Óróar geta verið
til mikillar
prýði bæði
innan dyra
og utan
auk þess sem
frá sér notaleg þeir gefa margir
kemur á þá. hljóð þegar rót
Þetta
fæst í versluninni fallega akarn
og kostar 2.990 Gosbrunnar.is
krónur.

HEIMILI

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR

O.FL.

Sex vikna námskei›
hefjast 5. maí.
Mánudaga,
mi›vikudag
a og föstudaga
kl. 6.30 e›a
12.05.
A›gangur a›
tækjasal fylgir.

SJÚKRAﬁ

Höf›abakka
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JÁLFUN

OG LÍKA
MSR

Sími: 511-1575

www.hreyfigr

ÆKT

eining.is

heimili

6 mán.

fasteignir

FASTEIGNIR

vaxtalausar raðgr.

LEIGU

Nýjar og fullbúnar
íbúðir í Hafnarfirði

Ég fékk

Frosti Friðriksson

við notadrjúga
hillu frá Vegagerðinn
i.

sjálft

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

skúrum við
skipulagni
nu verkefna
þegar ég reyndi
á
búið að henda að falast eftir fleiri sínum vegum, en
hill
þei

Hef alla tíð verið mikill
fréttahaukur
Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir er nýr
ritstjóri 24 stunda.
TÍMAMÓT 18

Queen Raquela til LA
Ólafur Jóhannesson
heldur með The Amazing Truth About
Queen Raquela á
kvikmyndahátíðina í
LA í júní og heimsækir Skywalker
Ranch í leiðinni.
FÓLK 30

Í órétti
„Ekki er hægt að una því að stelpa
nýorðin ellefu, með Asperger-heilkenni, sé gerð að glæpamanni“,
skrifar Guðmundur Andri Thorsson.

Bæjarlind

Byggingafélagið
Burst

14-16 - Upplýsin

á besta stað

í Vallahverfin
u í Hafnarfirði.

Nýtt fjölbýli
í Hafnarfirði

Fasteignasalan
Ás hefur til sölu
Vallahverfi í
þrjár íbúðir
Hafnarfirði.
í
Um

ð

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

fullbúin með
öllum tækjum
Húsið skilast
á 35 milljónir
fullbúið að
króna
t
i Í

g

Sími: 512 5000

Einhleypar konur öðlast
rétt til tæknifrjóvgana
Einhleypar konur fá rétt til að gangast undir tæknifrjóvganir ef breytingatillögur heilbrigðisráðherra ná
fram að ganga. Ákvæði um hámarksaldur fellt brott og reglur rýmkaðar út frá jafnréttissjónarmiðum.
Tæknifrjóvgun
mun standa einhleypum íslenskum konum sem vilja eignast börn
til boða ef niðurstöður og breytingatillögur nefndar sem Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra skipaði síðasta haust ná
fram að ganga.
Nefnd heilbrigðisráðherra skilaði af sér niðurstöðum um endurskoðun laga um tæknifrjóvganir á
föstudag. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins kynnti ráðherra
frumvarp um málið á ríkisstjórnarfundi á föstudag og verður það

HEILBRIGÐISMÁL

lagt fyrir á Alþingi í vikunni.
„Sanngirni og jafnréttissjónarmið sem ég hef kallað eftir í þessum málum eru höfð að leiðarljósi í
þessum niðurstöðum,“ segir Guðlaugur Þór um breytingarnar.
Meginbreytingin sem niðurstöður nefndarinnar fela í sér eru að
með þeim munu einhleypar konur
eiga sama rétt að gangast undir
tæknifrjóvganir og aðrar konur.
Auk þess er gert ráð fyrir því að
skilyrði núgildandi laga um
hámarksaldur kvenna sem gangast undir slíka aðgerð verði breytt.

Ástand hverrar konu verði fremur
metið fyrir sig. Þó verður óheimilt
að framkvæma tæknifrjóvgun á
konum sem komnar eru yfir það
sem telja verður eðlilegan barneignaraldur.
Þá er kveðið á um að ráðherra
fái heimild til að setja leiðbeinandi reglur um hámarksfjölda
fósturvísa sem settir eru upp í leg
konu í tæknifrjóvgun með því
markmiði að fækka fjölburafæðingum eins og hægt er.
Í fjórða lagi eru lagðar til breytingar á skilyrðum fyrir fram-

kvæmd tæknifrjóvgunarmeðferðar. Til að mynda er lagt til að fellt
verði á brott lagaskilyrði um að
tæknifrjóvgun sé einungis heimiluð þegar aðrar aðgerðir til að sigrast á ófrjósemi hafi brugðist.
Einnig er lagt til að kærunefnd
sem starfað hefur á grundvelli
laga um tæknifrjóvgun og ætlað
er að fjalla um synjun læknis um
tæknifrjóvgun verði lögð niður.
Slík mál gangi í staðinn til landlæknis og þaðan verði hægt að
kæra þau til ráðuneytisins.
- kdk

Sifjaspellsmálið í Austurríki:

Nýjar hryllingslýsingar birtar

Ólafur var allt
í öllu

AUSTURRÍKI Nýjar skelfilegar

lýsingar á nærri aldarfjórðungs
harðræðisvist
dóttur Josefs
Fritzl og barna
þeirra í kjallara
húss hans í
Amstetten í
Austurríki
birtast í nýjasta
hefti þýska
vikuritsins Der
Spiegel.
JOSEF FRITZL
Þar kemur
meðal annars
fram að í prísundinni nauðgaði
Fritzl dótturinni reglulega. Þar
sem dýflissan var fram til 1993
bara eitt herbergi urðu þrjú barna
hennar vitni að nauðgununum.
Eftir að vistarverurnar voru
stækkaðar fóru uppáferðirnar
fram bak við luktar dyr.
Rannsókn málsins heldur áfram.
Að því er mágkona Fritzl greindi
frá í viðtali í gær var hann árið
1967 dæmdur í átján mánaða
fangelsi fyrir nauðgun.
- aa

Ólafur Stefánsson
var besti maður
Ciudad Real í
tapleik gegn
Kiel í gær.
ÍÞRÓTTIR 24

VEÐRIÐ Í DAG
13
14
13

Söngkonan
Fabú

la
telur góða ruslatu
nnu
þarfaþing í
baðherbergið.

BLS. 4

Sérblað um híbýli og bað
- skrifstofuh
úsnæði
14 - 16. Leiguverð á þriðju hæð (Penthous
390 þús pr.
e)
strax !
mán. Glæsilegt að Bæjarlind
útsýni. Laus
Einnig er
að losna c.a.
130 fm innkeyrslu
leiguverð
200 þús pr.
bil að Vagnhöfða
mán.

Í DAG 16

9

Fannar

Viðarsson
Framkvæmdastjóri
Heilsuráðgj
afar

5. MAÍ 2008

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

5. maí 2008 — 122. tölublað — 8. árgangur

MÁNUDAGUR

MÁNUDAGUR

ust með

Eftir að ég fékk
mér IQ-CA
hef ég ekki
RE
fundið til í
bakinu!
Sölvi

Heimatilbúnar heilsulindir
og fallegt veggskraut

- skrifstofuh
úsnæði á
annari hæð
Eignin snýr
að
í vestur og
eru tölvulagni Bæjarlind 14 - 16.
laus strax
og leiguverð
r fyrir hendi.
300 þús pr.
Eignin er
mán.

C.a. 230 fm.

Nýtt fjölbýli

Frosti Friðrikss
on
skrýtnum hlutum er hrifinn af gömlum,
hillu frá Vegagerð og fóstrar lífsskipuleggjandi
ríkisins.

híbýli - ba
ð

HÍBÝLI

5. MAÍ 2008

TIL LEIGUTIL
C.a. 180 fm.

Sérblað um fasteignir
Hilla fyrir líf
ið

Í MIÐJU BLAÐSINS

Ég mæli hikla

Dalsbraut 1
Akureyri
Sími 461 1150

Sumarvörur

af öllum stærðum
og
gerðum eru
komnar í
Ikea. Þeir sem
eru komnir
í sumarskap
geta fundið
garðhúsgögn,
blóm og potta
og útileguvöru
í versluninni r á góðu verði
auk
þar er að finna þess sem
búsáhöld í
öllum regnbogan
s litum.

FRÉTTABLAÐIÐ/S
TEFÁN

FROSTI FRIÐRIKSSON

Lífsskipuleggjandi hilla
frá Vegagerð ríkisins

Listhúsinu Laugard
al
Reykjavík
Sími: 581 2233

Leikföng

sem
lengur í notkun ekki eru
er tilvalið
fara með í
Sorpu þaðan að
sem þau fara
í
hirðinn. Þegar Góða
öll börnin
á heimilinu
eru
grasi er sjálfsagt vaxin úr
öðrum börnum að leyfa
að njóta
uppáhaldsleikfangann
a.
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ÚRKOMA NÁLGAST Í dag verður
yfirleitt hæg suðaustlæg átt en þó
strekkingur úti við suðurströndina.
Bjartviðri norðanlands fram eftir
degi en fer að rigna sunnan til þegar líður á daginn. Hlýtt í veðri.
VEÐUR 4

68,90%

BANASLYS Í KÖMBUNUM Karlmaður á sjötugsaldri lét lífið eftir að hafa misst stjórn á bíl sínum í beygju í Kömbunum skammt

ofan Hveragerðis. Bíllinn steyptist fram af háum klettum og maðurinn kastaðist út úr honum.

Sjá síðu 2

MYND/GKS

Borgarstjóri gagnrýnir vinningstillögu um skipulag Vatnsmýrarinnar:

Segja skipulagsmál í uppnámi

41,96%
35,99%

BORGARMÁL Ólafur F. Magnússon
Fréttablaðið

24 stundir

Morgunblaðið

Við
ð stöndum
ndu upp úr

borgarstjóri lagði fram tillögu í
borgarráði 14. febrúar um að
komið yrði á laggirnar stýrihópi
til að vinna frekar að heildarskipulagi Vatnsmýrarinnar samkvæmt vinningstillögu um framtíðarsýn
svæðisins.
Ólafur

gagnrýnir nú vinningstillöguna
hart og segir að ef ekki verði
hætt að vinna samkvæmt henni
geti það haft alvarlegar afleiðingar fyrir þróun og uppbyggingu Vatnsmýrarinnar. Minnihlutinn í borginni telur að
borgarstjóri verði að skýra orð

Heilsunuddpottar

sín því annars séu skipulagsmál
borgarinnar í uppnámi.
Ásta Þorleifsdóttir, fulltrúi Flista í stýrihópnum, segir að skilja
megi orð borgarstjóra um vinningstillöguna sem svo að hann
vilji slá hana út af borðinu. Það sé
þó ekki raunin.
- shá / sjá síðu 4

Fréttablaðið er með 64,20% meiri lestur
en 24 stundir og 91,44% meiri lestur
en Morgunblaðið.

Opið virka daga frá 8 -18
laugardaga frá10 -15
Allt sem þú þarft...

...alla daga

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

Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

SPURNING DAGSINS

2

5. maí 2008 MÁNUDAGUR

Karlmaður á sjötugsaldri lést þegar bíll hans fór út af í Kömbunum:

Brenndist nokkuð á höndum:

Banaslys á Suðurlandsvegi

Eldur í íbúð
í Njarðvík

BÍLSLYS Karlmaður á sjötugsaldri

Þórarinn, ertu hjartgóður?
„Já, allavega Hjartaheill og við
vorum hjartanlega sammála að
lokum.“
Þórarinn Guðnason er formaður Félags
sjálfstætt starfandi hjartalækna en
samningar náðust á laugardaginn milli
hjartalækna og samninganefndar heilbrigðisráðherra eftir ríflega tveggja ára
samningsleysi.

Tvöföldun Reykjanesbrautar:

Framkvæmdir
hefjast í dag
SAMGÖNGUMÁL Ístak hf. mun ljúka
við framkvæmdir vegna tvöföldunar Reykjanesbrautarinnar milli
Strandaheiðar og Njarðvíkur.
Var samningur þessa efnis
undirritaður á föstudaginn milli
fyrirtækisins og Vegagerðarinnar
eftir endurútboð sem haldið var
enda hafði fyrri verktaki,
Jarðvélar, sagt sig frá verkinu í
desember 2007. Vegagerðin hafði
áður hafnað tilboði Adakris og
Topp-verktaka þar sem verktakinn stóðst ekki kröfur Vegagerðarinnar. Tilboð Ístaks hljóðar
upp á ríflega 807 milljónir króna
og er áætlað að hefja framkvæmdir í dag, mánudag. Þá er
stefnt að því að 16. október verði
unnt að aka útboðskaflann á
fjórum akreinum.
- ovd

Erindrekar Dali Lama:

Viðræður við
Kínastjórn
KÍNA, AP Erindrekar útlagastjórnar

LÖGREGLUMÁL Karlmaður brennd-

BÍLLINN Í HLÍÐINNI Tildrög slyssins eru enn ókunn.

Henni var svo snúið við.
Tildrög slyssins eru ókunn en
málið er í rannsókn hjá lögregl-

MYND/KÁRI

unni á Selfossi sem biður hugsanleg vitni að slysinu að hafa samband í síma 480 1010.
- ovd

Séra Gunnar tjáir sig
ekki um meint brot
Séra Gunnar Björnsson, sóknarprestur á Selfossi, vill ekki tjá sig um kærur
tveggja unglingsstúlkna á hendur honum fyrir kynferðisbrot. Skýrslur verða
teknar af þeim í byrjun vikunnar. Tvær stúlkur til viðbótar íhuga að kæra.
LÖGREGLUMÁL „Ég held að það sé

ekki skynsamlegt á þessu stigi að
ég tjái mig um málið,“ segir séra
Gunnar Björnsson, sem hefur
verið kærður fyrir kynferðisbrot
gegn tveimur stúlkum á Selfossi.
Gunnar er farinn í hálfs árs leyfi
frá störfum á meðan málið er í
rannsókn. „Málið er í eðlilegu
rannsóknarferli og það væri ekki
rétt af mér að tjá mig um það,“
segir Gunnar.
Stúlkurnar
tvær eru sextán og sautján
ára sóknarbörn
og hafa báðar
verið virkar í
kórstarfi kirkjunnar.
Samkvæmt heimildum
GUNNAR
Fréttablaðsins
BJÖRNSSON
ná meint brot
Gunnars nokkur ár aftur í tímann. Auk þess munu tvær stúlkur
til viðbótar íhuga að kæra Gunnar fyrir sömu sakir.
Gunnar segist hafa átt inni frí
eftir langan starfsaldur. „Eftir 36
ára prestsskapinn minn þá átti ég
inni heilmikið af réttindum til að
fá leyfi frá störfum og þegar
þessi ásökun kom þá fannst mér
upplagt að nota bara tækifærið
og drífa mig í frí.“ Hann kveðst
ekkert geta sagt um það hvað
hann mun taka sér fyrir hendur
þennan tíma, eða hvort hann
hyggst dvelja áfram á Selfossi.
Upp komst um málið þegar foreldrar annarrar stúlkunnar leituðu með það til formanns sóknarnefndar, sem vísaði þeim til
HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08-0608

Tíbeta áttu í gær fund með
fulltrúum Kínastjórnar í borginni
Shenzhen í
Suður-Kína.
Þetta voru
fyrstu beinu
viðræðurnar
sem þessir
aðilar hafa átt
síðan til
uppþotna kom í
Lhasa um
miðjan mars.
HU JINTAO
Þegar
fundurinn var að hefjast sagði Hu
Jintao Kínaforseti að hann
vonaðist til „jákvæðrar niðurstöðu“ og að „dyr samræðu yrðu
áfram opnar“ að því er Xinhuafréttastofan greindi frá. Mikill
alþjóðlegur þrýstingur hefur verið
á Kínastjórn að ræða við útlagastjórn Dalai Lama fyrir Ólympíuleikana í Peking í sumar.
- aa

lést þegar bifreið hans fór út af
Suðurlandsvegi á þriðja tímanum
í gærdag.
Svo virðist sem maðurinn, sem
var einn í bílnum, hafi ekið pallbíl
sínum út af í beygju neðarlega í
Kömbum ofan Hveragerðis og
hrapað niður töluverða vegalengd.
Maðurinn var ekki í bílbelti og
kastaðist hann út úr bílnum við
slysið. Var hann úrskurðaður látinn á vettvangi. Mikill viðbúnaður
var vegna slyssins, lögregla og
sjúkraflutningamenn kvödd á
vettvang auk þess sem þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út.

ist nokkuð á höndum og fékk
snert af reykeitrun þegar eldur
kom upp á efri hæð íbúðarhúss í
Njarðvík laust fyrir hádegi í gær.
Höfðu íbúar hússins náð að
slökkva eldinn þegar lögregla og
slökkvilið komu á staðinn en
mikill reykur var í húsinu. Er
talið að eldurinn hafi kviknað í út
frá rafmagni og borist í sjónvarp.
Brenndist maðurinn þegar
hann reyndi að koma sjónvarpinu
út úr íbúðinni og var hann fluttur
með sjúkrabifreið á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja til skoðunar.
- ovd

Árekstur á Miklubraut:

Tveir fluttir
á slysadeild
LÖGREGLUMÁL Tveir voru fluttir á

slysadeild eftir árekstur tveggja
fólksbíla á Miklubraut laust fyrir
klukkan eitt aðfaranótt sunnudagsins.
Tildrög slyssins eru að ökumaður annars bílsins, sem grunaður er
um ölvun, missti stjórn á bíl sínum
neðan við Ártúnsbrekkuna, ók yfir
umferðareyju milli aðreina og í
veg fyrir bíl sem kom úr gagnstæðri átt. Voru ökumaður og
farþegi þess bíls fluttir á slysadeild en meiðsl þeirra ekki talin
alvarleg. Þurfti slökkvilið að beita
klippum til að ná fólkinu úr
bílunum sem taldir eru ónýtir. - ovd

Skemmtiferðaskip strandar:

Nærri 1.000
manns á skeri

SELFOSSKIRKJA Séra Eiríkur Jóhannesson í Hruna messaði í Selfosskirkju í gær. Séra

Gunnar Björnsson er farinn í hálfs árs leyfi frá störfum.

Biskupsstofu. Þangað kom málið
30. apríl. Þar var málið tekið fyrir
í sérstöku fagráði á vegum Þjóðkirkjunnar um meðferð kynferðisbrota. Ráðið vísaði málinu til
Barnaverndarnefndar sem hafði
samband síðan við lögreglu. Kærurnar tvær bárust nokkrum
dögum seinna.
Skýrslur verða teknar nú í
byrjun vikunnar af stúlkunum
tveimur, en þegar er búið að yfirheyra séra Gunnar stuttlega.
Rannsóknin er á algjöru frumstigi.
Samkvæmt heimildum Frétta-

blaðsins flokkast meint brot
Gunnars
sem
kynferðisleg
áreitni, en ekki kynferðislegt
ofbeldi af alvarlegasta tagi. Þá
mun þetta vera í fyrsta sinn sem
fagráð Þjóðkirkjunnar um meðferð kynferðisbrota fjallar um
mál tengt Gunnari.
Íbúar á Selfossi eru slegnir yfir
fréttum af kærunum. „Þetta
„sjokkerar“ auðvitað alla,“ segir
Eysteinn Óskar Jónasson, formaður sóknarnefndar. Hann
segir sóknarnefndina þó ekki í
aðstöðu til að aðhafast nokkuð
vegna málsins.
stigur@frettabladid.is

LETTLAND, AP Skemmtiferðaskipið
Mona Lisa strandaði í gærmorgun
í Eystrasalti, norðvestur af strönd
Lettlands. 984 voru um borð,
flestir þýskir ferðamenn, en
engan sakaði.
Björgunaraðgerðir hófust í
gærkvöldi og voru þrír dráttarbátar notaðir til þess að reyna að
losa skipið. Hópur kafara verða
svo sendir niður þegar skipið
losnar til þess að rannsaka hvort
skemmdir hafa orðið á búk þess.
Við fyrstu sýn virtist þó allt vera
í lagi.
Farþegar skipsins voru ekki
fluttir frá borði fyrr en í gærkvöldi þegar byrjað var að reyna
að losa skipið.
- kka

LÖGREGLUFRÉTTIR
Sportbílar við Ánanaust
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
kom í veg fyrir kappakstur þegar fjöldi
ökumanna sportbíla safnaðist saman
á bílum sínum við Ánanaust seint á
laugardagskvöldið. Er talið að bílarnir
hafi verið á bilinu 40 til 60 talsins.

