D.E.B.S.
04.15 Thief  (4:6)

05.00 The Simpsons  (17:22)

05.25 Friends  (9:24) (Vinir 7)

05.50 Fréttir og Ísland í dag
06.50 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

08.10 Svampur Sveinsson - Bíómyndin
10.00 Manchester United. The Movie
12.00 Sisterhood of the Traveling 
Pants
14.00 Svampur Sveinsson - Bíómyndin
16.00 Manchester United. The Movie
18.00 Sisterhood of the Traveling 
Pants  Skemmtileg gamanmynd um systra-
lag vinkvenna sem beita all óvenjulegri að-
ferð til að halda sambandinu þegar leiðir 
þeirra taka að skilja á fullorðinsárunum.

20.00 Carried Away  Ögrandi drama.

22.00 Movern Callar
00.00 Special Forces
02.00 Mississippi Burning

07.00 Spænski boltinn  (Real Madrid - 
Atl. Bilbao)

16.05 PGA Tour 2008  Útsending frá EDS 
Byron Nelson mótinu í golfi.

19.05 F1. Við endamarkið  Fjallað verð-
ur um atburði helgarinnar og gestir í mynd-
veri ræða málin. Farið verður yfir helstu mál 
líðandi keppni og þau krufin til mergjar.

19.50 Iceland Expressdeildin 2008 
 Endursýning frá þriðja leik Keflavíkur og 
Snæfells í úrslitakeppni Iceland Express 
deildarinnar.

21.35 Þýski handboltinn  Öll helstu til-
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 at-
vikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

23.00 Inside Sport  (Michael Vaughan / 
Sir Henry Cooper and Joe Bugner) Frábær 
þáttur frá BBC þar sem rætt er við heims-
fræga 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 sem haldið var í St. 
Louis á Edward Jones Dome leikvanginum.

00.20 Players Championship (#6)

▼
▼

▼

▼

▼

Á ónefndum stað austur á landi á ég nokkrar 
vasabrotsbækur í plastpoka. Plastpokann gróf 
ég í jörðu fyrir 28 árum og ennþá á ég snjáð 
kort sem ég teiknaði, og vísar leiðina að þessum 
falda fjársjóði. Þetta litla tímahylki ætla ég að 
grafa upp á ævikvöldinu og minnast tapaðs 
sakleysis. 
Við Íslendingar teljum okkur vita mikið um sam-
ferðamenn okkar ef við höfum upplýsingar um 
hvaða snilldarverk „liggur á náttborðinu“ í það og það skiptið. Allir 
sem eru spurðir virðast vera á kafi í grundvallarritum í heimspeki og 
lykilverkum frægra rithöfunda. Fólk minnist þess að strax á barnsaldri 
hafi það fengið áhuga á að kynna sér hvernig grundvallarspurningar 
um lífið og tilveruna voru meðhöndlaðar af rithöfundum frá ólíkum 
menningarsvæðum. Bókin er hinn eini sanni áhrifavaldur og ekkert 
hefur haft eins mikil áhrif á mótunarárum Íslendingsins. 
Með roða í kinnum verð ég að viðurkenna að ég fylli ekki þennan 

flokk. Eins og þið hin leita ég ekki svara við lífs-
gátunni í þykkum doðröntum og hef aldrei gert. 
Flest sem ég veit eða tel mig skilja er grundvall-
að á þekkingu sem ég hef aflað mér með því að 
horfa á sjónvarpið. Ég kannast þó við áhrifamátt 
bókarinnar. 
Á mótunarárum mínum var uppáhalds bókin 
mín stórvirkið Pína, pína. Þar var að finna lýsing-
ar sem voru þroskandi fyrir hugarflugið og vöktu 

tilfinningar sem áður voru mér óþekktar. Þær get ég ekki haft eftir og 
ætla því að nota lýsingu Steinólfs í Ytri-Fagradal á dauðastríði trjónu-
krabba til að gefa hugmynd um lesefnið: „...sams konar sladdandi 
hljóð mátti heyra í baðstofum hér áður fyrr, einkum fyrripart nætur, 
þegar griðkonur feitar voru gnúðar sem ákafast til frygðar.“ 
Ég get ekki beðið eftir að grafa upp gamla góða pokann og hverfa 
aftur til æskuáranna. Vonandi nýt ég það góðrar heilsu að ég geti 
notið lesningarinnar til fullnustu.