Loftrýmiseftirlit Atlantshafsbandalagsins yfir Íslandi að hefjast:

Franskar þotur til landsins í dag
VARNARMÁL Fjórar Mirage 2000-orrustuþotur úr

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

franska flughernum koma hingað til lands í dag til
að sinna svonefndu loftrýmiseftirliti fyrir hönd
íslenskra stjórnvalda og Atlantshafsbandalagsins
næstu tvo mánuðina. Þotunum fylgir 120 manna
sveit franskra hermanna sem munu hafa aðsetur
þennan tíma á Keflavíkurflugvelli.
Samkomulagið um þetta loftrýmiseftirlit má
rekja til eftirmála brottfarar bandaríska varnarliðsins frá Íslandi árið 2006. Íslenska flugstjórnarsvæðið er mjög stórt og umferð um það mikil.
Samkvæmt reglum Atlantshafsbandalagsins er
gert ráð fyrir að öll lofthelgi bandalagsins njóti
sambærilegrar verndar og því lagði hermálanefnd
þess til, í kjölfar beiðni þar að lútandi frá íslenskum stjórnvöldum, að þær aðildarþjóðir bandalagsins sem hafa yfir flugher að ráða skiptust á um að
sinna í takmarkaðan tíma í senn loftrýmiseftirliti á
Íslandi. Þetta fyrirkomulag er að nokkru leyti að
fyrirmynd þess sem viðhaft hefur verið í Eystrasaltslöndunum og Slóveníu frá því þessi loftherslausu lönd gengu í NATO árið 2004.
Franska flugsveitin ríður á vaðið en eftir

MIRAGE-ORRUSTUÞOTA Fjórar slíkar munu dvelja hér næstu

átta vikur.

NORDICPHOTOS/AFP

brottför hennar í sumar kemur hingað bandarísk
flugsveit. Á næstu misserum munu síðan flugsveitir fleiri NATO-ríkja skiptast á um að dvelja hér,
þar á meðal frá Danmörku, Noregi, Spáni og
Þýskalandi.
- aa
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Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kallað að hjólhýsageymslusvæði í Bryggjuhverfi:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

74,79

75,15

Sterlingspund

148,8

149,52

Evra

115,6

116,24

Dönsk króna

15,488

15,578

Norsk króna

14,565

14,651

Sænsk króna

12,355

12,427

Japanskt jen

0,7139

0,7181

SDR

121,19

121,91

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
149,7958
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Tvö hjólhýsi gjöreyðilögðust í eldsvoða
ELDUR Tvö hjólhýsi eyðilögðust í

bruna á geymslusvæði fyrir hjólhýsi við Naustabryggju í Bryggjuhverfi í gærmorgun.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningu um eldinn
laust fyrir klukkan sex og voru
hjólhýsin alelda þegar slökkvilið
kom á staðinn. Gekk slökkvistarf í
fyrstu út á að verja hjólhýsi sem
stóðu við hlið þeirra sem brunnu
og tókst það að mestu leyti utan
þess sem þriðja hjólhýsið sviðnaði
lítillega.
Að sögn varðstjóra myndaðist
stór eldhnöttur þegar gaskútar í
hjólhýsunum sprungu en þar sem

kútarnir voru báðir úr trefjaefnum var hættan af sprengingunni
minni en ella.
Hjólhýsin eru í eigu hjólhýsaleigu sem notað hefur malarplan,
vestanvert við Bryggjuhverfið,
sem geymslusvæði. Vindur stóð af
suðaustri sem blés reyknum á haf
út. Gekk slökkviliði vel að ráða
niðurlögum eldsins og lauk
slökkvistarfi laust fyrir klukkan
sjö. Eldsupptök eru ókunn en rannsókn stendur yfir.
- ovd
BRUNNIN HJÓLHÝSIN Tvö hjólhýsi eyðilögðust og það þriðja skemmdist í eldi í
gærmorgun. FRÉTTABLAÐIDÐ/PJETUR

Gagnrýni borgarstjóra setur skipulagsmál í uppnám
VAKNAÐ AF DVALA Mikið öskufall kemur

úr gosinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Eldgos veldur usla í Chile:

Þúsundir íbúa
flýja heimili sín
CHILE, AP Gos hófst í eldfjallinu

Chaiten í Suður-Chile á föstudag
með þeim afleiðingum að yfir
4.000 íbúar í nágrenni þess þurftu
að flýja heimili sín um helgina.
Gosið kom jarðfræðingum á
óvart þar sem eldfjallið hafði legið
í dvala í 9.000 ár hið minnsta og
hafði því enginn átt von á gosi.
Fólk sem býr í grennd við fjallið
hafur verið varað við því að
drekka kranavatn þar sem þykkt
lag ösku liggur nú á mörgum
vatnsbólum, en yfirvöld hafa
dreift flöskuvatni og grímum til
íbúa á þeim svæðum sem hafa
orðið fyrir öskufalli. Michelle
Bachellet forseti heimsótti hamfarasvæðið í gær, sunnudag. - vþ/aa

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fótbrotnaði á skíðum
Tíu ára stúlka fótbrotnaði þegar hún
datt á skíðum á skíðasvæði við Kröflu
í Mývatnssveit um miðjan dag í gær.
Var hún flutt með sjúkrabíl á sjúkrahúsið á Akureyri til aðhlynningar.

Steingrímsfjarðarheiði
Tveir voru fluttir með minniháttar meiðsl á heilsugæslustöðina á
Hólmavík eftir árekstur fólksbíls og
jepplings á Steingrímsfjarðarheiði
laust fyrir klukkan sex á sunnudag.
Aðstæður á slysstað voru slæmar,
slydda og töluverður krapi. Hvorugur
bílanna er ökufær.

Ólafur F. Magnússon gagnrýnir vinningstillögu um Vatnsmýrina hart en kom á fót stýrihópi í febrúar til
að vinna áfram með hana. Fulltrúi F-listans segir hann ekki vilja slá hugmyndirnar út af borðinu þótt
skilja megi orð hans svo. Minnihlutinn í borgarstjórn segir orð borgarstjóra setja skipulagsmál í uppnám.
BORGARMÁL Ólafur F. Magnússon

borgarstjóri lagði fram tillögu í
borgarráði 14. febrúar um að
komið yrði á laggirnar stýrihópi
til að vinna frekar að heildarskipulagi Vatnsmýrarinnar samkvæmt vinningstillögu um framtíðarsýn
svæðisins.
Ólafur
gagnrýnir nú vinningstillöguna
hart og segir að ef ekki verði hætt
að vinna samkvæmt henni geti
það haft alvarlegar afleiðingar
fyrir þróun og uppbyggingu
Vatnsmýrarinnar. Minnihlutinn í
borginni telur að borgarstjóri
verði að skýra orð sín því annars
séu skipulagsmál borgarinnar í
uppnámi.
Ásta Þorleifsdóttir, fulltrúi Flista í stýrihópnum, segir að skilja
megi orð borgarstjóra um vinningstillöguna sem svo að hann
vilji slá hana út af borðinu. Það sé
þó ekki raunin. „Það eru kostir og
gallar við tillöguna og það er erfitt að vinna með hana ef menn
vilja halda í flugvöllinn að einhverju leyti. Það eru ákveðin
svæði sem hægt er að vinna með
samkvæmt tillögunni og ég hefði
viljað sjá hana þróaða áfram með
flugvöll í Vatnsmýrinni. Ég tel að
Ólafur deili þessari skoðun
minni.“
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, segir
ummæli Ólafs ganga þvert á hans
eigin tillögu sem hann lagði fram
í borgarráði. „Síðan er búið að
ráða höfund vinningstillögunnar
og ræða við alla hagsmunaaðila
sem hyggja á uppbyggingu í
kringum Vatnsmýrina. Þessi
vinna hefur gengið vel og því

UMRÆÐA UM
VINNINGSTILLÖGUNA
Ólafur F. Magnússon á laugardag:
„Raunar er það sérstakt áhyggjuefni að þessi tillaga sem vann
hugmyndasamkeppni ber þess
að mínu mati
vott að hún er
ekki unnin af fólki
sem ber nægilegt
skynbragð á taktinn og þarfirnar í
íslensku samfélagi. Það jaðrar við ÓLAFUR F.
að ef þessi tillaga MAGNÚSSON
fer ekki að hætta
að trufla skipulagsvinnu í borginni
verði hér skipulagsklúður sem
hefði alvarlegar afleiðingar með
þróun og uppbyggingu í Vatnsmýri, hvort sem við erum fylgjandi
flugvelli eða ekki.“
Ólafur F. Magnússon: Fréttablaðið 15. febrúar. „Það væri fráleitt
að bregða fæti fyrir þessa vinnu
á þessu stigi. Það liggur fyrir að
þessar tillögur munu nýtast, hvort
sem flugvöllur verður áfram í
Vatnsmýri eða ekki.“
Úr bókun Ólafs F. Magnússonar
og borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á borgarráðsfundi 14.
febrúar: „Á tímabilinu verður að
sjálfsögðu unnið á jaðarsvæðum flugvallarins, svo sem við
Háskólann í Reykjavík, og einnig
verða niðurstöður hugmyndasamkeppni um skipulag í Vatnsmýrinni
kynntar. Þetta er í fullu samræmi
við samþykkta tillögu um Vatnsmýrina.“

VATNSMÝRIN Vinningstillaga skipulags Vatnsmýrarinnar gerir ekki ráð fyrir flugvelli.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

kemur yfirlýsing borgarstjóra
eins og þruma úr heiðskíru lofti.
Manni sýnist að Ólafur ætli ekki
að draga í land og Sjálfstæðisflokkurinn ætli að leyfa Ólafi að
hafa sína skoðun en hafa hana í
raun að engu.“
Svandís Svavarsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, telur að
borgarstjóri standi einn gegn
skoðun allra annarra borgarfulltrúa. „Það er því tvennt í stöðunni. Það er ekkert að marka
borgarstjórann eða sjálfstæðismenn ætla að láta hann kúga
meirihluta borgarstjórnar til að
víkja frá vinningstillögunni.“
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,

oddviti Sjálfstæðisflokksins, segist hafa gott samráð við borgarstjóra um þá skipulagsvinnu sem
fer fram vegna Vatnsmýrarinnar
og að efasemdir hans lúti að tengingu samgangna við svæðið. Hann
segir að stýrihópurinn fjalli eingöngu um jaðarsvæði en ekki
flugvallarsvæðið sjálft og því
ekkert til í þeim orðum minnihlutans að skipulagsmál jaðarsvæða
flugvallarins séu í uppnámi. „Ég
tel þetta starf í eðlilegum farvegi
og ber fullt traust til þeirra sem
leiða verkefnið.“
Ekki náðist í borgarstjóra við
vinnslu fréttarinnar í gær.
svavar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN

flugfelag.is

Sigurður Þ.
Ragnarsson

Skráðu þig í
Netklúbbinn
Alltaf ódýrast á netinu
www.flugfelag.is

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

ÍSLENSKA SIA.IS FLU 41684 04.2008

Félagar í Netklúbbnum
fá fyrstir upplýsingar
um tilboð og nýjungar
í tölvupósti.
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veðurfræðingur

RÓLEGHEIT Í
VEÐRINU
Veðurhorfurnar
eru einna bestar
fyrir norðanvert
landið, bæði í dag
og næstu daga.
Mér sýnist á öllu
að þar verði víða
bjart veður í dag
en að það þykkni
upp smám saman
síðdegis. Á morgun
verður þar líklega
bjart með köﬂum í
12
hægum vindi. Hiti
verður um 10-16
stig þar um slóðir.
Á MORGUN
3-8 m/s en þó stífari
allra syðst.
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MIÐVIKUDAGUR
Hæg, breytileg átt.
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Kaupmannahöfn

15°

Billund

18°

Ósló

20°

Stokkhólmur

18°

Gautaborg

18°

London

17°

París

22°

Frankfurt

18°

Friedrichshafen

21°

Berlín

19°

Alicante

27°

Mallorca

22°

Basel

17°

Eindhoven

19°

Las Palmas

24°

New York

22°

Orlando

31°

San Francisco

22°

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

VILTU LÆKKA
SÍMREIKNINGINN?
FÁÐU ALLAN PAKKANN FRÁ 3.990 KR. Á MÁNUÐI

*Samkvæmt skilmálum.

HEIMASÍMI

NET

GSM

Ef þú kaupir allan pakkann á www.tal.is og greiðir með kreditkorti
færðu fyrsta mánuðinn frían. Frítt í alla heimasíma innanlands,
14,90 kr. í alla GSM innanlands og ótakmarkað niðurhal.*

www.tal.is | Síðumúla 32, 108 Reykjavík | Þjónustuver 1817 | Skrifstofa 445 1600 | tal@tal.is
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KJÖRKASSINN

Ert þú fylgjandi framboði Íslands til öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna?
Já

24,1%
75,9%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Sækir þú listasöfn?

Formaður BSRB sendi ráðherrum ítrekunarbréf um fund vegna kjarasamninga:

Kúba fetar inn í 21. öldina:

Vill að ríkisstjórnin sýni lífsmark

Einkatölvur
loks leyfilegar

VINNUMARKAÐUR „Ef ríkisstjórninni er einhver alvara

KÚBA Heimilistölvur fóru í fyrsta

um að gengið verði frá kjarasamningum hið fyrsta þá
er það minnsta sem hún getur gert að sýna eitthvert
lífsmark,“ segir Ögmundur Jónasson, formaður BSRB.
Ögmundur sendi í gær formlegt bréf til forsætis-,
utanríkis-, fjármála- og félagsmálaráðherra þar sem
áréttaðar eru óskir BSRB um fund með ráðherrunum.
Segir hann stjórn BSRB hafa átt fund með samninganefnd ríkisins á föstudaginn sem ítrekað hefði fyrri
kröfur um að gerður yrði samningur til langs tíma.
„Við á hinn bóginn höfum óskað eftir skammtímasamningi og viljum nú fá fund með ríkisstjórninni til
þess að fá hana til að skýra hvernig það gangi upp að
lofa umtalsverðum kjarabótum til umönnunarstétta
og ýmissa hópa innan almannaþjónustunnar annars
vegar og hins vegar að leggja fram tilboð um
langtímasamning út kjörtímabilið þar sem hvergi
bólar á efndum slíkra loforða.“

skipti á löglega sölu í Havana,
höfuðborg Kúbu, í síðustu viku.
Að því er fram kemur á
fréttavef breska ríkisútvarpsins
BBC hefur Raúl Castro slakað á
ýmsum reglum varðandi innflutning á neysluvörum síðan hann tók
við embætti forseta í febrúar og
er tölvusalan ein af afleiðingum
þess. Fjöldi fólks safnaðist
saman í Carlos III verlsunarmiðstöðinni í Havana þegar fyrstu
tölvurnar birtust í búðunum, en
flestir voru þó aðeins að skoða
þær en tölvurnar kosta að jafnaði
um fertugföld mánaðarlaun
kúbversks launþega.
- vþ

ÖGMUNDUR JÓNASSON Formanni BSRB finnst liggja á að fá

svar frá ríkisstjórninni.

Segir Ögmundur bréfið sent til að ítreka þessar
óskir vegna þess að þeim finnist liggja á að fá upp á
borðið hver viðhorf ríkisstjórnarinnar eru. „En við
höfum engin viðbrögð fengið frá ríkisstjórninni.“ - ovd
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Segðu skoðun þína á vísir.is
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MIKIÐ TJÓN Vegfarendur í Rangún ganga hjá föllnum trjám og rafmagnslínum á götu í borginni.

Dagskráin í dag 5. maí
Grunnskólar Kópavogs
„Mjög er tungan málaóð“
Leikrit um líf og ljóð Bólu-Hjálmars. Stoppleikhópurinn
brunar í gegnum Bólu-Hjálmar í grunnskólum Kópavogs
á 50 mínútum.
Leikskólar Kópavogs
Óskin
Barnaleikrit fyrir yngstu áhorfendurna. Skemmtilegt ævintýri með
söngvum í flutningi Einleikhússins.

10:00

Náttúrufræðistofa & Bókasafn Kóp.
Valur hvalur
Ævintýri fyrir börn á leikskólaaldri í umsjón starfsfólks
Náttúrufræðistofu og Bókasafns. Fjörugt fræðsluerindi
í máli og myndum. Panta þarf tíma í síma 570 0450.

NORDICPHOTOS/AFP

Hamfarir í Búrma
Hundruð manna fórust í fellibyl í Búrma. Rangún varð rafmagnslaus og þúsundir manna misstu heimili sín. Skorað á alþjóðasamfélagið að veita neyðaraðstoð.
BÚRMA, AP Minnst 350 manns hafa
farist í Búrma (Myanmar) af völdum fellibyls sem gekk á land þar
um helgina. Rafmagn fór af í gömlu
höfuðborginni Rangún (Yangon) og
þúsundir heimila eyðilögðust, að
því er ríkisfjölmiðlar í landinu
greindu frá.
Á
Myaddy-sjónvarpsstöðinni,
sem rekin er af Búrmaher, var sagt
að fimm sýslur hefðu verið lýstar
hamfarasvæði. Vindhraði í fellibylnum, sem gefið var nafnið Nargis, fór allt upp í 190 km/klst. eða
50 metra á sekúndu.
Minnst 351 maður voru sagðir
hafa látið lífið í veðurofsanum, þar
af voru 162 íbúar Haing Gyi-eyju

undan suðvesturströnd landsins.
Þar voru 90.000 manns sagðir hafa
misst heimili sín. Flestir hinna sem
fórust bjuggu á láglendi við ósa
Irrawaddy-fljóts. Þrjú af hverjum
fjórum húsum í bænum Labutta,
sem þar er, voru sögð hafa hrunið.
Veðurstofa Búrma hafði spáð því
að sjávarborð við ströndina þar
sem fellibylurinn gekk yfir gæti
hækkað um allt að 3,7 metra yfir
venjulegt stórstraumsflóð. Erfitt
var að fá staðfestingu á því í gær
hver sjávarhæðin hefði í raun
orðið.
Mannúðarhjálp Sameinuðu þjóðanna reyndi að senda fulltrúa á
vettvang til að leggja mat á ástand-

ið í gær, en rofnar samgöngur og
fjarskipti gerðu þeim erfitt fyrir.
Vitni í Rangún sögðu þökin hafa
svipst af hundruðum húsa og rafmagn hefði farið af í allri borginni.
Alþjóðaflugvöllurinn var lokaður
og innanlandsflugumferð var beint
til Mandalay, 560 kílómetrum norðar.
Talsmenn
lýðræðissinnuðu
stjórnarandstöðunnar í Búrma og
andófsmenn herforingjastjórnarinnar í útlegð hvöttu alþjóðasamfélagið til að veita alla þá neyðaraðstoð sem unnt væri og skoruðu á
herforingjastjórnina að hindra
ekki hjálparstofnanir í að athafna
sig í landinu.
audunn@frettabladid.is

18:00

Ný hagspá framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins:

Salurinn
Vortónleikar Fjölmenntar
Hljómsveitin Plútó og Hraðakstur bannaður, söngsveitin
Prins Póló, Tónakórinn, Hrynsveitin o.fl. hljómsveitir
spila og syngja.

Á alla viðburði Kópavogsdaga er ókeypis nema annað sé tekið fram.
Nánari dagskrá á www.kopavogur.is eða í síma 570 1500.

Auglýsingasími

Allir Kópavogsbúar og aðrir
gestir hjartanlega velkomnir!

– Mest lesið

Samdrætti spáð á Íslandi
EFNAHAGSMÁL Framkvæmdastjórn
Evrópusambandsins, ESB, hefur
nú tekið upp á þeirri nýlundu að
birta einnig hagspár fyrir EFTAríkin Ísland, Noreg og Sviss í
tengslum við hagspá sína fyrir
ESB-ríkin 27 sem stofnunin birtir
á hálfs árs fresti. Í nýjustu skýrslunni sem kom út nú um mánaðamótin er því spáð að hagvöxtur á
Íslandi verði rúmt prósent á þessu
ári en skreppi enn frekar saman á
árinu 2009 og stefni þá jafnvel í að
verða neikvæður.
„Frekari samdráttarhættur sem
er að rekja til óvissunnar af völd-

um lánsfjárkreppunnar, gengisfalls krónunnar og vaxandi
atvinnuleysis gætu leitt til neikvæðs hagvaxtar á árinu 2009,“
segir í kaflanum um Ísland.
Sagt er líklegt að atvinnuleysi
allt að því tvöfaldist á næsta ári.
Hins vegar er því spáð að það
hægi á verðbólgu, „að hluta til
vegna aðgerða stjórnvalda til að
lækka matvælaverð,“ og að hratt
muni ganga á viðskiptahallann
vegna minni eftirspurnar eftir
innfluttum vörum og bættrar
stöðu
útflutningsatvinnugreinanna.
- aa

SPÁ FRÁ BRUSSEL Framkvæmdastjórn
ESB tekur Ísland nú með í hagspá sína.
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Rekstrarvörustyrkir RV 2008

Samkomulag stjórnarflokkanna í Pakistan:

RV veitir árlega styrki til félaga og samtaka sem sinna þörfum samfélagsverkefnum og
leggja alúð við umhverfi sitt. Styrkirnir eru í formi vöruúttekta hjá RV sem styrkþegar
geta nýtt vegna reksturs eða til fjáröflunar.

Dómarar snúa aftur

Í ár verða veittir þrír rekstrarvörustyrkir og þurfa umsóknir um þá að berast á netfangið
styrkir@rv.is fyrir 18. maí nk.

arnir sem Pervez Musharraf,
forseti Pakistans, rak úr
embætti á síðasta ári munu taka
við embættum sínum á ný 12.
maí næstkomandi.
Nawaz Sharif, sem er fyrrverandi forsætisráðherra og leiðtogi annars stærsta flokksins í
núverandi ríkisstjórn, skýrði frá
þessu að loknum löngum samningaviðræðum hans og Asifs Ali
Zardari, núverandi forsætisráðherra, um það hvernig hægt yrði
að hrinda þessu í framkvæmd.
Leiðin sem farin verður er sú,
að þingið samþykkir ályktun um
að dómararnir snúi aftur, og þá
getur forsætisráðherra sam-

PAKISTAN, AP Hæstaréttardómar-

Í umsókn skal gerð grein fyrir þeim félögum sem sækja um styrk og verkefnum sem njóta
eiga góðs af styrkveitingu.

Tilkynnt verður um val á styrkþegum þann 5. júní nk. á heimasíðu fyrirtækisins.

RV er sérhæft dreifingarfyritæki
sem sinnir þörfum fyrirtækja og
stofnana fyrir almennar rekstrar og
hreinlætisvörur.
RV leggur sérstaka áherslu á
heildarlausn hreinlætis- og
öryggismála, svo og hjúkrunarvörur
fyrir stofnanir og einstaklinga.
Fyrirtækið var stofnað 18.maí 1982.
RV á og rekur fyrirtækið RV Unique í
Rödekro á Suður-Jótlandi. RV Unique
þjónar viðskiptavinum í Danmörku og
Norður-Þýskalandi.

PERVEZ MUSHARRAF Endurkoma reknu

dómaranna gæti gert honum ókleift að
sitja mikið lengur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

dægurs veitt þeim embættin á
ný.
- gb
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Rekstrarvörur
RVUNIQUE 040803

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

GRÆN FORYSTA Íslenski forsætisráðherrann er hér í hópi „tíu lykilleikmanna“ í nýju
grænu heimsbyltingunni sem Newsweek segir að fylgjast beri með.

HáskólinnáAkureyri
LögfræðiB.A./M.L.

ALÞJÓÐLEG ÁHERSLA
LOTUKENNSLA OG SÍMAT

FRAMÚRSKARANDI KENNARAR
LITLIR NÁMSHÓPAR

Grænir leiðtogar læri af Íslandi
Í nýjasta hefti vikuritsins Newsweek er athygli vakin
á árangri Íslands í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og möguleikunum á útbreiðslu þessa árangurs.
UMHVERFISMÁL Í forsíðuumfjöllun
bandaríska fréttavikuritsins Newsweek um „umhverfismál og forystu“ segir að þeir leiðtogar landa
heims sem vilji sýna og sanna að
þeim sé alvara með að vilja framfylgja nútímalegri umhverfisverndarstefnu hefðu gott af því að
„líta í norður“ til Íslands.
„Á Íslandi, landi sem er betur
þekkt fyrir þorsk en nýjustu
umhverfistækni, koma 80 prósent
orkunotkunar frá endurnýjanlegum
orkugjöfum, vatnsafls- og jarðhitavirkjunum,“ segir þar. Rakið er að
þetta sé afrakstur áratuga uppbyggingar og nú vilji íslenska ríkisstjórnin flytja þessa þekkingu á nýtingu
endurnýjanlegra orkugjafa út.
Með stuðningi stjórnvalda séu
íslensk fyrirtæki að fara með sérþekkingu sína á þessu sviði til staða
eins og Djíbútí, Kína og Suður-Kaliforníu.
„Þótt Ísland kunni með ríkulegum
náttúrulegum
orkulindum

sínum og fáu íbúum að vera í einstakri aðstöðu gætu leiðtogar annarra þjóða fengið eina eða tvær
góðar hugmyndir með því að bóka
far til Reykjavíkur,“ skrifar
Newsweek.
Blaðið segir íslensku ríkisstjórnina fjárfesta í rannsóknum sem
miða að því að efla sérþekkingu
Íslendinga á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. Hins vegar er sagt
vera spurningarmerki yfir því að
hve miklu leyti önnur lönd geti leikið það eftir sem gert hefur verið
hér á landi, einkum að því er varðar
nýtingu jarðhita.
Í greininni er einnig rakið hvernig umhverfismál og aðgerðir gegn
loftslagsbreytingum hafa stórlega
vaxið að mikilvægi í hugum kjósenda út um allan heim. Sú hugarfarsbreyting þrýsti á stjórnmálaleiðtoga, þar á meðal George W.
Bush Bandaríkjaforseta, að koma
sér upp „grænum trúverðugleika“.
audunn@frettabladid.is

Norðurlönd bregðist við aðstreymi sígauna:
Sara Halldórsdóttir,
nemi á lokaári í B.A.-námi

Vigdís Ósk Sveinsdóttir,
nemi í lokaári í M.L.-námi

Fór í einn vetur sem
skiptinemi til Kína

Fulltrúi hjá
Lögmönnum Höfðabakka

Ingólfur Friðriksson,
B.A. í lögfræði 2006
Starfar hjá fastanefnd
Íslands í Genf

MÓTTAKA UMSÓKNA ER HAFIN
UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. JÚNÍ

Kynntu þér nám við Háskólann á Akureyri
á www.haskolanam.is

Vilja losna við betlarana
NORÐURLÖND Norðurlandaþjóðirnar ætla að vinna saman að því að
finna lausn á vandamálinu með
erlenda sígaunabetlara í löndunum. Bo Lindroos, sendiráðsmaður
Finna í Stokkhólmi, hefur lagt til
að Norðurlandaþjóðirnar vinni
saman að því að þrýsta á Rúmeníu í gegnum Evrópusambandið, að
sögn Helsingin Sanomat.
Harmóníkuleikandi
sígaunar
frá Rúmeníu flæða nú yfir Finnland og Svíþjóð og stöðugt fleiri
þeirra leita á náðir félagslega
kerfisins í Svíþjóð. Yfirvöld í löndunum eru óánægð með þróunina,
sérstaklega vegna þess kostnaðarauka sem sígaunarnir valda félagslega kerfinu.
Borgaryfirvöld
í
Helsinki

SPILA Á GÖTUM Sígaunar frá Rúmeníu

flæða yfir Svíþjóð og Finnland, leika þar
á hljóðfæri og þiggja peninga fyrir.

hyggja á herferð í Rúmeníu til að
upplýsa íbúa þar um að betlarar
fái ekki félagslega aðstoð í Finnlandi og að betlarabörn verði sett
á fósturheimili.
- ghs
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Miðbærinn suðupottur
fyrir villimennsku
Þeir Ari Júlíus Árnason og Jóhannes Ingibertsson sögðu mikið hungur draga sig í
verslun 10-11 klukkan fimm á laugardagsnóttu. „Við komum alltaf hérna eftir bæjarferðir um helgar til að kaupa okkur samlokur
að borða. Þessi búð er fyrirtaks síðasta stopp
á leiðinni heim.“ Aðspurðir sögðust þeir
endrum og eins verða varir við einhver vandræði inni í búðinni, en segja öryggisverðina
greiða úr þeim jafnharðan. „Í miðbænum
safnast allir saman eftir fyllirí og þetta er
auðvitað suðupottur fyrir villimennsku og
vitleysu, en sjálfir höfum við ekki lent í neinu
slíku,“ segja þeir Ari og Jóhannes.
SVANGIR Ari Júlíus Árnason og
Jóhannes Ingibertsson.
HANGIKJÖT Í MORGUNSÁRIÐ Þessi maður festi kaup á hangikjöti með uppstúfi frá

SLAGSMÁL Sjúkrabíll var kvaddur á vett-

1944 og gæddi sér á kræsingunum köldum fyrir utan verslunina.

vang eftir slagsmál á skemmtistaðnum
Hressó.

VILJA BJÓR Í BÚÐIRNAR Þær Jóhanna Dagbjört Gilsdorf og
Guðný Kristjánsdóttir keyptu sér sígarettur, langlokur og mjólk,
en vildu gjarnan að sala bjórs væri leyfð í búðinni. Þær voru á
þeirri skoðun að sólarhringsopnun verslana væri góð og gild, en
þó ekki í miðbænum.

VILL MEIRI SAMVINNU „Litlar þægindaverslanir sem eru opnar
allan sólarhringinn eins og þessi eru reknar úti um allan heim.
Ég trúi ekki öðru en það sé mögulegt á Íslandi eins og annars
staðar,“ segir Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri 10-11.

GRIÐASTAÐUR Heldur var farið að fækka í miðbænum þegar klukkan var farin að
ganga sjö um morguninn. Þeir fáu sem eftir voru söfnuðust saman fyrir framan 10-11.

Laugardagsnótt í 10-11
Í síðasta mánuði var þrisvar veist að öryggisvörðum verslunarinnar 10-11 í Austurstræti. Í kjölfarið
hefur skapast umræða um afgreiðslutíma verslunarinnar. Fréttablaðið kannaði málið aðfaranótt
sunnudags og komst að því að ýmis vandræði í Austurstræti skiluðu sér ekki inn fyrir dyr 10-11.
BORGARMÁL Verslun 10-11 í Austurstræti
hefur opið allan sólarhringinn, alla daga
vikunnar. Þrisvar sinnum var veist að
öryggisvörðum að störfum í búðinni í
síðasta mánuði. Í einu þessara tilfella var
um mjög alvarlega árás að ræða, en þá var
öryggisvörður sleginn með flösku í höfuðið
með þeim afleiðingum að blæddi inn á
heila hans. Manninum líður að sögn vel og
mikil mildi þykir að ekki fór verr en á
horfðist. Hin tvö tilvikin voru ekki eins
alvarlegs eðlis, en hafa þó vakið ýmsar
spurningar varðandi það hvort forsvaranlegt sé að hafa sólarhringsopnun á svo
varasömu svæði sem miðborgin er um
helgar. Hefur Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn meðal annars lýst því yfir í fjölmiðlum að hann telji ómögulegt að

afgreiðslutíminn fái að standa óbreyttur.
Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri 10-11, telur breyttan afgreiðslutíma
ekki fela í sér neina langvarandi lausn.
„Það er engin lausn að skella í lás og gefast
upp vegna örfárra svartra sauða. 99
prósent kúnna í þessari verslun haga sér
eins og fólki sæmir, og það er mikil
eftirspurn eftir þeirri þjónustu sem við
veitum. Ég hef fulla trú á því kerfi sem við
vinnum eftir, en mun hitta Stefán Eiríksson
lögreglustjóra á fimmtudaginn til að ræða
betri samvinnu milli lögreglu og þjónustuaðila í miðbænum.“
Talsverð ölvun var í miðbænum þegar
blaðamann Fréttablaðsins bar að garði
seint aðfaranótt sunnudags. Nokkuð var
um líkamsmeiðingar innan og utan

skemmtistaða í Austurstræti en vandræðin
skiluðu sér ekki inn í verslun 10-11. Sex
öryggisverðir frá Öryggisgæslunni voru á
vakt í búðinni, auk eins starfsmanns 10-11.
Þurftu þeir heldur lítið að skipta sér af
viðskiptavinum, utan stöku atvika þar sem
mönnum var meinaður aðgangur, ýmist
vegna þess að þeir höfðu meðferðis áfengi
eða gerðu sig seka um að ónáða aðra
viðskiptavini. Heilt á litið höguðu viðskiptavinir sér vel og var létt í fólki.
Einhverjir grínuðust með vandræðin sem
nýlega hafa átt hafa sér stað í versluninni
og þegar lögreglubíll renndi upp að
skemmtistaðnum Hressó til að hafa hendur
í hári árásarmanns heyrðust margir kalla:
„Gas! Gas!“ í átt að lögreglumönnunum.
kjartan@frettabladid.is

Öryggisvörður í 10-11:

Varð vitni að
alvarlegri árás
„Öryggisverðir utan af landi
eru oft og tíðum ansi lagnir
við að tala erfiða kúnna til,“
segir Snorri Guðjónsson, vaktstjóri hjá Öryggisgæslunni,
en sjálfur kemur hann frá
Seyðisfirði. „Í minni bæjum
úti á landi eru öryggisverðir
að kljást við fjölskyldu, vini
UTANBÆJARog jafnvel kennara í vinnunni MAÐUR Snorri
og læra þannig að beita
Guðjónsson
diplómatískum aðferðum við vaktstjóri.
að róa málin.“
Snorri varð vitni að alvarlegri árás á öryggisvörð í 10-11 fyrir um mánuði. „Ég stóð við
hliðina á honum þegar hann var sleginn og
náði árásarmanninum. Auðvitað var öllum
brugðið en jafnframt ákveðnir í að láta þetta
ekki á sig fá. Ég kann vel við mig í þessu starfi
og samvinnan milli 10-11 og Öryggisgæslunnar
er til fyrirmyndar.“

Ópusallt er öﬂugur viðskiptahugbúnaður fyrir fyrirtæki
sem hafa þörf fyrir sveigjanlegt sölu- og birgðakerﬁ,
gott verkbókhald auk allra almennra eiginleika góðrar
og reyndrar viðskiptalausnar. Ópusallt er í notkun hjá
fjölda fyrirtækja sem þarfnast viðskiptahugbúnaðar
sem auðveldlega aðlagast breyttu rekstrarumhverﬁ.

www.opusallt.is/kynning

Ópusallt er öﬂugt
HugurAx / Guðríðarstíg 2-4 / 113 Reykjavík / hugurax@hugurax.is / Sími 545 1000

Kynningarfundur um
MEISTARANÁM
Í VERKEFNASTJÓRNUN
Þriðjudaginn 6. maí kl. 16:30 í Námunni,
sal Endurmenntunar HÍ,. Dunhaga 7.
Spennandi kostur fyrir þá sem hafa
áhuga á mjög hagnýtu stjórnunarnámi.
Alþjóðleg vottun í verkefnastjórnun í umboði
alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga (IPMA).
Skemmtilegir nemendur og heimsþekktir
kennarar á sviðinu.
Opnar starfsvettvang víða í íslensku samfélagi
og um allan heim.
Tveggja ára nám samhliða starfi.
MEÐAL NÁMSEFNIS

Stefnumótun og sóknaráætlun

Upplýsingar og upplýsingatækni
í verkefnum

Verkefnaleiðtoginn:
Sjálfsskilningur, þroski og þróun

Samningar í verkefnum:
Samningagerð, deilu- og áfallastjórnun

Raunhæft verkefni:
Undirbúningur, framkvæmd og lúkning

Arðsemi og fjármögnun verkefna

Verkefnaleiðtoginn:

Verkefnateymi og aflfræði hópa

Siðfræði verkefnastjórnunar

ÞÁTTTÖKUSKILYRÐI
B.A./B.S./B.Ed. eða sambærilegt
Minnst þriggja ára reynsla úr atvinnulífinu
Reynsla við verkefnavinnu æskileg

Umsóknarfrestur
er til 20. maí
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Flugstöðvarbygging sem dugar fyrir Ólympíuleika
Gestir á Ólympíuleikunum í Peking í sumar heimsækja eina stærstu flugstöðvarbyggingu heims.
Stærð: 3 km að lengd, 1,3 milljóna
fermetra heildargólfflötur

Flugstöðvarbygging 3
Kínversk drekaskreyting

Flugvélar:
120 hlið og 73 stæði

Bygging 3E
Millilandaflug

Bygging
3C
Smálestir
Þriggja mínútna
ferðir milli bygginga
3C og 3E
Ólympíusvæðið

PEKING

© GRAPHIC NEWS

FJÖLFÖRNUSTU FLUGVELLIR HEIMS
Milljónir farþega jan.-okt. 2007
Atlanta
O´hare, Chicago
London Heathrow
Tokyo Haneda
Los Angeles
Paris CDG
Dallas-Fort Worth
Frankfurt
Beijing
Madrid

Pekingflugvöllur

74,9
64,5
57,4
55,4
51,9
50,7
50,1
46,0
45,5
43,9
Bygging 3A:
Aðalinngangur, innritun og innanlandsflug

FarangUmferðursmóttaka
armiðstöð
Ræður við
Lestarstöð,
meira en 19.000
tenging við jarðlestatöskur á klukkustund.
kerfi Pekingborgar og
Farangur til reiðu innan
bílastæði fyrir 7.000 bifreiðar
fimm mínútna frá lendingu
Heimildir: Alþjóðaflugvöllurinn í Peking, Alþjóðasamtök flugvalla, Foster-arkitektastofan

ÓLYMPÍUKYNDILLINN AÐ LENDA Í lok mars lenti þessi flugvél á vellinum í Peking

með Ólympíueldinn innanborðs.