VIÐ TÆKIÐ: SVAVAR HÁVARÐARSON OG PÍNA, PÍNA

Trjónukrabbi klæmist í dauðateygjum



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Falcon Beach
17.45 Wildfire  (6:13)

18.30 The Class  (4:19)

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Falcon Beach
20.45 Wildfire  (6:13) Þriðja þáttaröðin 
um hana Kris sem var í byrjun send nauðug 
á búgarð í sveit en þar féll hún fyrir hesta-
mennskunni og þá sérstaklega kappreiðar-
hestinum Wildfire.

21.30 The Class  (4:19) The Class er 
bráðskemmtilegu nýr gamanþáttur úr 
smiðju þeirra sem framleiddu Friends og 
Mad About You. Við fylgjumst með bekkj-
armóti skrautlegra skólafélaga sem margir 
hverjir hafa ekki sést í 20 ár. Með aðalhlut-
verk fer hjartaknúsarinn Jason Ritter.

22.00 Cold Case (14.18)
22.45 Big Shots  (8:11) Ný og spennandi 
þáttaröð sem lýsa mætti sem blöndu af 
Nip/Tuck og Desperate Housewives - nokk-
urs konar Aðþrengdir eiginmenn.

23.25 Curb Your Enthusiasm  (4:10)

23.50 Entourage  (3:20)

00.15 American Dad  (9:23)

00.40 Comedy Inc.  (12:22)

01.05 Kenny vs. Spenny 2  (4:13)

01.35 Sjáðu
02.00 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00  Mér finnst...  Spjallþáttur í umsjón 
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen. 
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   Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm 
ræðir við Jórunni Frímannsdóttur, formann 
velferðasviðs.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar 
og allan sólarhringinn.

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: Skugga-Baldur
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 Frá Tónskáldaþinginu í París
23.10 Lárétt eða lóðrétt
00.07 Næturtónar

Þriðja þáttaröð þessa 
vinsæla spennumynda-
flokks sem fjallar um leit 
bandarísku alríkislög-
reglunnar að týndu fólki. 
Jess Mastrini er sjáandi 
og sérlegur aðstoðar-
maður í rannsóknunum. 
Nicole Scott er félagi 
hennar og er hörkulögga 
sem veigrar sér ekki við 
að sveigja reglurnar til 
þess að leysa glæpi. 
Magnaðir þættir í anda 
Cold Case.

STÖÐ 2 KL. 21.50

Missing

Í KVÖLD

Geysilega sterk skosk mynd eftir einn 
efnilegasta kvikmyndagerðarmann 
Breta, Lynne Ramsay, sem gat sér 
fyrst gott orð fyrir hina rómuðu Rat-
catcher. Samantha Morton fer hér á 
kostum í hlutverki ungrar konu sem á 
í rækilegri tilvistarkreppu. Þegar kær-
asti hennar fremur sjálfsmorð tekur 
hún þá undarlegu ákvörðun að gefa 
út nýklárað handrit hans undir sínu 
nafni og láta sig síðan hverfa. 

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Movern Callar
Stöð 2 Bíó kl. 22.00

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21 
Søndag 10.50 Aftenshowet 11.20 OBS 11.25 
Saras køkken 11.50 Søren Ryge præsenterer 
12.20 Verdens vildeste krydstogt 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 19.50 SportNyt 20.00 
Mistænkt 5: Svækket dømmekraft 21.45 OBS 
21.50 Seinfeld 22.15 Truslen fra dybet 22.55 
Smagsdommerne

7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 Camilla 
Plum i hagen 10.40 Grosvold 11.25 Åpen himmel 
11.55 Med hjartet på rette staden 12.45 ¦rdna 
- Samisk kulturmagasin 13.00 Newton 13.30 Kim 
Possible 13.55 Frosk til middag 14.05 Desperados 
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 Puls 17.55 Faktor 18.25 Redaksjon EN 18.55 
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30 Album 
20.30 De som bygger landet 21.00 Kveldsnytt 
21.15 Columbo 22.50 Nytt på nytt 23.20 Kulturnytt 
23.30 Sport Jukeboks