NORDICPHOTOS/AFP

Peking
KÍNA

Tiananmen-torg

UMFERÐARMIÐSTÖÐIN Við hlið nýju flugstöðvarbyggingarinnar er stór umferðarmið-

stöð með tengingu við jarðlestarkerfi borgarinnar.

NORDICPHOTOS/AFP

Flugstöðvarbyggingin mikla í Peking
Flugstöðvarbyggingin í Peking var tekin í notkun í lok apríl. Byggingin er sú stærsta í heimi. Hún er tvöfalt stærri en Pentagon, bygging bandaríska varnarmálaráðuneytisins í Washington. Vinna við bygginguna tók aðeins fjögur ár og þykir það afrek út af fyrir sig.
KÍNA Nú í lok mars var ný flugstöðvarbygging tekin í notkun í
Peking. Þessi bygging er engin
smásmíði, milljón fermetra gólfflötur og getur tekið á móti 50
milljón farþegum á ári.
Byggingin mun vera sú stærsta
í heimi, helmingi stærri en
Pentagon, bygging bandaríska
varnarmálaráðuneytisins í Washington þar sem 25 þúsund manns

mæta til vinnu á degi hverjum.
Kínverjar hafa lagt mikla
áherslu á að Ólympíuleikarnir,
sem haldnir verða í Peking í
sumar, styrki ímynd landsins út á
við.
Sú ímyndarbarátta hefur engan
veginn gengið upp. Tíbetar og
fólk um heim allan sem ber hag
Tíbeta fyrir brjósti hefur óspart
notað Ólympíuleikana til að minna

á framferði Kínverja gagnvart
Tíbetum. Athyglin hefur beinst
að
mannréttindabrotum
kínverskra stjórnvalda og sjálfir
leikarnir virðast orðnir aukaatriði.
Kínverjar hafa lagt gífurlega
vinnu í að gera allt sem best úr
garði
fyrir
Ólympíuleikana.
Byggð hefur verið glæsileg
íþróttahöll í Peking, fuglshreiðrið

svonefnda, og fleiri íþróttamannavirki hafa verið reist sérstaklega
fyrir leikana í sumar.
Flugvöllurinn í Peking hefur
lengi verið einn sá fjölfarnasti í
heimi. Um hann fóru 45 milljónir
manna fyrstu tíu mánuði síðasta
árs. Kínverjar reikna með að
meira en hálf milljón manna leggi
leið sína til Peking í tilefni af leikunum. Og réðust þess vegna í það

stóra verkefni að reisa þar hina
nýju flugstöðvarbyggingu.
Bretanum James Foster og
arkitektastofu hans var falið að
hanna bygginguna. Þetta er ein
þekktasta arkitektastofa í heimi,
hefur á afrekaskrá sinni hvert
glæsiverkið á fætur öðru, og er
afar stolt af þessu nýjasta verki
sínu. Segir flugstöðvarbygginguna miklu í Peking ekki aðeins þá
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AMD tveggja kjarna örgjörvi, 2GB
vinnsluminni, 120GB SATA harður diskur, ATi
Radeon X1250 skjákort, Windows Vista Home
Premium

HP tölva
va + s
skjár
kjár + prentari

Samsung 40”LCD
D
Glæsilegt háskerpusjónvarp frá Samsung.
40.000 krónum ódýrara en hjá
samkeppnisaðila!
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Flottu pakki frá HP, borðtölva með tveggja
Flottur
kjarna örgjörva, 2GB vinnsluminni, nVidia
kjarn
GeForce 7500 skjákort, 320GB harður diskur.
GeFo
HP 19”
19 LCD skjár með 1440x900 upplausn. HP
fjölnotatæki sem prentar, skannar og fjölfaldar.
fjölno
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HÁTT TIL LOFTS OG VÍTT TIL VEGGJA Nýja flugstöðvarbyggingin í Peking þykir glæsilegt

mannvirki.

fullkomnustu í heimi hvað tæknihliðina varðar heldur er fullyrt að
hvergi í heimi geti flugfarþegar
átt von á betri upplifun í flugstöð.
Til að mynda er lögð mikil
áhersla á að farangur farþega
skili sér fljótt og vel úr flugvél inn
í bygginguna. Aðeins fimm mínútur eiga að líða frá því flugvél lendir þar til töskurnar eru tiltækar á
færibandi fyrir farþegana.
Vinna við bygginguna hófst árið
2003 og hefur vinnan aðeins tekið
rúm fjögur ár, sem þykir afrek út
af fyrir sig.
Allt hefur gengið snurðulaust
fyrir sig síðan byggingin var
tekin í notkun fyrir aðeins viku.
Engar fréttir hafa borist af vandræðum á borð við þau sem fylgdu
nýju flugstöðvarbyggingunni á
Heathrow í London, sem tekin
var í notkun í vetur. Þar urðu farþegar fyrir stöðugum töfum og
flest gekk á afturfótunum lengi
vel.
Vandræði Kínverja í tengslum
við Ólympíuleikana hafa einkum
tengst Ólympíukyndlinum og
ferðalagi hans um heiminn síðustu vikurnar. Honum hafa fylgt

NORDICPHOTOS/AFP

mótmæli hvert sem hann fer, allt
frá því kveikt var á honum í Grikklandi í mars síðastliðnum.
Víðtæk mótmæli í Tíbet og harðar aðgerðir kínverska hersins og
lögreglu gegn þeim mótmælum
hafa einnig varpað stórum skugga
á ímynd Ólympíuleikanna. Tugir
ef ekki hundruð manna eru sögð
hafa látið lífið í þeim átökum.
Sjálfir Ólympíuleikarnir nálgast hins vegar jafnt og þétt. Í dag
hefst sala aðgöngumiða á leikana
og ljóst er að kínversk stjórnvöld
leggja enn sem fyrr alla áherslu á
að um þá ríki friður.
Síðan fyrir helgi hefur Ólympíukyndillinn verið í Kína, þar sem
stjórnvöld ætla að gæta þess betur
en önnur ríki að halda öllum mótmælendum fjarri. Engar truflanir
verða liðnar sem varpað geta frekari skugga á hina glæstu ímynd
Ólympíuleikanna í Kína.
Kínversk stjórnvöld eru meira
að segja farin að ræða á ný við
fulltrúa Dalai Lama, hins andlega
leiðtoga Tíbetbúa. Í gær voru
fyrstu viðræðurnar og sögðust
Kínverjar bjartsýnir á áframhaldið.
gudsteinn@frettabladid.is

TÆKNIFRÆÐI VIÐ HR
HAGNÝTT NÁM - FRÁBÆR ATVINNUTÆKIFÆRI
Boðið er upp á nám í
Rafmagnstæknifræði
Rafmagnstæknifræði er spennandi og einkar víðfermt hátæknisvið. Starfssvið rafmagnstæknifræðinga er fjölbreytt, hvort heldur sem
unnið er við hönnunarverkefni, framkvæmdir eða stjórnun og eftirlit.

Vél- og orkutæknifræði
Námið byggist á bóklegum námskeiðum og vinnu nemenda í raunhæfum verkefnum í tengslum við véla- og orkuiðnað, m.a. undir
leiðsögn sérfræðinga úr atvinnulífinu. Starfssvið vél- og orkutæknifræðinga er fjölþætt, s.s. störf við stjórnun, eftirlit, ráðgjöf, hönnun
og þróun.

Byggingartæknifræði
Í byggingartæknifræði er fengist við hönnun mannvirkja og framkvæmdir á borð við húsbyggingar, vegagerð og virkjanir. Flestir
byggingartæknifræðingar starfa sem hönnuðir á verkfræðistofum eða sem stjórnendur byggingarframkvæmda hjá verktakafyrirtækjum eða sveitarfélögum.

Umsóknarfrestur er til 30. maí
Kynntu þér námið á www.taeknifraedi.is
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SÝNINGARVÉLAR
R
Aðeins eitt stykki af hverri týpu
Acer TravelMate 4502
Intel örgjörvi, 256MB vinnsluminni, 40GB harður diskur.

Tilboð: 29.900
Acer Aspire 3102
AMD örgjörvi, 1GB vinnsluminni, 100GB harður diskur.

Tilboð: 39.900
Acer TravelMate 2424
Intel örgjörvi, 512MB vinnsluminni, 60GB harður diskur.

Tilboð: 39.900
Acer Aspire 3693
Intel örgjörvi, 512MB vinnsluminni, 80GB harður diskur.

Tilboð: 49.900
Acer TravelMate 5103
AMD tveggja kjarna örgjörvi, 1GB vinnsluminni, 120GB
harður diskur.

Tilboð: 59.900

69.900
Acer Extensa 52
5220

Intel örgjörvi, 1GB vinnsluminni, 80 GB
harður diskur

Panasonic
Panaso
onic 8070 sími
Þráðlaus sími frá Panasonic sem dregur 50
til 300 metra
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Fréttaskýring: Framboð Íslands til öryggisráðs SÞ

4. hluti

Varðhundur heimsfriðarins
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur rúmar heimildir til að grípa til aðgerða til að tryggja heimsfriðinn. Pólitíkin innan ráðsins litast þó verulega af neitunarvaldi ríkjanna fimm sem eiga fast sæti í ráðinu. Mikill þrýstingur er á ríkin fimm að beita ekki
neitunarvaldi nema í neyð. Skorti samstöðu innan ráðsins getur það haft slæmar afleiðingar, eins og gerst hefur í Darfúr.

Ö

ryggisráð Sameinuðu þjóðanna varð til í kjölfar síðari
heimsstyrjaldarinnar, og hefur
það hlutverk að varðveita
heimsfrið og öryggi. Ráðið er
þó síður en svo óumdeilt, og
hefur verið tekist á um breytingar á því
innan Sameinuðu þjóðanna (SÞ) í á annan
áratug.
Til þess að varðveita heimsfriðinn hefur
öryggisráðið rúmar heimildir til aðgerða.
Fyrsta skrefið sem ráðið tekur er þó yfirleitt
að rannsaka mál sem ógna friði og stöðugleika og geta leitt til milliríkjadeilna.
Ráðið getur hvenær sem er mælt með því
að deilendur grípi til aðgerða til að leysa
málið, en hefur þó mun öflugri tæki sem það
getur beitt. Öryggisráðið getur þannig ákveðið að senda verði friðargæslulið á átakasvæði
eða að grípa til efnahagsþvingana eða annarra efnahagslegra refsiaðgerða.
Öflugasta úrræði ráðsins er að heimila
sameiginlegar hernaðaraðgerðir ríkja SÞ.
Slíkar hernaðaraðgerðir voru til að mynda
heimilaðar gegn Írak í kjölfar innrásar
landsins í Kúveit árið 1991. Bandaríkin sóttu
það fast að fá viðlíka heimildir til innrásar í
Írak árið 2003, en fengu ekki.
Öryggisráðið hefur þó að sjálfsögðu enga
friðargæsluliða og engan her, heldur verður
að treysta á að aðildarríki SÞ grípi til þeirra
aðgerða sem ráðið mælir fyrir um, hvort
sem um er að ræða viðskiptaþvinganir eða
hernaðaraðgerðir.
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Næst tækifæri 2029 til 2030
Ísland býður sig nú fram í fyrsta skipti, en
vegna framboðs Íslands frestuðu Finnar
framboði, og bjóða sig nú fram fyrir tímabilið 2013-2014. Ísland keppir við Austurríki og
Tyrkland um tvö laus sæti. Nái Ísland ekki
sæti nú mun næsti gluggi í framboðum Norðurlandanna líklega ekki opnast fyrr en vegna
áranna 2029 til 2030.
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Vilja samstöðu innan ráðsins
Fimmtán ríki sitja í öryggisráðinu hverju
sinni. Þau geta öll lagt fram tillögur, og hafa
jafnan atkvæðisrétt. Aukinn meirihluta þarf
til að ráðið samþykki tillögur, níu ríki af
fimmtán þurfa að samþykkja. Raunin er hins
vegar sú að ríkin í ráðinu leggja sig fram
eins og hægt er við að ná samstöðu innan
þess um aðgerðir, segir Colin Keating, forstjóri Security Council Report.
Ráðið fundar reglulega, auk þess sem
boðað er til aukafunda, oft með mjög skömmum fyrirvara, komi upp mál sem þarf að
fjalla um. Ríkin skiptast á að gegna forsæti í
ráðinu. Taki Ísland sæti í ráðinu verður það
líklega í forsæti í febrúar eða mars 2009.
Fimm af ríkjunum fimmtán eiga fast sæti
í ráðinu, og geta beitt neitunarvaldi innan
þess. Þessi ríki eru Bandaríkin, Bretland,
Frakkland, Kína og Rússland.
Kosið er um tíu sæti í ráðinu til tveggja
ára í senn. Ekki má kjósa ríki strax aftur í
ráðið þegar setu þeirra er nýlokið, alltaf
þurfa að líða tvö ár á milli þess að ríki sitji í
ráðinu. Ríki eru flokkuð í ákveðna hópa, og
kosið eftir þeim í ráðið. Þannig eiga ríki Afríku þrjú sæti í ráðinu, ríki Suður-Ameríku og
Karíbahafsins tvö, ríki Vestur-Evrópu og
önnur ríki tvö, ríki Asíu tvö og Austur-Evrópuríki eitt.
Fimm kjörin ríki ljúka setu í ráðinu eftir
árið í ár; Belgía, Indónesía, Ítalía, Panama og
Suður-Afríka. Önnur fimm ríki ljúka setu
eftir næsta ár; Búrkína Fasó, Kostaríka,
Króatía, Líbía og Víetnam.
Norðurlöndin hafa haft þá stefnu að eitt
þeirra sitji í öryggisráðinu annað hvert
tveggja ára tímabil. Frá því Noregur tók
sæti í ráðinu á árunum 1949-1950 hefur keðjan haldist svo til óbrotin. Aðeins þegar Svíþjóð náði ekki kjöri árið 1992 varð hlé á.

Fastaríkin fimm
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Virkustu ríkin innan öryggisráðsins. Fulltrúar
ríkjanna undirbúa stærstan hluta mála sem
ráðið tekur fyrir, vinna obbann af vinnunni.
Þau vilja að ráðið komi eins mikið við sögu
og hægt er, og leggja áherslu á friðsamlegar
lausnir og mannréttindi.

ka

Kostarí

Króatía

Bandaríkin
Líta á öryggisráðið sem eitt af þeim tækjum
sem ríkið hefur til að ná fram sínum stefnumálum á alþjóðavettvangi. Reiðir sig ekki
á ráðið, en ef það getur hjálpað við að ná
málum fram nota Bandaríkin ráðið. Hika ekki
við að gagnrýna ráðið, ganga framhjá því og
gera það að athlægi.

Salur öryggisráðsins í höfuðstöðvum
Sameinuðu þjóðanna í New York

Rússland og Kína
Vilja halda óbreyttu ástandi.
Leggja engin mál fram, bregðast aðeins við
því sem aðrir gera. Vinna því grímulaust að
takmarka skaða af starfsemi ráðsins fyrir sig,
og stjórnast mjög af viðskiptahagsmunum.
Gæta þess sérstaklega að ekki verði sett
fordæmi sem síðar gætu snúist gegn þeim
eða þeira bandalagsríkjum.

FUNDUR ÖRYGGISRÁÐSINS Öryggisráðið fundar reglulega. Hér ræða fulltrúar ríkjanna fimmtán sem sitja í
ráðinu útbreiðslu gjöreyðingarvopna á fundi ráðsins nýverið.
MYND/SÞ/DEVRA BERKOWITZ

Fjöldi ríkja í SÞ og hlutfall þeirra sem eiga sæti í öryggisráðinu
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Neitunarvald fastaríkjanna fimm, hinna
svokölluðu P5-ríkja, hefur mikil áhrif á starfsemi ráðsins og umræður innan þess. Til
þess að skilja mikilvægi þess er gagnslítið
að skoða tölur um þau tilvik sem því hefur
verið beitt, segir Hjálmar W. Hannesson,
sendiherra og fastafulltrúi Íslands hjá SÞ.
„Það felst gríðarlega mikið vald í neitunarvaldinu, ekki bara það sem hægt er að lesa
út úr tölum,“ segir Hjálmar.
Fulltrúar allra ríkja í öryggisráðinu hafa
neitunarvaldið alltaf í huga þegar fjallað er
um mál, og þau undirbúin. Engar tölur eru til

um það hversu oft ríki hafi hótað að beita
neitunarvaldi, eða gefið í skyn að þau gætu
hugsað sér að beita því. Enn síður eru til
tölur yfir þau skipti sem önnur ríki hafa hætt
við að leggja eitthvað fram, eða lagt fram
mjög breytta útgáfu, vegna þess að þau sáu
fram á að neitunarvaldi yrði ella beitt.
Undanfarin ár hefur gagnrýni á neitunarvaldið aukist verulega innan SÞ. „Það er
pressa á P5-ríkin að beita ekki neitunarvaldinu,“ segir Hjálmar. Því kjósi P5-ríkin yfirleitt að beita því aðeins í algerum undantekningartilvikum. Þrýst sé á þau að gera

Breytingar ræddar í 15 ár
Mikil umræða hefur farið fram innan Sameinuðu þjóðanna (SÞ) á
undanförnum árum um mögulegar breytingar á skipan öryggisráðsins.
Sérstakur vinnuhópur hefur unnið að breytingum frá árinu 1994, án þess
að nokkuð hafi breyst.
Mörgum aðildarríkjum SÞ þykir skipan ráðsins lýsandi fyrir heimsmyndina við stofnun þess árið 1946, ekki heimsmyndina eins og hún er
í dag. Margar tillögur hafa komið fram. Sum ríki vilja fjölga fastaríkjunum,
önnur vilja fleiri kjörin ríki í ráðið. Þá er deilt um hvort afnema beri eða
takmarka neitunarvaldið.
Ísland hefur, eins og Norðurlöndin öll, stutt tillögu sem gerir ráð fyrir
því að Indland, Japan, Þýskaland, Brasilía og tvö Afríkuríki fái fast sæti

í ráðinu, og að kjörnum ríkjum verði fjölgað, að því er fram kemur í
skýrslu utanríkisráðherra til Alþingis frá 8. apríl síðastliðnum.
Málamiðlunartillaga gerir ráð fyrir því að föstum sætum verði ekki
fjölgað, heldur verði til ný tegund kjörinna ríkja. Ríki sem verði kjörin til
lengri tíma, fimm til tíu ára, og eigi kost á endurkjöri.
Breytingar á ráðinu þurfa að fá samþykki 2/3 hluta ríkja á allsherjarþingi SÞ. Talið er æskilegt að breyting á svo mikilvægu ráði SÞ fái
samþykki því sem næst allra aðildarríkja.
„Líkindin á niðurstöðu á næstu misserum eru ekki mikil, hvað svo
sem verður,“ segir Hjálmar W. Hannesson, sendiherra og fastafulltrúi
Íslands hjá SÞ.

það aðeins þegar málið varði þjóðaröryggi
viðkomandi ríkja.
„Það vilja allir nota Sameinuðu þjóðirnar
sinni þjóð í hag, það verður að búast við því,
þetta eru engin góðgerðasamtök,“ segir
Swadesh M. Rana, sérfræðingur í málefnum
SÞ hjá World Policy Institute. Þess vegna
vilji P5-ríkin fá leiðitöm ríki í ráðið, eða ríki
sem hafa svipaðar grundvallarskoðanir.

Líta á kjörin ríki sem gesti
„Það er enginn vafi á því að fastaríkin fimm
líta svo á að þau eigi öryggisráðið,“ segir
Lars Faaborg-Andersen, sendiherra og annar
fastafulltrúi Danmerkur hjá SÞ.
„Þau líta svo á að kjörnu ríkin hverju sinni
séu gestir sem þægilegt sé að nota þegar
hægt er, og hægt að hundsa þegar það gengur
ekki. Það þýðir ekki að kjörnu ríkin séu valdalaus. Þau hafa fyrst og fremst áhrif í málefnum sem eru óumdeild og fastaríkin hafa ekki
áhuga á, eða ef fastaríkin eru ekki sammála
um eitthvað,“ segir Faaborg-Andersen.
Á síðari árum er orðið algengara að P5ríkin kjósi að sitja hjá frekar en að beita neitunarvaldinu. Það er afar óheppilegt fyrir
öryggisráðið þegar ekki er samstaða innan
þess um aðgerðir. Það hefur til dæmis verið
raunin varðandi málefni Darfúr, þar sem
yfirvöld í Súdan skáka í því skjóli að ekki er
samstaða innan ráðsins vegna málsins, þar
sem Kína og Rússland styðja engar aðgerðir
vegna ástandsins í Darfúr.
Án samstöðu skortir á áhrifamátt þess sem
ráðið ályktar um, því þá sjá deiluaðilar að
það er engin samstaða um málið á alþjóðavettvangi, segir Johan C. Verbeke, fastafulltrúi og sendiherra Belgíu hjá SÞ.

FRÉTTASKÝRING
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is

FJÓRÐA GREIN AF FIMM
Á morgun:
Seta í öryggisráðinu
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Staða breska Verkamannaflokksins veikist:

Sterkir leiðtogar
og breyskir menn
BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON SKRIFAR

Þ

að eru nokkur tíðindi í breskum stjórnmálum að íhaldsmaðurinn Boris Johnson verður næsti borgarstjóri
Lundúnaborgar um leið og flokkurinn kemst til valda
í tólf nýjum sveitarfélögum víðs vegar um England og
Wales.
Í fyrsta lagi á Boris Johnson litríkan feril að baki og hefur oft
vakið athygli fyrir skrautlegt líferni og djarfar yfirlýsingar. Það
gefur til kynna að kjósendur vilji ekki alltaf sjá stjórnmálamenn
í fararbroddi sem hafa flekklausan feril, eins og rík krafa virðist
um til dæmis í Bandaríkjunum. Kjósendur eiga að geta endurspeglað sig í stjórnmálamönnum, sem eru breyskir eins og aðrir
menn. Þeir gera mistök, misnota vímuefni og eiga misheppnuð hjónabönd að baki. En þeir þurfa ekki að vera óheiðarlegir
stjórnmálamenn fyrir vikið. Umburðarlyndi kjósenda er meira
en margir ætla í fyrstu.
Í öðru lagi gefa niðurstöður kosninganna til kynna að yfirburðir Verkamannaflokksins í breskum stjórnmálum séu loksins að
dvína. Það er algengt að kjósendur noti tækifærið milli þingkosninga til að lýsa yfir vonbrigðum með ríkjandi ríkisstjórn.
Mannfólkið sækist líka eftir ákveðnu valdajafnvægi.
Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla
Íslands, lýsir þessu þannig í Fréttablaðinu í gær. „Verkamannaflokkurinn hefur átt í vissum innanflokksdeilum undanfarið og
hefur því fallið í vinsældum. Á sama tíma hefur Íhaldsflokknum tekist að færa sig nær miðjunni og auka vinsældir sínar
undir stjórn Davids Cameron. Það er því óhætt að segja að staða
forsætisráðherrans Gordons Browns sé ekki sterk í augnablikinu...“
Íhaldsflokkurinn er því að ná vopnum sínum aftur eftir að
hafa átt erfitt með að fóta sig eftir langa sigurgöngu undir forystu Margrétar Thatcher, sem var forsætisráðherra Breta frá
1979 til 1990. Nú lítur út fyrir að Verkamannaflokkurinn muni
eiga í svipuðum erfiðleikum með að ná hylli kjósenda eftir farsælan feril Tonys Blair í Downing-stræti 10.
Þótt ferill þessara stjórnmálamanna sé glæsilegur féll skuggi
á störf þeirra undir það síðasta. Í fljótu bragði virðist það hafa
einkennt starfslok fleiri sterkra leiðtoga víðsvegar í hinum vestræna heimi. Það má til dæmis sjá samsvörun þegar ferill Davíðs
Oddssonar er skoðaður. Fáir vilja snúa af þeim vegi sem hann
lagði á sínum pólitíska ferli sem forsætisráðherra og formaður
Sjálfstæðisflokksins. Þó að einhverjir hafi gagnrýnt hann harðlega undir það síðasta skiptir stóra myndin máli eins og í tilfelli
Thatcher og Blairs.
Stjórnmál snúast að miklu leyti um sterka foringja sem taka
réttar ákvarðanir á erfiðum tímum. Slíkir tímar blasa við hér
heima og erlendis næstu misserin. Því er tækifæri fyrir nýtt fólk
að hasla sér völl í stjórnmálum hér heima eins og í Bretlandi.
Kynslóðaskipti í flokksforystu flokkanna á Alþingi eru í
sjónmáli á næstu árum. Og það er pláss fyrir fólk með djarfar
skoðanir sem er tilbúið að tala fyrir breytingum á grundvelli
hugmyndafræðinnar. Því mun draga til tíðinda í íslenskum
stjórnmálum eins og þeim bresku.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björgvin Guðmundsson og Björn Ingi Hrafnsson. Fréttablaðið kemur út í
103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og þéttbýlissvæðum á suðvesturhorninu.
Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í
issn 1670-3871
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Súðavík
Akureyri

DYNAMO REYKJAVIK

Hvað með Frjálslynda?

Úr dýrlingi í drottin

Sturla Jónsson, bílstjóri og alþýðuhetja, er óþreytandi við að berja á
ríkisstjórninni og í nýrri bloggfærslu
lætur hann í það skína að hann
hyggist færa mótmælaaðgerðir sínar
af götunni og inn á æsilegan
vettvang stjórnmálanna.
„Nýir Tímar: Baráttufólk
um bætt lífskjör“ er
yfirskrift pistilsins sem
fjallar um almennt
getuleysi stjórnvalda á öllum
sviðum. „Erum
við ekki að tala
um Nýja Tíma[?]“
spyr Sturla.

Það er þó ekki víst að allir séu kátir
með Nýju Tímana hans Sturlu, því
fáir hömpuðu framgöngu hetjunnar meira en framámenn úr röðum
Frjálslynda flokksins. Þeir mættu í
Norðlingaholtið til að sýna bílstjórum samstöðu, lýstu sig sammála
málstað þeirra og ýjuðu að því í
tíma og ótíma að Sturla væri á leið í
stjórnmál. Það virtist eingöngu vera
spurning um tíma hvenær
Sturlu yrði boðið sæti á
lista þeirra fyrir næstu
þingkosningar. Nú er
það spurning um
Nýja Tíma. Er vonarstjarnan hröpuð?

Í Sjálfstæðu fólki í gærkvöldi tjáði
Sturla Jóni Ársæli Þórðarsyni að
hann tryði á Guð. Hann sæi hann í
speglinum á hverjum morgni áður
en hann færi í vinnuna. Óbreyttur
verndardýrlingur vörubílstjóra
varð þar að drottni sjálfum í
einu vetfangi. Vitaskuld dugir
honum því ekkert minna en
að leiða sjálfur hina heilögu
baráttu gegn djöfullegri
ríkisstjórninni.

Egilsstaðir
Neskaupstaður

Hveragerði
Reykjavík
Selfoss
Sandgerði
Hafnarfjörður
Njarðvík
Vík

Þú sparar á Orkustöðvunum
Net Orkustöðvanna umhverfis landið þéttist sífellt til enn frekari
hagsbóta fyrir almenning. Kynntu þér hvar Orkustöðvarnar eru og
hvað bensínið er ódýrt þar.

www.orkan.is
SPÁÐU Í HVAÐ ÞÚ SPARAR!

stigur@frettabladid

Í órétti
Ó

lafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Selfossi, sagðist
aðspurður í sjónvarpsfréttum
varla geta sagt að hann skildi
grein Helgu Jónsdóttur í Fréttablaðinu síðastliðinn föstudag. Þar
vakti hún athygli á því að
eiginmaður hennar sætti ákæru
af hendi Ólafs fyrir að hafa valdið
henni skaða þegar þau lentu í
bílslysi – og voru í órétti.

Refsigleði
Í grein sinni rakti Helga raunir
hjónanna í kjölfar slyssins – þar
sem hún var sú eina sem slaðaðist
illa – og benti jafnframt á
lagagrein þar sem segir að falla
megi frá saksókn ef brot hafi
valdið sakborningi sjálfum
óvenjulegum þjáningum og
málsókn þykir ekki brýn af
almennum refsivörsluástæðum.
Helga nefnir líka að ákærur sem
þessi tíðkist ekki í öðrum
umdæmum.
Fróðlegt væri að vita hvað var
ofvaxið skilningi sýslumannsins í
grein Helgu. Sjálfur átti ég í
engum vandræðum með að skilja
hana enda var hún sérlega skýr
og rökföst, rituð á prýðilegri
íslensku, með stuttum og
auðskiljanlegum setningum og
alveg laus við flóknar málalengingar sem gætu gert sýslumenn
ringlaða. Ætli hitt sé ekki nær
sanni að honum hafi fundist
óskiljanlegt að svona grein skyldi
yfirhöfuð skrifuð – að manneskjan skyldi dirfast að mótmæla
athöfnum hans. Það var engu
líkara en að komið hefði á hann.
Honum var að minnsta kosti um
megn að standa fyrir máli sínu.
Eiginlega er bara eitt sem er
óskiljanlegt í þessu máli öllu og
það er framganga sýslumannsins.
Slysið varð þegar maðurinn tók ubeygju úr vegarkanti en sá ekki
aðvífandi jeppa. Að sjálfsögu
„vanmat hann aðstæður“ eins og
segir í ákæru og að sjálfsögðu
sýndi hann ekki „nægjanlega

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Dómsmál
aðgæslu“. Að sjálfsögðu var þetta
gáleysi. En er ekki nokkuð langt
gengið að gera manninn að
glæpamanni fyrir það og draga
hann í dilk með strákum í
Formúluleik?

Glæpavæðing slysa
Þetta er ekki eina dæmið um að
framganga dómsvaldsins ofbjóði
almennri skynsemi. Þannig kom
stórfurðulegt mál upp í mars
síðastliðnum þegar móðir
skólastúlku á Seltjarnarnesi var
samkvæmt dómi Héraðsdóms
Reykjavíkur látin greiða kennara
tíu milljónir króna í bætur fyrir
gjörðir barnsins. Kennarinn hafði
hlotið höfuðáverka þegar hann
hugðist vitja stúlkunnar inn í
geymslu eftir að hún hafði flúið
þangað undan skólasystkinum
sínum – rennihurð skall á höfði
kennarans með skelfilegum
afleiðingum en skólinn var svo
forsjáll að hafa ekki tryggt
kennara sína fyrir slíkum
áföllum. Skólinn var sýknaður af
kröfum kennarans. Stúlkan er
haldin Asperger-heilkenni og
sögð sérlega hvatvís – en burtséð
frá því ættu flestir að geta sett
sig í spor hennar þar sem hún
felur sig í geymslunni, hrædd og
reið og alein í heiminum sem er
vondur við hana.
Það að lögsækja barn er í sjálfu
sér merkilegur vitnisburður um
sálarástand en sjálft dómsorðið
virkar algjörlega absúrd á mann:
Hinn fjölskipaði dómur telur að
stúlkan hafi þekkt muninn á réttu

og röngu og ekkert í málinu benti
til þess að fötlun hennar hafi
skert dómgreind hennar eða að
vitsmunaþroski hennar hafi verið
minni en almennt hjá börnum á
sama aldri. Ekkert liggi fyrir um
það í málinu að stúlkan hafi ætlað
sér að skella hurðinni á kennarann heldur sé líklegra að hvatvísi
hennar hafi þar ráðið för eða
reiði vegna þess að henni hafði
sinnast við skólabræður sína.
(Þarna virðist dómurinn
komast í mótsögn við sjálfan sig:
hafi hvatvísi stúlkunnar ráðið för
þá bendir það væntanlega til „að
fötlun hennar hafi skert dómgreind hennar“.)
Á hinn bóginn hafi henni mátt
vera ljóst að sú háttsemi hennar
að loka hurðinni með afli væri
hættuleg og hún hlyti að hafa
gert sér grein fyrir því hversu
alvarlegar afleiðingar sú
háttsemi gat haft í för með sér.
Því beri stúlkan skaðabótaábyrgð
á tjóni kennarans.
Aftur á móti var skólinn
sýknaður eftir að dómurinn hafði
ráðfært sig við færustu sérfræðinga í virkni rennihurða – ekkert
var að hurðinni og skólinn bar
því enga ábyrgð. Ekki þótti
dómurum hins vegar ástæða til
að ráðgast við sérfræðing í
sálarlífi barna eða Aspergerheilkennis.
Það er samt ekki aðalatriðið:
Foreldrar treysta skólum fyrir
börnum sínum og eiga heimtingu
á því að þar sé þeim skapað eins
gott umhverfi og kostur er. Þar á
ekki að koma upp sú staða að
barn þurfi að flýja inn í geymslu
undan jafnöldrum sínum – þar
brást skólinn móður og barni.
Ekki er hægt að una því að
stelpa nýorðin ellefu, með
Asperger-heilkenni, hrædd og
reið eftir árásir skólafélaga, sé
gerð að glæpamanni.
Kominn er tími til að dómsvaldið hætti þessari glæpavæðingu slysa.

Krossferð borgarstjóra
væru þeir ekki íslenskir! Tillagan væri illa
hugsuð skipulagslega, bæði hvað varðar
samgöngu- og umferðarmál.
Þetta eru stór orð. Og hljóta að vera sérstaklega þungbær tveimur dómnefndarmönnum sem völdu þessa tillögu eftir
laugardaginn var heimsótti borgarstjóri
þriggja ára setu í dómnefnd ásamt nafntognokkur hverfi borgarinnar í þeim tiluðum arkitektum og skipulagsfræðingum.
gangi að hitta íbúa og spjalla um hverfið
Hvað segja borgarfulltrúarnir Hanna Birna
þeirra. „1, 2 og Reykjavík“ er heiti verkefnis
Kristjánsdótitr og Gísli Marteinn Baldurssem skipulagt var í tíð Tjarnarkvartettsins,
son sem völdu tillöguna úr hópi 136 tillagna,
samráðsfundirnir voru lokahnykkurinn á ODDNÝ
hældu henni í hástert og töldu hana kallast á
því átaki. En heimsóknirnar umbreyttust í STURLUDÓTTIR
við hið besta úr reykvískri skipulagssögu
krossferð gegn skoðunum 14 borgarfulltrúa
og byggingarlist?
af 15, krossferð gegn samstarfsfólki borgarstjóra og
Ætla borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins endankrossferð gegn verðlaunatillögu í hugmyndasamlega að láta ýta sér og sínum skoðunum út af borðinu
keppni um framtíðaruppbyggingu í Vatnsmýri.
af Ólafi F. Magnússyni? Var ekki gert samkomulag
Það má öllum vera ljóst að Ólafur F. Magnússon
borgarstjóri vill ekki að flugvöllurinn fari. Hann á um annað? Munu þau ekki krefjast þess að hann dragi
orð sín til baka? „1, 2 og Reykjavík“ var vel heppnað
sér ekki marga skoðanabræður í borgarstjórn og
verkefni sett af stað til eflingar hverfalýðræðis í tíð
fundargestir á samráðsfundunum síðastliðinn laugTjarnarkvartettsins. Þegar hillir undir lok þess hefur
ardag voru komnir til að ræða Laugardalinn, Háaleitþað umbreyst í krossferð þess eina borgarfulltrúa
ið og miðbæinn. Ekki úrslit í hugmyndasamkeppni
sem lokar augunum fyrir framtíð Reykjavíkur. Af
sem fram fór í janúar og hefur í hvívetna vakið
hverju tók hann ekki af skarið og endurskírði verkfádæma jákvæða athygli. En borgarstjóri gerði sér
efnið „1, 2 og Reykjavíkurflugvöllur“?
lítið fyrir, dró upp kort af verðlaunatillögunni og
sagði höfunda hennar ekki bera nægilegt skynbragð
á taktinn og þarfirnar í íslensku samfélagi – enda
Höfundur er borgarfulltrúi.

UMRÆÐAN
Oddný Sturludóttir skrifar um skipulagsmál

Ísafjörður

Stykkishólmur
Grundarfjörður
Hreðavatnsskáli
Akranes

Nýir Tímar fram undan

Á

Óróar geta verið til mikillar

Leikföng sem ekki eru
lengur í notkun er tilvalið að
fara með í Sorpu þaðan
sem þau fara í Góða
hirðinn. Þegar öll börnin
á heimilinu eru vaxin úr
grasi er sjálfsagt að leyfa
öðrum börnum að njóta
uppáhaldsleikfanganna.

prýði bæði innan dyra og utan
auk þess sem þeir gefa margir
frá sér notaleg hljóð þegar rót
kemur á þá. Þetta fallega akarn
fæst í versluninni Gosbrunnar.is
og kostar 2.990 krónur.

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HEIMILI

Sumarvörur
af öllum stærðum og
gerðum eru komnar í
Ikea. Þeir sem eru komnir
í sumarskap geta fundið
garðhúsgögn, blóm og potta
og útileguvörur á góðu verði
í versluninni auk þess sem
þar er að finna búsáhöld í
öllum regnbogans litum.

Sex vikna námskei› hefjast 5. maí.
Mánudaga, mi›vikudaga og föstudaga
kl. 6.30 e›a 12.05.
A›gangur a› tækjasal fylgir.

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is

Frosti Friðriksson við notadrjúga
hillu frá Vegagerðinni.