10.00 Rapport 10.05 Agenda 11.00 Sportspegeln 
12.00 Lustgården 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 Sthlm 19.15 The Full Monteverdi 19.30 
Kobra 20.15 Arméns döttrar 21.15 Rapport 21.25 
Kulturnyheterna 21.40 Glasklart 22.40 Brottskod: 
Försvunnen 23.25 Sändningar från SVT24

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja
leiðbeiningum í fylgiseðlinum með lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, hvort hætta á reykingum eða draga úr
þeim. Því ber að kynna sér upplýsingar um notkun í fylgiseðli. Þeir sem hafa fengið ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega,
óstöðuga eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu eða heilablóðfall nýlega, eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar
konur og konur með barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðs-leyfishafi: Novartis
Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.

Ánægja eða endurgreiðsla!
Frá 1. apríl til 31. maí 2008 veitum við fullan

skilarétt á Nicotinell tyggigúmmíi. Ef lyfið

uppfyllir ekki væntingar þínar, getur þú fengið

það endurgreitt.

Hægt er að nálgast skilamiða í öllum apótekum

sem inniheldur frekari upplýsingar.

�

�

�

�

Stökkt og brakandi yfirborð líkt og á venjulegu tyggigúmmíi
Frískandi og betra bragð af fjórum bragðtegundum:
- mintu, ávaxta, lakkrís og Classic

Mjúkt og gott að tyggja
Sykurlaust

Nikótín tyggigúmmí
Til að hætta eða draga úr reykingum
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Tónlistarhúsið á hafnarbakkanum verður tekið í 
notkun í desember 2009. Framkvæmdir ganga 
vel og nú er verið að steypa upp tónleika-og 
ráðstefnusali hússins. Byrjað verður að 
reisa glerhjúpinn utan um húsið í sumar-
byrjun. 

Rokkarar hafa viðrað áhyggjur sínar á 
því að húsið verði líklega alltof fínt til að 
gagnast þeim. Ásthildur Sturludóttir hjá 
Eignarhaldsfélaginu Portus hf., sem á og 
rekur húsið, slær á áhyggjur rokkaranna.

„Þetta á að vera hús fólksins í landinu 
og að sjálfsögðu viljum við líka fá rokkar-
ana,“ segir hún. „Það er misskilningur 
ef einhver heldur annað. Þó tónlist-
ar-og ráðstefnuhúsið sé verðandi 
heimili Sinfóníunnar þá viljum við 
fá sem flesta tónlistarmenn hingað 
inn til að halda hljómleika. Og er 
ekki rokkið líka á góðri leið með að 
verða klassískt?“

Nú þegar hefur Bubbi Morthens 
bókað Þorláksmessutónleikana 

sína í nýju höllinni frá og með 2009. Fjórir salir 
verða í byggingunni, sá stærsti tekur 1.800 

manns í sæti, sá minnsti 200. „Það verð-
ur hægt að spila í öllum sölunum í 

einu án þess að það trufli hvert 
annað. Hljóðhönnun hússins gerir 
ráð fyrir að Sinfónían geti leikið í 
einum sal og á sama tíma sé spilað 
rokk í öðrum, án þess að það trufli 
hvort annað.“

Um daginn var blásið til sam-
keppni um nafn á tónlistarhúsinu 
og bárust rúmlega 4.000 tillögur. 
„Það er verið að vinna úr þessum 

tillögum en við vonumst til að 
geta sagt frá nafninu sem 
allra fyrst“, segir Ásthild-
ur að lokum.   
 - glh
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LÖGIN VIÐ VINNUNA

LÁRÉTT 2. stagl 6. í röð 8. rönd 9. 
spendýr 11. tveir eins 12. kk nafn 14. 
farði 16. vörumerki 17. fjallaskarð 18. 
tugur 20. slá 21. viðskipti.