Hilla fyrir lífið sjálft
Frosti Friðriksson er hrifinn af gömlum,
skrýtnum hlutum og fóstrar lífsskipuleggjandi
hillu frá Vegagerð ríkisins.
„Ég fékk þessa hillu hjá Vegagerðinni þegar ég var í
Listaháskólanum að vinna listaverk í kúrsi hjá Halldóri Ásgeirssyni og þurfti að velja fyrirtæki í tengslum við verkið. Ég valdi Vegagerð ríkisins því mér
þótti hún í senn spennandi og karlmannleg, og þar sem
ég þvældist þar um með vinnuflokkum sá ég þessar
hillur, fékk að eiga eina og notaði í verkið mitt,“ segir
Frosti Friðriksson, myndlistarmaður og leikmyndahönnuður hjá Þjóðleikhúsinu, inntur eftir því hvaða
húsmunur heimilis hans er í mestum metum.
„Vegagerðin notaði þessar hillur í flestum vinnu-

skúrum við skipulagninu verkefna á sínum vegum, en
þegar ég reyndi að falast eftir fleiri hillum seinna var
búið að henda þeim öllum á haugana. Ég sá í hendi mér
hversu hentug hillan væri til að skipuleggja líf sitt og
vinnu, en einnig hreif mig strax hversu flott bæði
smíðin og hönnunin er,“ segir Frosti sem enn hefur að
mestu látið fyrir liggja að nota hilluna sem skyldi.
„Hillan hefur reyndar fjölbreytt notagildi og væri
afbragð fyrir póst og gamlar minningar. Þannig mætti
setja gamlar myndir, leikskrár og fleira sem maður
hefur upplifað í lífinu í „Verki lokið-hólfið“, en „Næsta
verk“ nú er fæðingarorlof í sumar; „Í vinnslu“ er uppsetning Skessuhellis með Norðanbáli í Reykjanesbæ;
„Verk í bið“ er allt lífið fram undan, og „Verki lokið“
myndi þá vera leikmyndin í „Ástin er diskó, lífið er
pönk“.“
thordis@frettabladid.is

– ﬂott
ﬂ á veröndina
Genesis S310

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

XEINN JG GEN S310 5x10

– mikið úrval af aukahlutum
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Kaffibolli er hressandi á morgnana. Gott er að lesa aldrei
blaðið án þess að halda á rjúkandi bolla og eiga alltaf heitt á
könnunni fyrir gesti.

Komum út að leika!
N‡r sjúkraﬂjálfari
Sandra Dögg Árnadóttir sjúkraﬂjálfari Bc
er komin aftur til okkar.

SJÚKRAﬁJÁLFUN OG LÍKAMSRÆKT
Höf›abakka 9

Sími: 511-1575

www.hreyfigreining.is

    
   

        
    

Garðyrkja ehf. sérhæfir sig í
vörum sem tengjast garðyrkju og
umhverfinu. Eitt þeirra merkja
sem fyrirtækið flytur inn er hið
franska Proludic, sem framleiðir
þroskandi leiktæki fyrir alla aldurshópa.
„Proludic er gamalt fyrirtæki
og líklega annað stærsta leiktækjamerki í heiminum í dag. Við
seljum mest á leikvelli og til húsfélaga og stofnana og aukast vinsældir þessara leiktækja með
hverju ári,“ útskýrir Sveinn Ingi
Sigurjónsson, sölumaður Garðyrkju.
Garðyrkja byrjaði sem verktakafyrirtæki en eftir að það hóf
innflutning og sölu á hinum ýmsu
vörum breyttist fyrirtækið í verslun. „Það þarf að panta vörurnar að
utan og það tekur svo um 5 vikur
að fá þær til landsins. Við aðstoðum við uppsetningu ef þess er
óskað.“
Proludic er ekki aðeins með
leiktæki heldur einnig svokallaða
sportlínu fyrir eldri krakka og
fullorðna þar sem í boði eru útilíkamsræktartæki, sportvellir og
hjólabrettapallar.
Þeir sem vilja kynna sér vörur
Garðyrkju nánar er bent á heimasíðu fyrirtækisins, www.gardyrkjan.is
klara@frettabladid.is

Garðyrkja hefur selt mikið af leiktækjum á róluvelli og til húsfélaga.

Hægt er að fá leiktækin í ýmsum

stærðum og ótrúlegustu gerðum.
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Sumarið er komið og við viljum
út að leika. Garðyrkja ehf.
– innflutningur er með mikið
úrval af leiktækjum frá franska
leiktækjafyrirtækinu Proludic.
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GÓÐ RÁÐ

fyrir þig og umhverfið

Þvottahús - þvottavél
Hvað varðar orkunotkun þá eyða
bæði þvottavélin og þurrkarinn
miklu rafmagni. Það skiptir því
máli að nota orkunýtna þvottavél. Orkumerkin Energy Star,
Evrópska orkumerkið og GEEA
hjálpa okkur að finna orkunýtnustu tækin.
• Mælt er með því að fjárfest sé í
umhverfismerktri
þvottavél
sem er í orkuklassa A.
• Ráðlagt er að nota umhverfismerkt þvottaefni án ilmefna og
umhverfismerkt mýkingarefni.
• Best er að nota eins lítið af
þvottaefni og hægt er skv. leiðbeiningunum. Íslenskt vatn
leyfir þó minni skammta því
það er ekki eins hart og í flestum löndum sem skammtastærðir eru miðaðir við. Gott er að
hafa í huga að framleiðendurnir vilja líka kannski ekki að um

of sé sparað! Ágætt er að
merkja á mæliskeiðar eða mælirör með tússi rétt magn þvottaefnis. Helmingur af ráðlögðum
skammti dugar oftast til.
• Suðuþvott ætti aðeins að nota ef
nauðsynlegt er. Bakteríur í bleium og nærfötum deyja við
60°C.
• Notaðu kaldasta þvottinn sem
þú getur. Ef þú getur þvegið á
30°C í stað 40°C þá er það mikið
betra fyrir umhverfið.
• Rafmagnsnotkun
þvottavéla
fer eftir hitastigi sem valið er
og vatnsnotkuninni. Tvisvar
sinnum meira rafmagn er notað
þegar þvegið er við 90ºC heldur
en við 60ºC en fjórum sinnum
meiri við 90ºC heldur en við
40ºC.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI

SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

Sjá meira um þvottahúsið á: http://www.
natturan.is/husid/1280/
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Allir gömlu góðu réttirnir
Komdu til okkar,
taktu með eða borðaðu
á staðnum

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

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

Bílar til sölu

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

8–17

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

BÍLAR &
FARARTÆKI
Nissan Almera ‘00, 1,8, sjálfsk. Ek. 90
þús. Bíll í sérflokki. Verð 390 þús. S.
893 2284.
2008 Nissan Patrol SE Common Rail,
sjálfsk., ek. 1.700km, lán getur fylgt.
8937211
Ford F 350 Lariad 6,4 Diesel árg 2008
ekinn 27Þ km Topplúga leður einn með
öllu. Verð 4,600 með VSK.S: 898-2811.

Óska eftir bíl, skoðuðum 09. Verð allt að
100.000 kr. Sími 8456503.

Jeppar
Wumag WS 250 Körfubíll árg. 1990.
Vinnusvið. Hæð 25 m og 16 m til hliðar
Getum einnig útvegað fl vinnubíla ,
vagna og kranabíla. O.K.Varahlutit s.
696 1050 & 696 1051.

0-250 þús.

SUZUKI GSX R600 2004, 600cc. Gulur,
Ekinn 15.600 þ. Verð: 890.000 B&L.
BILALAND S. 575 1230

Til Sölu Nýr Suzuki Grand Vitara Disil
Luxery með öllum búnaði verð kr
3.590.000.- út. Skoðum skipti á ódýrari.
Upplýsingar á Bílasölu Reykjavíkur 587
8888 og 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.br.is

Toyota Rav 4 VX ssk. 06.2006. Mjög
vel með farinn lítið ek. og vel útbúinn.
Ekkert áhvílandi. Uppl í s: 770-4775.

FORD 500 Fæst gegn yfirtöku v/flutnina. ca: 35.þ pr/mán, 1. afborgun Ágúst.
5stjörnur í öryggi, sparneytin og flottur
lúxusbíll 18“ felgur Einar Ben s:6984030

250-499 þús.

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Ford Explorer frá
2790þús, Dodge Durango frá 2790þús,
Jeep Grand Cherokee frá 2590þús,
Toyota Highlander frá 3100þús,
Landrover LR3 Discovery frá 5690þús,
Benz ML350 frá 5350þús, Audi Q7 frá
5750þús, VW Touareg frá 4750þús. Sími
5522000. www.islandus.com

Til sölu Man TGA 410 árg. ‘04, með Atlas
terex 240 ‘06. Verð 14.5 m. + skattur.
Uppl. í s. 693 7722.
Wumag WS 250 Körfubíll árg. 1990.
Vinnusvið. Hæð 25 m og 16 m til hliðar
Getum einnig útvegað fl vinnubíla ,
vagna og kranabíla. O.K.Varahlutit s.
696 1050 & 696 1051.

Húsbílar

KTM EXC-F 4 stroke endoro 2007. Flott
hjól á hvitum nr. Ekið ca 36tíma. 1ooþ.
út +yfirtaka lán 755Þ. S.6961656

Fjórhjól
Til sölu Can-am autlander max 400cc
2 manna götuskráð 2007 model simi
4681305-8987679

Hjólhýsi

Toyota Corolla ‘98 1600 beinsk. Ekinn
176 þ, Sumar/vetrardekk verð 270 þús.
Uppl. í s.8400877

HONDA VT1100 C2 SHADOW SABRE
árg 2006, ek 1.þ km, Mjög fallegt hjól
á frábæru verði 855.þ stgr, Ásett verð
1.050 þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.
is rn: 111180 S: 567 2700.

Toyota Corolla station 98. ekinn 110
þ.km. ný tímareim, ný skoðaður, góð
sumar og vetrardekk. verð aðeins 350
þús. uppl. í síma 822-7574

Pajero 98, 7 manna, diesel, beinsk,
ekinn 154 þ. Í frábæru standi, þú
færð ekki betri jeppa fyrir peninginn.
S 8991234

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.

500-999 þús.

FORD WINDSTAR LX, árg 1999, ek 120.
þ m, 3.8L V6, Sjálfskiptur, 7 manna,
Dráttarkúla, mjög gott eintak, Verð 790.
þ Tilboð 650.þ stgr Nánari uppl á www.
arnarbilar.is rn: 140213 S: 567 2700.

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

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra
verð. T.d. 2007/2008 Dodge Grand
Caravan frá 2050þús, Dodge Caliber frá
1790þús, Ford Mustang frá 2400þús,
Toyota Camry frá 2650þús, Volvo
S60 frá 2950þús, Audi A4 Turbo frá
3250þús, Dodge Charger frá 2390þús,
Benz C230 frá 3700þús. Sími 5522000.
www.islandus.com

Til sölu gott úrval
Pallhýsa.

Eitt glæsilegasta hjólhýsi landsins til
sölu! 2006 árg 29 fet. Verð 4 millj.
Chevrolet silverado 2002 á sama stað.
Verð 3,3 Upplýsingar í síma 6617117 og
6977853 Myndir á www.smurning.is
Til sölu Toyota Yaris Sol Árg. 2000, ekinn
105 þúsund, verð 650 þ. Uppl. í síma
694-4001 Vilborg.

WV Caddy ‘01, ekinn 79þ. Sími 8491580,
fagurhus@hotmail.com

Fáðu meira fyrir peningana þína. Delta er draumurinn !

Erum að selja síðustu Delturnar á verði
frá í fyrra og auk 1-300 þús. kr. afsláttar.
Fortjald, Gaskútur, rafgeymir, hleðslutæki ofl. innifalið í verði. Tilbúin í ferðalagið. Allt að 100% lán án lántökugjalda.
S. 898-4500. www.vagnasmidjan.is

- Ódýr -

VW Transporter ‘93 diesel sk. 09. Ek.
aðeins 118 þ. vaskur., hellur ofl. V. 750
þ. S. 844 5900.

Pallbílar
Mótorhjól

Til sölu vel meðfarið Adria hjólhýsi 542PU, árgerð 2003, með sólarsellu ofl.
Verð hugmynd 1,500 þús., upplýsingar
í síma 899-8807.

Vinnuvélar
Kia Sportage skr:6/2002, ek 67þ,
beinsk, 1998cc, bensín, 4x4. Ný dekk,
álfelgur. Áhv. lán 50% Isk50% Erl. Verð
690þús. S:8672703

Ford F350 Lariat 4X4, árg. 2006, ek. 53
þús.km. Ssk., diesel, 35“ breyttur, fjarlægðarskynjarar, leður og fl. Verð tilboð
án vsk. 2990 þús.kr. Listaverð 4150 þús.
kr með vsk.!!

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

Toyota Avensis Station árg. ‘99, silfurlitaður, (með dráttarkúlu). Ek. 89 þús.
Nýskoðaður. verð 570 þús. Uppl. í s.
861 0500.
Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

2 milljónir +

Nýjir og nýlegir bílar frá öllum helstu
framleiðendum allt að 30% lægra verð.
T.d. 2007/2008. Ford CREW F150 frá
2450þús, Ford F350 DIESEL frá 3390þús,
Dodge RAM 1500 frá 2300þús, Dodge
RAM DIESEL frá 3290þús, Toyota
Tacoma frá 2990þús, Toyota Tundra frá
3090þús. Sími 5522000. www.islandus.com

Vörubílar
TIL SÖLU

Skiptu í HYBRID og sparaðu hundruði þúsunda í eldsneyti. 40% minna
eldsneyti, meiri kraftur og lægra verð.
Hybrid er framtíðin sem leysir af hendi
eyðslufreka og mengandi benzín og
dísel bíla. Pantaðu HYBRID reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma
5522000. Kynntu þér úrval HYBRID
jeppa og fólksbíla frá Toyota, Ford,
Chevrolet og öðrum helstu framleiðendum á www.islandus.com

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000
Dráttarbíll m. færanl. stól. Tvöfalt vökvakerfi m.a. fyrir gámavagn. smurkerfi
og olíumiðstöð. 620 þ. km. Getum
einnig útvegað fl vinnubíla , vagna og
kranabíla. O.K.Varahlutit s. 696 1050
& 696 1051.

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

Gullfallegt vel með farið Harley Davidson
XL Sportster Custom Streaming Eagle
1200 cc, árg. 2006 til sölu. Verð kr.
1.550.000. Mikið af aukahlutum, ekið
3900 mph. Allar nánari uppl. í síma
693 2625.

HARLEY HERITAGE SOFTAIL 2004,
1400cc ek 3.200 þ. Verð: 2.350.000
B&L. BILALAND S 5751230

fasteignir
5. MAÍ 2008

TIL LEIGU

TIL LEIGU
C.a. 180 fm.

- skrifstofuhúsnæði á annari hæð að Bæjarlind 14 - 16.
Eignin snýr í vestur og eru tölvulagnir fyrir hendi. Eignin er
laus strax og leiguverð 300 þús pr. mán.

C.a. 230 fm.

Nýtt fjölbýli á besta stað í Vallahverfinu í Hafnarfirði.

- skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð (Penthouse) að Bæjarlind
14 - 16. Leiguverð 390 þús pr. mán. Glæsilegt útsýni. Laus
strax !
Einnig er að losna c.a. 130 fm innkeyrslubil að Vagnhöfða
leiguverð 200 þús pr. mán.

Byggingafélagið Burst
Bæjarlind 14-16 - Upplýsingar gefur Stefán í síma: 849-9987

Nýtt fjölbýli í Hafnarfirði
Fasteignasalan Ás hefur til sölu þrjár íbúðir í
Vallahverfi í Hafnarfirði.
Um er að ræða þrjár íbúðir í nýju fjórbýli. Tvær
þeirra verða afhentar tilbúnar til innréttinga og
kosta 28 milljónir. Ein íbúðanna verður afhent

fullbúin með öllum tækjum á 35 milljónir króna.
Húsið skilast fullbúið að utan og lóðin frágengin. Íbúðirnar eru 128,2 fermetrar að stærð og
skiptast í forstofu, sjónvarpshol, eldhús, stofur,
fjögur svefnherbergi, baðherbergi og geymslu.
Góðar suðursvalir. Eignin er tilbúin til afhendingar strax.

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

Önnur þjónusta á ils.is:
Bráðabirgðamat
Ýmsar reiknivélar
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Netsamtal við ráðgjafa
Umsókn um rafrænar
afborganir lána
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100% fjármögnun — Engin útborgun!

Bóas
Ragnar Bóasson

Sölustjóri

699 6165
boas@remax.is
boas.is

RE/MAX Lind
Bæjarlind 14-16
201 Kópavogi
Sími/tel: +354 520 9500
Mobile: +354 699 6165
Fax: +354 520 9509

Verð 185.000 evrur

Þórarinn Jónsson löggiltur fasteignasali

Frum

Verð frá 27.200.000

Kvistavellir 34-40

t453 '.
t#")&3#&3(*

221 Hafnarfjörður

t45»3#¶-4,Á3

SÖLUSÝNING Í DAG KL. 17.00 – 18.30

t(»-'4¶*3(-6(("3«/&3*)

t)*3

Kvistavellir 34-40 er fjögurra íbúða raðhúsalengja á tveimur hæðum ásamt bílskúrum. Húsin verða
steinsteypt á hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5 m2. Húsin skiptast í forstofu með gestasnyrtingu,
eldhús, hol, borðstofu og stofu. Úr stofu er gengið út í garð. Af neðri hæð er gengið upp steyptan stiga upp á
efri hæð. Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru svalir á efri hæð. Inn
af bílskúr er geymsla og þaðan er útgengt út í garð. Lögn fyrir gólfhitakerfi verður steypt í gólfplötu neðri
hæðar og gólf neðri hæðar verða tilbúin undir gólfefni. Á efri hæð verður ofnakerfi og verða gólf tilbúin undir
gólfefni.

„GENGIÐ Á KRÓNUNNI“
Hefurðu áhyggjur af því varðandi kaup á húsi á Spáni?
Ekki í þessu tilfelli þar sem þú þarft ekki að kaupa evruna, þú færð 100%
lán á verði eignarinnar sem og skatta semsagt 0 kr. útborgun.
Til sölu alveg ný 2 stórglæsileg raðhús hlið við hlið á Costa Blanca ströndinni á Spáni með mögulegri 100%
fjármögnun, hentugt fyrir fjölskyldur sem vilja vera nálægt hvor annari. Húsin eru staðsett í Balcones de www.golf-houses.com
Cabo Roig hverﬁnu sem er á hinu þekkta Torreviejasvæði á Spáni. Húsin standa við götu sem er með svokölluðu grænu svæði fyrir framan, sem þýðir að ekkert verður byggt fyrir framan húsin, og sameiginlegri sundlaug hinum megin sem er sérlega smekkleg. Mikið af íslendingum hafa fest kaup á húsum í þessum kjarna
sem segir ansi margt um gæði þessara húsa.
Stærð samtals: 85,84 m2.
Í þessum húsum eru 2 svefnherbergi, 2 baðherbergi, eldhús, stofa, tvennar svalir, verönd og þakverönd með
miklu útsýni til sjávar. Sameiginleg sundlaug. Bílastæði undir húsunum innifalið í verði. Þegar fólk kemur í www.costablanca.is
skoðunarferð og af kaupum verður borgum við fyrir tvo aðila bæði gistingu og ﬂug við afsal hússins.
Mögulegt er að fá allt kaupverðið lánað til 30 ára hjá spænskum banka. Öll gögn um verðmat liggja fyrir.

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

VIÐ LEIÐUM ÞIG ÁFRAM

Lúxusíbúðir á Spáni: Vandaðar innréttingar
Palace Saradon: Hannað af íslenskum arkitekt
Perla Investments og RE/MAX Bær kynna
lúxusíbúðir á Spáni, Palace Saradon. Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir eldri borgara og eru
hannaðar af íslenskum arkitekt með þarfir
norrænna viðskiptavini í huga. Má þar nefna
gott rými, hita í gólfum og vandað efnisval í
innréttingum. Auk þess er loftkæling og heitur pottur. Öryggishnappar eru einnig í íbúðunum.
Lýsing: Íbúðirnar eru rúmgóðar með tveimur svefnherbergjum, baðherbergi, eldhúsi og
stofu/borðstofu. Loftkæling og hiti er í öllum
herbergjum. Hitakerfið er sólarknúið og er
notast við sólarorku sem hitar vatnið sem
leitt er um gólf íbúðanna. Við hönnun er enn

fremur haft í huga að gott aðgengi sé fyrir
fólk í hjólastól, m.a. með því að hafa dyraop
breið og auk þess er lyfta í húsunum. Svalir eru óvenjustórar og snúa í öllum tilvikum
mót suðri. Í kjallara er bílageymsluhús þar
sem hver íbúð á sitt bílastæði og geymslu og
er innangengt þaðan að lyftu og stigahúsi.
Í sameigninni verður upphituð sundlaug og
minigolf ásamt sameiginlegu þjónustuhúsi.
Svæðið sem blokkirnar standa á verður afgirt og með öryggishliði til að tryggja öryggi íbúa. Gert er ráð fyrir að íslenskumælandi hjúkrunarfræðingur verði starfandi á
svæðinu. Fyrstu íbúðirnar verða tilbúnar til
afhendingar haustið 2008. Öll þjónusta og

Umhverfið er fallegt og
aðgengi fyrir fatlaða í allar
íbúðirnar.

fjölmargir veitingastaðir eru í göngufjarlægð
og þrír golfvellir eru í nágrenninu. Tíu mín-

útna akstur er að strönd Miðjarðarhafsins og
fimmtán mínútna akstur í miðbæ Torrevieja.
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U
L
Ö
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Lindarvað 1-13

Lindarvað 1-13
Þingvað 37-59
Norðlingaholti
- Húsin skilast fullbúin að utan og tilbúin til innréttinga að innan*
- Lóð verður fullbúin, tyrfð og hellulögð bílaplön og gönguleiðir
- Sameiginlegur garður frágenginn
- Hiti í bílaplani
- Gólfhiti í húsum
*fullmálað ásamt frágengnu rafmagni
Hús nr.

Stærð

Bílskúr

Verð

Afhending

Lindarvað 1, 1 hæð 131,9m2

44,3m2

44,9 Millj.

Júlí 2008

Lindarvað 1, 2 hæð 142,4m2

29,9m2

45,9 Millj.

Júlí 2008

2

Lindarvað 3, 1 hæð 123,5m

--------

31,5 Millj.

Nóv 2008

Lindarvað 3, 2 hæð 135,1m2

29,9m2

Seld

Okt 2008

Lindarvað 5, 1 hæð 123,5m2

--------

31,5 Millj.

Nóv 2008

Lindarvað 5, 2 hæð 135,1m

2

29,9m

42,1 Millj.

Sept 2008

Lindarvað 7, 1 hæð 123,5m2

--------

31,5 Millj.

Okt 2008

Lindarvað 7, 2 hæð 135,1m

29,9m2

42,1 Millj.

Sept 2008

2

Lindarvað 9, 1 hæð 123,5m

--------

31,5 Millj.

Sept 2008

Lindarvað 9, 2 hæð 135,1m2

29,9m2

42,1 Millj.

Ágúst 2008

Lindarvað 11, 1 hæð 123,5m

--------

31,5 Millj.

Sept 2008

Lindarvað 11, 2 hæð 135,1m

2

29,9m

42,1 Millj.

Ágúst 2008

Lindarvað 13, 1 hæð 123,5m2

--------

31,5 Millj.

Ágúst 2008

2

2

2

2

29,9m2

42,1 Millj.

Júlí 2008

Þingvað 37

177,3m2

23,9m2

51,9 Millj.

Maí 2008

Þingvað 39

177,3m2

26,3m2

50,9 Millj.

Maí 2008

Þingvað 41

2

177,3m

2

26,4m

50,9 Millj.

Apríl 2008

Þingvað 43

177,3m2

26,2m2

52,4 Millj.

Apríl 2008

Þingvað 45

2

26,2m2

51,9 Millj.

Mars 2008

2

2

Lindarvað 13, 2 hæð 135,1m2

177,4m

Þingvað 47

177,4m

26,2m

51,9 Millj.

Mars 2008

Þingvað 49

203,8m2

26,8m2

59,5 Millj.

Árslok 2008

Þingvað 51

2

26,8m2

58,8 Millj.

Árslok 2008

2

2

203,8m

Þingvað 53

177,6m

59,7m

59,5 Millj.

Árslok 2008

Þingvað 55

177,3m2

23,9m2

51,9 Millj.

Haust 2008

Þingvað 57

2

2

50,9 Millj.

Haust 2008

2

58,8 Millj.

Haust 2008

Þingvað 59

177,3m

2

177,1m

23,9m

51,9m

Þingvað 37-59

Sjá nánar: www.kjarnibygg.is
- Grunnteikningar
- Myndir
- Skilalýsing
- Söluaðili
- Teikningar
- Umhverfið
Allar upplýsingar eru veittar á byggingastað hjá byggingastjóra, Eyþóri Á. Eiríkssyni
s 567-2300 / 897-2780 eða á skrifstofu félagsins Hátúni 6a, 105 Reykjavík s 512-1223
Kjarni Byggingar ehf - Hátúni 6a - 105 Reykjavík - s: 512 1223
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Núpalind 4

Búmenn auglýsa

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is
íbúðir

201 Kópavogur
Falleg 3 herbergja íbúð

Stærð: 97,6 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 17.200.000
Bílskúr: Nei

Helga Pálsdóttir
Sölufulltrúi
822 2123
helgap@remax.is

Búseturéttur á markaðsverði

Ágúst Daði
Sölufulltrúi
698 1328

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 77 fm að
stærð. Íbúðin er á þriðju hæð í
tíu hæða fjölbýlishúsi með tvær

Frum

lyftur og bílastæði í bílakjallara.
Ásett verð er 4 millj. og eru mánaðargjöldin nú um kr. 100.000.- Í

Skeifan

agust@remax.is

Bókið skoðun í s: 822-2128 / 698-1328

Verð: 28.500.000

RE/MAX Skeifan kynnir - glæsilega 3ja herbergja 97,6 fm íbúð á jarðhæð með suðvestur svölum og
tröppur niður á hellulagða verönd. Öll þjónusta er í næsta nágrenni, skóli og leikskóli í göngufæri. Eignin
skiptist í forstofu, rúmgóða stofu með útgengi á suðvestur svalir. Eldhús þar sem ráð er gert fyrir háum
ísskáp, keramik helluborð og innbyggð uppþvottavél sem fylgir með í kaupunum. Hjónaherbergi,
barnaherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. Þvottahús er í íbúðinni.

mánaðargjaldinu er allt innifalið
nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðirnar þurfa að panta

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 13. maí n.k. Tilboðsfrestur er til 20. maí n.k.

Hvammsgata 8 í sveitarfélaginu Vogum
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð um 78 fm að stærð.

Sími: 588 9090

Íbúðin er í parhúsi og fylgir íbúðinni um 14 fm garðskáli.
Ásett verð er 6 millj. og mán-

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

aðargjöldin eru um kr. 72.000.- Í mánaðargjaldinu er allt nema

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðirnar þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 13. maí n.k. Til-

NORÐURBAKKI 23-25, Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

boðsfrestur er til 20. maí n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn

Sölusýning í dag

geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband
síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst
á netfangið bumenn@bumenn.is

Búmenn
auglýsa íbúðir

Frum

við skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 í

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Kríuland í Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegu parhúsi við
Kríuland í Garði. Um er að ræða 4ra herbergja íbúð um
105 fm ásamt um 35 fm bílskúr. Íbúðin getur verið til
afhendingar ﬂjótlega.

Frum

Lindasíða á Akureyri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegu raðhúsi við
Lindasíður á Akureyri. Um er að ræða 3ja herbergja íbúð
sem er um 94 fm. Íbúðin er án bílskúrs og getur verið til
afhendingar ﬂjótlega.

Akurgerði í Vogum

Glæsilegar íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna með mögnuðu útsýni.
Húsið er teiknað af Birni Ólafs. Um er að ræða 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir.
Íbúðunum fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðirnar afhendast nú þegar fullbúnar án gólfefna.
Allt að 95% lán frá seljanda.

Íbúðirnar verða til sýnis í dag, mánudag frá kl. 17-18.
Sölumenn verða á staðnum.

Skógarsel 5

Stærð: 140 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.590.000
Bílskúr: Já

109 Reykjavík
GLÆSILEG - JARÐHÆÐ - SÉRVERÖND

Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýrri tveggja herbergja íbúð í raðhúsalengju sem tengist þjónustumiðstöð
fyrir eldriborgara í Vogum. Um er að ræða um 67 fm
íbúð. Aldursmörk í þessari íbúð eru 67 ár í stað 50 ára.
Íbúðin getur verið til afhendingar ﬂjótlega.

Opið
Hús

Borg
Davíð Örn
Sölufulltrúi
844 8005
david@remax.is

Miðnestorg 3, í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð
sem er um 71 fm. Íbúðin er á þriðju hæð í lyftuhúsi.
Íbúðin getur verið til afhendingar strax.
Íbúðin er í miðbæjarhúsi sem kallast Varðan.
Umsóknarfrestur er til 13. maí n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að
Suðurlandsbraut 54 í síma 552 5644 milli kl. 9-15.

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Í DAG MILLI KL.18:00-18:30

Verð: 39.800.000

RE/MAX BORG kynnir glæsilega 3-4 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi og bílskúr. Dyragættir
90cm fyrir hjólastóla. Smekkleg gólfefni á íbúð og vandaðar innréttingar. Komið er inn í góða forstofu með
gestasalerni. Opið stofurými með eldhúsi. Bæði svefnherbergin parketlögð og rúmgóð. Þvottahús innan
íbúðar og stór geymsla sem nýtist sem herbergi. Innangengt úr bílskúr í íbúð. Bílskúrinn er ca. 30 fm og
íbúðin ca. 110 fm. Íbúðin hentar sérlega vel fyrir aldraða og/eða fatlaða.

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800
borg@remax.is

RE/MAX Borg - Tryggvagata 11 - 101 Reykjavík - Sími: 5222800 - www.remax.is
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NÝ GARÐHÚS
45 mm bjálki

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

GESTAHÚS B

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

15 -17m²

Garðhýsi

Raðhús

70 mm bjálki

08-0040 Hennar hátign

45 mm bjálki

Parhús

taka niður pantanir.

Sumarhús

Einbýlishús

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

SVEFNKOFI

9,7m²

GESTAHÚS D

25 m²

34 mm bjálki

GARÐHÚS

6-9,7 m²

Vel valið fyrir húsið þitt

Settu í sölu eða leigu - sanngjörn þóknun!
Laugarnesvegur 62 - 105 Rvk

25.300.000 - OPIÐ HÚS 7. MAÍ
Falleg 3ja herb 87.3 fm. íbúð í litlu fjölbýli. Sér stæði á baklóð. Hagstæð lán
geta fylgt. UPPL. 530 1812/1808.
OPIÐ HÚS 7. MAÍ 19.30-20.30.

Hallveigarstígur - 101 Rvk

18.900.000

Dúfnahólar - 111 Rvk.

21.900.000

Hjallabraut - 220 Hfj

21.300.000

Flétturimi - 112 Rvík

24.000.000

Neðstaleiti - 103 Rvk

36.500.000

Fallega 2ja herb. 69,8 fm. íbúð á 7. h. í
mjög vel viðhöldnu lyftuh. með frábæru
útsýni til suðvesturs. Þvhús á hæðinni og
stórar SVsvalir. Uppl. í s. 530 1800/1811

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

Fallega 3ja herb. 98,1 fm. íbúð á 2. h. í
mikið endurn. fjölbýli. Stórar Ssvalir og
þvottahús innan íbúðar. Búið að klæða
eignina að utan. Uppl. í s. 530 1800/1811

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

Falleg 3 til 4ra herb útsýnis íbúð, 121,7
fm auk 28,6 fm stæði í bílageysl, á þessum vinsæla stað. Þvherb. og geymsla
inn af íbúð. Uppl. í s. 530 1809/1813

Víðihvammur - 200 Kóp

Hamraborg - 200 Kóp

Hraunbær - 110 Rvk

Fálkagata - 107 Rvk

Flétturimi - 112 Rvk

21.900.000

32.900.000

18.900.000

21.900.000

34.500.000

27.900.000

Útleigumögueiki! Í miðbæ Reykjavíkur,
3ja herb., björt og falleg, uppgerð hæð í
Þingholtunum ásamt útleigumöguleika.
Nánari upplýsingar í s. 530 1809/1813

Falleg og mikið endurnýjuð 74,2 fm. 3ja
herbergja risíbúð á 2. h. í þríbýli við
Víðihvamm. Stutt í alla þjónustu. Nánari
uppl. 530 1800/1808/1812.

Rúmgóð 3ja herb 78,8 fm íbúð, á 4. hæð
í fjölbýli. Frábært útsýni. Nánari uppl.
530 1809/1813

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

Skemmtileg 115,1 fm 4 herb. hæð með
sérinngangi. Góð eign, öll þjónusta í
næsta nágrenni. Uppl. 530 1800/1805

Fallega 4ra herb., 105,2 fm. ásamt 42,1 fm.
stæði í bílageymslu samtals 147,3 fm.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Stutt í
alla þjónustu. Uppl. 530 1800/1811

Álfheimar - 104 Rvk.

Flétturimi - 112 Rvk

Gvendargeisli - 113 Rvk

Veghús - 112 Rvk.

Klapparstígur - 101 Rvk

Melgerði - 108 Rvk

37.500.000

24.900.000

Frum

Þangbakki - 109 Rvk

5301800

Björt 103,4 fm. 4-5 herb endaíbúð,
skammt frá Glæsibæ. 3-4 svefnh. Eldhúsið er nýlega endurn, bæði innr. og
gólfefni. NÁNARI UPPL. 530 1812/1808.

29.900.000
Áhvílandi 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

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

Glæsileg 5 herb. 134,2 fm. íbúð á tveimur
hæðum auk 25,4 fm. bílskúrs, samtals
159,6 fm. við Veghús. Skipti koma til
greina á 4 herb. íbúð á jarðhæð og eða
sérbýli á einni hæð! Uppl. 530 1808/1812

35.900.000 *ÚTSÝNI*
Glæsileg 3ja herb. 92,4 fm íbúð á 4. hæð
í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymsl á
frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.
Glæsilegt útsýni til norðurs yfir sundin
til Esjunnar. UPPL. 530 1812/1808.

55.900.000
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum í
Gerðunum í Reykjavík. Eignin er samtals
168,6 fm, húsið er 135 fm og sérstæður
bílskúr 33,6 fm. Uppl. í s. 530 1800 / 1809

Draumahús ehf. • Hjalti Pálmason hdl. og Sigurður J. Sigurðsson löggiltir fasteignasalar
Mörkinni 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Fax 530 1801 • Strandgötu 41 • 220 Hafnarfjörður • Sími 530 1800 • Fax 530 1821 • draumahús@draumahús.is • draumahus.is
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VÖNDUÐ
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

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

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

SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR SNYRTIVÖRUR.
Verslunin LUSH Kringlunni er til sölu. Verslunin sérhæfir sig í sölu hár og húðsnyrtivara 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 upplýsinga. Frábært tækifæri.

HEILDVERSLUN Í SPORTVÖRUM.

SUMARHÚS
SEM HÆGT
ER AÐ

MASA International

REISA Á

er leiðandi fasteignasala á Spáni

SKÖMMUM
TÍMA

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. Lítil en mjög sérstök. 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. Einstakt tækifæri.

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI.

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús
sem hönnuð eru af
íslenskum arkitektum
fyrir íslenskar
aðstæður.

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

MASA International býður upp á mikið úrval
3KOÈUNARFERÈ TIL 3P¹NAR
fasteigna á Spáni og víðar.

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

FYRIR  KR

Hringdu í síma 587-1600 eða 842-2802 og fáðu
(RINGDU Å SÅMA    
frekari upplýsingar og / eða bókaðu kynningu
EÈA 

OG KANNAÈU
M¹LIÈ 
á skrifstofu
okkar
að Háholti
14 Mosfellsbæ

EIN VINSÆLASTA ÍSBÚÐIN Í BÆNUM.
Til sölu geysivinsæl ísbúð á besta stað í bænum. Mjög gott verð og auðveld kaup.
Sumarið er besti tíminn í íssölunni

VÉLAVERKSTÆÐI Á HÖFÐANUM.

JÓNSI

90

JÓNSI

60

Til sölu gott vélaverkstæði í viðgerðum á margskonar smávélum, og þjónustu því
tengdu. Er í góðu eigin húsnæði. Góð verkefnastaða. Sanngjarnt verð.

Frum

Til sölu af sértökum ástæðum, gróin heildsala í fiskmeti . Kjörið tækifæri fyrir duglegan einstakling sem vill starfa sjálfstætt. Góðir tekjumöguleikar. Miklir stækkunarmöguleikar. Þeir fiska sem róa. 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 viðskiptasambönd við Svíþjóð, Bandaríkin, Kína og fl. Yfir 300 virkar vörutegundir. Nýtt kynningarefni til
staðar. Selst af sérstökum ástæðum. Upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla
35, R.

EFNALAUG Í AUSTURBORGINNI.
Til sölu efnalaug í eigin húsnæði. Allur tækjabúnaður nýr. Góð staðsetning. Selst í
einu lagi. Nánari uppl á skrifstofu okkar. Gott og sanngjarnt verð.

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

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

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

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

TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI - & HÚSNÆÐI.
Til sölu rekstur trésmíðaverkstæðis í eigin húsnæði ca 300 fm Fyrirtækið er þekkt
í sínum geira fyrir vandaða framleiðslu. Mikið í allskonar innréttingasmíði, og
tækjakostur sniðin að því. Afh. 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.

Húsin eru framleidd í nýrri
og glæsilegri verksmiðju í
Eistlandi og koma í einingum
tilbúin til uppsetningar.
Afgreiðslutími er frá
2 og upp í 6 mánuði.
Við bjóðum upp á vönduð
og traust einingahús á
sanngjörnu verði. Við viljum
koma til móts við þarfir hvers
og eins með því að bjóða
uppá fjölbreytta möguleika
við hönnun og byggingu
draumahússins og veita
viðskiptavinum okkar góða
og faglega þjónustu. Því
erum við í samstarfi við
fagaðila á öllum stigum
byggingarferilsins.

¥BÒÈ ¹

_ 

Ef þú ert að leita að
draumahúsinu þínu, leitaðu
þér þá upplýsinga eða
tilboða hjá okkur í síma
864 2400 eða á heimasíðunni okkar.
www.volundarhus.is

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

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

08-0003 Hennar hátign

Frum

FISK-HEILDVERSLUN

VH ehf · Sími 864-2400
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Jón Bjarni Jónsson sími 842 2802 • jon.bjarni@verzoinvestments.is
Jónas H. Jónasson sími 842 2801 • jonas@verzoinvestments.is
Hringdu og kannaðu málið!

Listhúsinu Laugardal
Reykjavík
Sími: 581 2233
Dalsbraut 1
Akureyri
Sími 461 1150

Ég mæli hiklaust með

6 mán.
sar raðgr.
vaxtalau

Eftir að ég fékk mér IQ-CARE
hef ég ekki fundið til í bakinu!
Sölvi Fannar Viðarsson
Framkvæmdastjóri Heilsuráðgjafar

híbýli - bað

Söngkonan Fabúla
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telur góða ruslatunnu
þarfaþing í baðherbergið.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Veggirnir eru hvítmálaðir og flísalagðir með
dökkgráum steinflísum
sem voru keyptar hjá
Agli Árnasyni. Flísarnar
prýða einnig gólfið.