LÓÐRÉTT 1. hrun 3. rykkorn 4. nokkrir 
5. gerast 7. auð blaðrönd í bók 10. 
angan 13. pfn. 15. gróft orð 16. stykki 
19. tveir eins.

LAUSN
LÁRÉTT: 2. tafs, 6. rs, 8. rák, 9. api, 
11. ee, 12. pálmi, 14. smink, 16. ss, 
17. gil, 18. tíu, 20. rá, 21. kaup. 

LÓÐRÉTT: 1. hrap, 3. ar, 4. fáeinir, 5. 
ske, 7. spássía, 10. ilm, 13. mig, 15. 
klám, 16. stk, 19. uu. 

„Við erum yfirleitt með útvarpið 
á, og stillt á FM 95.7. Einstaka 
sinnum skipti ég svo yfir á Létt-
bylgjuna á 96.7, það er næsti 
kostur.“

Anna Dóra Ármannsdóttir, eigandi sölu-
turnsins Vikivaka.

Þeir Örn Bárður Jónsson, Sigurð-
ur Árni Þórðarson og Skúli Sig-
urður Ólafsson birta allir útfar-
arræður á vefsíðum sínum. 
Sigurður Skúli segir að útfarir 
séu opinberar athafnir og ekkert 
sé því til fyrirstöðu að birta þær 
á vefnum, en hægt er að lesa 
útfararræður hans á bloggi á 
mbl.is. „Maður les þennan texta 
fyrir fjölda fólks og því er þetta 
er ekkert trúnaðarmál,“ segir 
Sigurður Skúli og bætir því við 
aðstandendur lesi textann yfir og 
þeir gefi samþykki sitt fyrir 
honum. Hann tekur jafnframt 
fram að hann reyni að hafa 
umhverfið á vefsíðu sinni sem 
allra látlausast, og þannig hafi 
hann keypt út auglýsingu af 
henni og fjarlægt stjörnugjöf 
undir færslunum.

Örn Bárður hefur birt útfarar-
ræður á heimasíðu sinni undan-
farið ár. Hann tekur undir með 
Sigurði Skúla að ræðurnar hafi 
ákveðið heimildargildi, og að 
útfarir séu opinberar athafnir. 
Hann bætir því við að gott 
aðgengi að textanum geti haft 
mikil sálgæsluáhrif. 
„Aðstandendur vilja oft fá 
þetta birt því þeir eru 
með hugann við eitthvað 
annað meðan á útförinni 
stendur. Þeim finnst því 
gott að geta lesið ræðuna 
nokkrum dögum eða mán-
uðum seinna. Svo 
eru líka aðrir 
sem eiga ekki 
heimangengt í 
útförina; eru 
kannski 
erlendis og 
vilja nálg-
ast hana,“ 
segir Örn.

Pétur 
Pétursson, 
prófessor við 
guðfræðideild 
Háskóla 
Íslands, telur 
þessar birting-
ar vera á gráu 

svæði. Útfarir 
séu vissulega 
opinberar 
at hafnir. „Og 
það verður 
einnig að taka 

það með í reikninginn að mikil 
hefð er fyrir birtingu minningar-
greina, sem eru hálfgerðar útfar-
arræður, í blöðum,“ segir Pétur 
og bætir því við að hinn sérís-
lenski áhugi á ættum og nágrönn-
um sé ákaflega mikill. „En að 
mínu mati tel ég að prestar ættu 
ekki birta þessar ræður án náins 
samráðs við aðstandendur enda 
liggja þar oft miklar trúnaðar-
upplýsingar. En þetta er vissu-
lega nýjung og athyglisvert fyrir 
þær sakir.”  freyrgigja@frettabladid.is

PÉTUR PÉTURSSON: PRESTAR Á GRÁU SVÆÐI 

Birta útfararræður á Netinu

Á GRÁU SVÆÐI 
Pétur Pétursson, 

prófessor við guð-
fræðideild Háskóla 
Íslands, telur birt-
ingarnar vera á gráu 
svæði.

Líka rokk í nýja tónlistarhúsinu

ROKKIÐ ER VELKOMIÐ Ásthild-
ur Sturludóttir hjá Portus hf. Í STÓRA SALNUM Tölvuteiknuð yfirlitsmynd.

„Við erum fimm manna hópur sem höfum 
hist um nokkurt skeið og rætt hvernig mætti 
bæta og virkja þetta samfélag,“ segir 
Valgeir Þorvaldsson, íbúi á Hofsósi og 
athafnamaður. Hópurinn hugðist fyrst safna 
fyrir sundlaug, en athafnakonurnar Steinunn 
Jónsdóttir og Lilja Pálmadóttir tóku þau mál 
í sínar hendur og gáfu íbúum Skagafjarðar 
hana eins og komið hefur fram í Fréttablað-
inu. 

En Valgeir og hópurinn hans dó ekki 
ráðalaus. Hann ætlar því að nýta sér þann 
mikla meðbyr sem hefur skapast með gjöf 
athafnakvennanna, og safna fyrir íþróttahúsi 
sem vonandi rís við hlið sundlaugarinnar 
áður en um langt líður. „Allir eru sammála 
um það það væri langbest og hagkvæmast ef 
þessi starfsemi yrði samþætt og þannig væri 
hægt að nýta sturturnar og búningsherberg-
in,“ útskýrir Valgeir, en að hans sögn er gert 

ráð fyrir á skipulagi sundlaugarinnar að 
íþróttahús geti risið við hlið hennar.

Valgeir segir að hópurinn geri sér grein 
fyrir erfiðri fjárhagsstöðu sveitarfélagsins 
en það virðist ekki koma niður á gjafmildi 
íbúa. Nýverið gáfu fimmtíu einstaklingar 
hundrað þúsund krónur hver í söfnunina og 
íþróttafélagið Neisti tvöfaldaði þá upphæð á 
einu bretti. Í íþróttahússsjóðinn eru því 
komnar tíu milljónir, sem ættu að nægja til 
að reisa grunninn. „Hér á Hofsósi er mikil 
hefð fyrir sjálfboðavinnu og við ætlum að 
reisa þetta meira eða minna sjálf,“ segir 
Valgeir. 
 - fgg  

Framkvæmdagleðin allsráðandi á Hofsósi

TÍU MILLJÓNIR KOMNAR Valgeir Þorvaldsson langar 
að reisa íþróttahús við hlið sundlaugabyggingar sem 
athafnakonurnar Steinunn Jónsdóttir og Lilja Pálma-
dóttir gefa.

LÍKRÆÐUR Á VEFSÍÐ-
UNNI Örn Bárður er 

einn þeirra presta sem 
birtir líkræður fyrir allra 
augum á vefsíðu sinni.

Rokksöngvarinn Jens Ólafsson úr 
Brain Police fagnaði þrítugs-

afmæli sínu á Dillon á 
laugardagskvöld. Fjöldi 

vina úr rokkgeiranum 
heiðraði afmæl-
isbarnið og að 

sjálfsögðu voru 
hljóðfærin ekki 
langt undan. 

Meðal gesta voru 
Höddi og félagar 

úr Brain Police og þeir Krummi, 
Bjarni og Bjössi úr Mínus. Þegar 
tónlistarmennirnir höfðu lokið sér 
af tók Andrea Jónsdóttir við sem 
plötusnúður og spilaði gamla rokk-
slagara fram eftir nóttu.

Drengirnir í hljómsveitinni Sigur 
Rós eru nú langt komnir með 
næstu plötu sína. Áætlað er að 
hún komi út í sumar og síðustu 
daga hafa Jón Þór Birgisson og 
félagar verið við upptökur í hinu 
fornfræga Abbey Road-hljóðveri í 
London. Eins og komið hefur fram 
í Morgunblaðinu nýtur hljómsveitin 
liðsinnis 67 manna strengjasveitar 
og drengjakórs. Samtals hafa því 
tæplega hundrað manns verið við 
upptökurnar sem fara fram undir 
stjórn upptökustjórans Flood.