Signý Jóna starfar hjá Mílu, sem rekur fjarskiptanet á Íslandi og selur öðrum fjarskiptafyrirtækjum þjónustu sem þau síðan nýta til að selja til einstaklinga og fyrirtækja.

Hver hlutur var valinn af kostgæfni eins og þessar litlu körfur sem ýta undir hlýleikann.

Andstæðum teflt saman
●

Sólveig Andrea hannaði snyrtingarnar hjá Mílu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Signý Jóna féll fyrir þessum gólfflísum hjá Mílu.

Signý Jóna Hreinsdóttir hafði snyrtingarnar hjá Mílu til hliðsjónar þegar hún gerði upp baðherbergið sitt.

Signý Jóna Hreinsdóttir, sem starfar hjá
fjarskiptafyrirtækinu Mílu, systurfyrirtæki Símans, varð heilluð af því hvernig
Sólveig Andrea Jónsdóttir, innanhússarkitekt hjá Teiknistofunni Tark, vann með efni,
form og rými við hönnunina á snyrtingum
fyrirtækisins. Þær urðu fyrirmyndin að
baðherberginu heima hjá Signýju Jónu og
sambýlismanni hennar Heiðari Erni Gunnlaugssyni á Langholtsvegi, þar sem dökkgráum steinflísum og hvítum veggjum er
teflt saman sem andstæðum.
Veggirnir á baðherberginu í íbúð þeirra
skötuhjúa eru þannig hvítmálaðir og flísalagðir með dökkgráum steinflísum. Signý
Jóna segist vera það hrifin af dökkgráu
steinflísunum að hún gæti hugsað sér að
nota þær á eldhúsið og þess vegna á forstofuna líka.
„Baðinnréttinguna vildum við hafa hvíta
og keyptum hana í Ikea,“ segir Signý Jóna,
en þegar komið var að því að velja spegla á
baðið vildi hún leggja upp með hlýleika svipað og Sólveig Andrea náði að skapa hjá Mílu
með viðarinnréttingum. Þannig valdi Signý
Jóna spegil með viðarramma fyrir ofan
vaskinn og stóran spegil með viðarramma,
sem hægt er að spegla sig í frá toppi til táar.
Um útkomuna segir hún: „Einfaldleikinn er
alltaf bestur enda gæti ég þess að blanda
ekki of miklu saman þegar ég er að velja
liti, húsögn og annað fyrir heimilið.“
- vg

Signý Jóna valdi
spegla með viðarrömmum til að skapa
hlýleika á baðherberginu. Baðinnréttingin var keypt
í IKEA.
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Ómótstæðilegar og frískandi
Fátt er dásamlegra en að þvo sér með sápu en það hefur maðurinn gert öldum saman. Fyrsta uppskriftin að þessu undraefni sem vitað er um er letruð á leirtöflu frá Babýlon sem er talin vera frá því
um 2.800 fyrir Krist. Þá var sápa gerð úr fitu, lút og vatni og er uppistaðan að miklu leyti sú sama í
dag. Lengi hefur þó tíðkast að bæta í hana alls kyns ilmandi efnum sem gefur ómetanlega fersk-ve
leikatilfinningu sem fáir standast.
Græn aloe vera-sápa þykir heilnæm
og góð fyrir húðina

Sápuþvottur er gott tilefni til að sýna
ungviðinu ást og hlýju.

Lítil löðrandi sápuönd
með sítrónuilmi.

Sápur og ilmkerti fara
vel saman og skapa ljúfa
stemningu í baðherberginu.

Fátt er eins afslappandi og gott og að þvo sér með ilmandi sápu við kertaljós.
NORDICPHOTOS/GETTY

jsó

Margrét Kristín Sigurðardóttir hefur beitt hinum ýmsu meðulum til að fá nýju ruslafötuna til að virka en ekkert gengur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Járnsmiðja Óðins
Persónuleg þjónusta og fagleg ráðgjöf

Heimilislífið úr skorðum
Tónlistarkonan Margrét Kristín
Sigurðardóttir, betur þekkt sem
Fabúla, hefur komist að því síðustu daga hversu nauðsynlegt það
er að vera með góða ruslafötu í
baðherberginu.
„Ég
keypti
mér litla, sæta
silfraða
ruslafötu í ónefndri
stórverslun
um daginn og
stóð hún sig vel
í nokkra daga.
Síðan tók hún upp
á því að læsast og
næ ég lokinu ekki
með nokkru móti
upp.“
Margrét segist hafa reynt
að nálgast fötuna með blíðu og

hörku og hefur hún beitt hinum
ýmsu verkfærum. „Ég er bæði
búin að reyna skrúfjárn og sporjárn en hún er engu að síður harðlæst og líður heimilislífið fyrir,“
segir Margrét og er að
hugsa um að fjárfesta
í nýrri fötu.
„Ég hef bara ekki
getað gert það upp
við mig hvar ég get
fundið fötu sem hægt
er að stóla á, án þess
að fara út í meiri háttar fjárfestingar. Mig
langar helst að eyða
peningunum mínum
í eitthvað annað.“ - ve
Margrét leitar nú
logandi ljósi að nýrri
fötu sem hún vill þó
ekki þurfa að eyða
aleigunni í.

Plastás ehf framleiðir
einangrunarplast í veggi,
gólfplötu, sökkla,
gluggabretti, þök ofl.
Gerum verðtilboð um allt land.
Opið kl. 8.00-17.00 virka daga.

Sími: 4627799 og fax 4627709 netfang er plastas@simnet.is.
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Fallegt veggskraut
4

Speglar fást í ýmsum gerðum. Þeir geta verið litlir,
stórir, á vegg eða frístandandi svo dæmi séu tekin.
Fyrir utan augljósan tilgang geta speglar með
stórum og flottum umgjörðum verið hið fallegasta veggskraut og sett sinn svip á baðherbergi og
önnur rými. Einnig er hægt að líma falleg mynstur
á spegla til að gera þá enn skrautlegri. Þá er sniðugt að hengja upp stóran spegil í litlu rými svo það
virðist stærra eða hreinlega þekja vegg með speglum í sama tilgangi.

1. Þessi IKEA-spegill heitir VÄNNA. Hann er með teygjum á svo
hægt sé að hengja upp myndir og póstkort eða litla fallega
skrauthluti. Hann kostar 4.990 krónur.
2. Tranby-mósaíkspegill fæst í IKEA. Hann kostar 3.990 krónur.
3. Þessi dökkbrúni Jondal-spegill fæst í IKEA og kostar 4.990
krónur. Hægt er að hengja hann upp bæði lárétt og lóðrétt.
4. Rúmfatalagerinn selur þennan spegil. Verð á speglum þar er
allt frá 990 krónum upp í 16.990 krónur.
5. Þessi spegill fæst í Rúmfatalagernum.

5
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Stílhreint baðherbergi í faðmi náttúrunnar gefur réttu stemninguna
fyrir heilsulind heimilisins.

5. MAÍ 2008 MÁNUDAGUR

Blómaangan frá fjarlægri strönd sem
minnir á vorið.

Steinn upp um alla veggi sem ber með sér sögu jarðar. Kannski frá fjarlægum löndum þar sem sól og
regn hefur meitlað sínar minningar í steininn.

Náttúruleg notalegheit á baðinu
Viðarlitaðar hirslur
fyrir náttúrusvamp
og dásamlega
skrúbba til að koma
blóðinu af stað.

Uppáhaldsheilsulindin getur hæglega orðið til heima með nokkrum
einföldum en góðum ráðum. Náttúrulegir steinar frá fallegri fjöru
eða fjalli úti í sveit geta þannig prýtt baðkarið og minnt á náttúrulega uppsprettu. Góðar olíur geta að sama skapi gert gæfumuninn og
eins geta falleg blóm fært heim Kyrrahafsströnd með sínum ferska
ilmi. Þá getur seiðandi tónlist á disk eða jafnvel fallegur fuglasöngur haft góð áhrif. Náttúruleg notalegheit af þessu tagi eru vís til að
hrekja burt streitu og vekja góðar kenndir.

viðarparket

Tilboð 3 stafa Eik Rustic 14 mm kr. 3490.- m2

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

Blómstrandi og
bleik hressandi
orkídea sem
minnir á
gróðursæld í
paradís.
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● HANDKLÆÐI ERU MESTA ÞARFAÞING
Það er eitthvað notalegt við að sjá tandurhrein og ilmandi handklæði, fallega raðað í
hillu. Auðvelt er að finna handklæði sem passa inn í stíl baðherbergisins því þau fást
í öllum litum, stærðum og gerðum. Gott getur verið að velja sterka liti, svo sem rautt,
gult eða appelsínugult, til að hressa upp á stílhreint baðherbergi eða einfaldlega til að
gera það sumarlegt.
Þá er mikilvægt að muna að hengja handklæði upp eftir notkun svo þau nái að
þorna sem fyrst og þannig er hægt að halda þeim nothæfum aðeins lengur. Til að nýta
handklæði enn betur á milli þvotta er sniðugt að nota þau sem eru orðin skítug til að
þurrka upp bleytuna sem kemur stundum í kringum sturtu eða bað.

Listrænt og
óvenjulegt

ELDAVÉLAR - OFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR & HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR

HVÍTT

ALLT AÐ 40%

J

OG SVART

AFSLÁTTUR

og allt þar á milli

AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

INNBYGGINGAROFNAR
hvítir eða stál:
60cm Frá kr. 49.900
70cm Frá kr. 84.900
90cm Frá kr. 99.900
2ja hólfa kr. 109.900

KERAMIKHELLUBORÐ
m/2 hellum kr. 25.900
m/4 hellum frá kr. 33.900
SPANHELLUBORÐ
með 4 hellum
Frá aðeins kr. 69.900

Þú getur valið um
30 hurðagerðir
og -liti hjá okkur.
Komdu og skoðaðu

BETRI STOFAN

ELDAVÉLAR
með keramikborði og
fjölvirkum ofni, hvítar
eða stál
frá kr. 69.900

BETRI STOFAN

VEGGVIFTUR Frá kr. 5.990
GASELDAVÉLAR
ÚTDREGNAR Frá kr. 15.900
með fjölvirkum ofni,
VEGGHÁFAR Frá kr. 19.900
60 eða 100 cm stál:
EYJUHÁFAR Frá kr. 69.900
60cm Frá kr. 86.900
100 cm Frá kr. 159.900

Þessi vaskur nefnist The Gingo Vessel
Sink. Hönnuðurinn sótti innblástur
sinn í náttúruna og útkoman varð þessi
sérstaki laufvaskur.

ulie Wawirka er konan á bak við
baðherbergismerkið Wawirka.
Hönnun Wawirka brúar bilið á milli
listar og nútímalegrar baðhönnunar. Vaskarnir hennar eru listrænir og óvenjulegir og setja óneitanlega sterkan svip á baðherbergi, en
þeir eru gerðir úr málmi og mjög
endingagóðir. Auðvelt er að pússa
þá upp þegar fellur á málminn en
sumir velja að láta falla á hann til
að ná fram grófari áferð. Wawirka
sækir innblástur sinn í náttúruna og
er hönnuðurinn með á öllum stigum framleiðsluferlisins og áritar
svo hvert eintak. Hönnun Wawirka
er hægt að skoða á netinu á www.
wawirka.com, en hún selur ekki
vörur sínar í verslunum heldur eru
þær til sýnis á vörusýningum víðs
vegar um Bandaríkin.

GASHELLUBORÐ
með 4 brennurum
Frá kr. 29.900

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

HELLUBORÐ MEÐ 4 STEYPTUM
HELLUM Á AÐEINS KR. 9.900

Brush Stroke kallast þessi vaskur eftir
Wawirka og er hann gerður úr bronsi
með silíkonhúð.

ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR
Mán.- föst. kl. 9-18
Laugardaga 11-16

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

VANTAR ÞIG
(HVÍTA) INNRÉTTINGU?
Hvít Basic
plastlögð

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

Ný kæliskápalína frá

Beginnings heitir þessi vaskur og sækir
hönnuðurinn innblástur sinn til asísks
nútímastíls. Vaskurinn er frístandandi
og gerður úr bronsi.

25%

Við kynnum ICE LOGIC, nýjar gerðir Snaigé kæli- og
frystiskápa, stórglæsilega og tæknilega fullkomna.

Beykiline
hvítt/beyki

AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

25%

Hvít slétt
sprautulökkuð

Mahognyline
hvítt/mahogny

Gerð RF-27
HxBxD=150x60x62 cm
173 ltr. kælir
54 ltr. frystir
Hvítur ....78.120 Nú 58.600
Stál..........98.280 Nú 73.700

Gerð RF-32
HxBxD=176x60x62 cm
233 ltr. kælir
54 ltr. frystir
Hvítur ....85.680 Nú 64.300
Stál.......108.280 Nú 81.200

Gerð RF-36
HxBxD=194,5x60x62 cm
233 ltr. kælir
88 ltr. frystir
Hvítur ....89.880 Nú 67.400
Stál.......112.980 Nú 84.700

BETRI STOFAN

Eik Elegant
hvítt/eik

Capri hvít
plast-heithúðuð

Gott er að hreinsa reglulega til í
baðskápunum.
Sparneytinn svo af ber, orkuflokkur A+

Capri hvít háglans
plast-heithúðuð

Þeir gerast ekki lágværari, aðeins 40dB

Hnota Format
hvítt/hnota

“Anti -bacterial protecting system”

BETRI STOFAN

Bakteríudrepandi húðun með silfurjónum á innra byrði

Níðsterkar glerhillur, sem þola meira en 25 kg. þunga
Færanleg hurðaopnun, hægri eða vinstri

www.nettoline.dk
Hvít með boga
plast-heithúðuð

Fullkomin varahluta- og viðgerðarþjónusta (eigið verkstæði).

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

Pisa hvít
“höldulaus”

ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

Hvít Nice
plast-heithúðuð

Pisa hvít háglans
“höldulaus”

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Gerð C-290
HxBxD=145x60x60 cm
280 ltr. kælir
Hvítur ......58.380
Nú aðeins 43.800

Gerð F-245
HxBxD=145x60x60 cm
205 ltr. frystir
Hvítur.........70.980
Nú aðeins 53.200

Vantar þig góðan
kæliskáp?

Mán.- föst. kl. 9-18
Laugardaga 11-16

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

ÚRVALIÐ ER HJÁ FRÍFORM

Skipulag í
skápunum

R

eglulega þarf að taka til í
skápunum enda eru þeir
fljótir að fyllast af dóti sem við
þurfum ekki á að halda. Smádót, eins og hárspennur, hringi
og eyrnalokka, er gott að hafa á
einum stað. Þægilegt er að hafa
litlar skálar eða skrautglös undir
þetta. Einnig er sniðugt að setja
lítinn krók eða nagla inn á skáphurðirnar fyrir hálsmen.

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

565 0000

LENGDU SUMARIÐ …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

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

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

• FRÁBÆR HITA- OG HLJÓÐEINANGRUN

• 10 ÁRA ÁBYRGÐ Á PVC-U VÖRUM

• FALLEGT ÚTLIT

• GÆÐAVARA Á GÓÐU VERÐI

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

FAX 535 1009

Stóreign kynnir:

Þarftu að losa fjármagn?
• Er núverandi húsnæði óhentugt?

Frum

• Vantar ykkur stærra húsnæði
eða nýjar höfuðstöðvar?
• Við útvegum ykkur nýtt húsnæði til
leigu og seljum ykkar húsnæði á
sama tíma.

Hafið samband
og fáið nánari upplýsingar.

Stóreign
fremstir í atvinnufasteignum
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Búseti auglýsir

Laugavegur 135
105 Reykjavík

Íbúð: 302

2 herb. 51 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. sept. 2008

– lausar íbúðir til úthlutunar 14. maí

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Eiðismýri 22
170 Seltjarnarnes

Íbúð: 102

2 herb. 59 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

1.476.457 kr
1.132.764 kr
65.050 kr

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.518.109 kr
1.170.470 kr
57.501 kr

Frum

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.

umsóknarfrestur er
til og með 13. maí

Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.
Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður
viðkomandi að vera undir eigna- og tekjumörkum.
Eignamörk: 3.069.000.- Tekjumörk einstaklinga:
2.843.000.- Tekjumörk hjóna/sambúðarfólks: 3.980.000.Vegna barns: 476.000.-

Búseti hsf.
Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

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

A u s t u r v e g i 3 8 – S í m i 4 8 2 4 8 0 0 – w w w. a r b o r g i r. i s
Einbýli

2ja herb.

Sumarbústaðir

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.

Sumarhús - Vaðlaborg Glæsilegt orlofshús í Svalbarðsstrandahreppi,

Frum

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.

5 km frá Akureyri.Vandaðar innréttingar og gólfefni, 3 svefnherb., verönd með
heitum potti og fallegu útsýni. Gott innbú fylgir Verð 32 millj.

Atvinnuhúsnæði

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.

Hrísmýri - Selfossi. Gott og mjög vel staðsett 537 m2 iðnaðar / verslu-

Rauðavað - Reykjavík. 4ra herbergja og sérlega lagleg 117 m2 íbúð

Garðyrkjustöð - Laugarási.

auk stæðis í bílageymslu. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Lítið fjölbýli á
barnvænum stað. Verð 34,5 millj.

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.

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

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 sérflokki. Verð 44,7 millj.
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:: 535_1000
Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

Asparhvarf - Glæsieign
Þingholtsstræti - 2ja herb.
Íbúðin 80 fm skiptist í opið rými með stofu, eldhúsi og borðstofu, svefnherbergi
og baðherbergi. Góðar svalir. í kjallara þvottahús, sérgeymsla og hjóla/vagnageymsla. Mjög mikið útsýni. Verð 35.9 millj.

Um er að ræða 501,4m² einbýlishús í byggingu sem afhendist fullbúið. Húsið
stendur efst í lokaðri götu á besta stað með góðu útsýni. Húsið skiptist í anddyri, 5 svefnh. 4 baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhús, stofu, borðstofu, æfingasal/frístundarými, sjónvarpsherbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr. Mjög
skemmtilega hannað hús.

fm plús kjallari. Verð 59 milljónir

Grundarstígur - 4. herb.
Naustabryggja - 2ja herb.
120 fm 2-3ja herb. íbúð á jarðhæð með
útsýni út Elliðavoginn. Íbúðin skiptist í
hol, stofu, eldhús, baðh., svefnh.Í kjallara: Sjónvarpshol, geymsla og þvottahús.
Verð 25,9 millj.

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

Hallveigarstígur - 3ja herb
Framnesvegur - einbýli
Fallegt 161,3 fm þrílyft einbýli í
herb., bað, hol og geymsla.
andd., svefnh., 2 saml. stofur
Kjallari: 2 svefnh., bað, hol,

107. Ris:
Miðhæð:
og eldh.
geymsla,

Falleg 3ja herb. í búð á þriðju hæð, húsið
er nýlega uppgert að utan og búið að
endurnýja allt gler. Í bakhúsi er lítil íbúð
sem tilheyrir eigninni og er í útleigu fyri
30 þús á mán. Verð 26.5 millj.

Baugakór - 3