Á meðan gengur vinasveit Sigur 
Rósar, amiinu, allt í haginn. Heyrst 
hefur að María Huld Markan og 
stallsystur hennar séu þessa dagana 
að semja tónlist fyrir tvær erlend-
ar bíómyndir. Önnur ku vera lítil 
listræn mynd en líklegt er að talið 
að hin muni vekja mikla athygli 
því þar er sjálfur Michael Caine í 
aðalhlutverki. Þá undirbúa amiinu-
stelpur stóra tónleika á Listahátíð 
í Reykjavík. Þar koma 
þær fram með raf-
tónlistarmanninum 
Kippa Kaninus, 
strengjakvartett, 
blásturssveit og 
tveimur með-
limum Sigur 
Rósar. - hdm
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BAKÞANKAR
Þráins 
Bertelssonar

Í dag er mánudagurinn 28. apríl, 
119. dagur ársins. 

5.13 13.25 21.40
4.46 13.10 21.36

Árið 1209 höfðu „rétttrúaðir“ 
kaþólikkar nógu að sinna í 

krossferð gegn „villutrú“ Kaþara 
í Suður-Frakklandi. Þar kom að 
krossfaraherinn sat um Beziers-
borg, eitt höfuðvirkja Kaþara. 
Ákveðið var að ráðast til inn-
göngu í borgina. Herstjóri kross-
fara, Símon Montford jarl af Leic-
ester, benti á að ekki væru allir 
íbúar borgarinnar villutrúar-
menn. Kommissar eða umboðs-
maður páfa (Innocentíusar eða 
Hreins III), Arnaud-Amaury, 
ábóti í Citeaux sagði þá setningu 
sem lifað hefur fram á vora daga: 
„Neca eos omnes, Deus suos agos-
cet.“(„Drepið þá alla. Drottinn 
hirðir sína.“ Enska þýðingin er: 
„Kill them all, let God sort them 
out.“). 
Árið 2008, 799 árum síðar, er 
ofbeldi enn þá stundað í stærri 
stíl en nokkru sinni fyrr hérna á 
plánetunni okkar. Það sem helst 
hefur breyst er að auðugir aðilar 
hafa dregið sig út úr sjálfum bar-
dögunum því að reynslan sýnir að 
það kemur best út fjárhagslega 
að láta láglaunamenn berjast við 
láglaunafólk.

ADOLF Hitler trúði því statt og 
stöðugt að ofbeldi væri ekki ein-
ungis óhjákvæmilegt öðru hverju 
til að treysta stöðu valdhafa, held-
ur væri ofbeldi grundvallaratriði 
í skipan ríkisins. Hann sagði: 
„Allra fyrsta undirstaða vel-
gengni er sífelld, stöðugt og reglu-
leg beiting ofbeldis.“ Ekki er hægt 
að ásaka Adolf Hitler fyrir að 
vera ekki sjálfum sér samkvæm-
ur að þessu leyti, því hann sagði 
einnig: „Mannúðarstefna er ein-
kenni heimsku og kjarkleysis.“

ALGENGASTA réttlæting á 
ofbeldi er að óhjákvæmilegt sé að 
beita því í sjálfsvörn; og ríkis-
stjórnir megi ráðast á þegna sína 
þegar aðgerðir þeirra beinast að 
því að kollvarpa stjórnarskrá 
landsins. Sömuleiðis er talið óhjá-
kvæmilegt að ríkisvaldið sé reiðu-
búið að grípa til ofbeldis til að 
halda uppi lögum og reglu. Sam-
anber að handsama sjúka ofbeld-
ismenn, morðingja og fólk sem er 
vitstola af vímuefnaneyslu. Að 
beita ofbeldi gegn friðsömum 
mótmælum, jafnvel þótt þau séu 
út af jafn fáránlegum meinlokum 
og hjá Köþörum forðum er villi-
mennska af þeirri tegund sem við 
nú köllum fasisma, samanber orð 
fyrrnefnds Hitlers: „Allra fyrsta 
undirstaða velgengni er sífelld, 
stöðug og regluleg beiting ofbeld-
is.“ Mjór er mikils vísir.  

Ofbeldi
og fasismi


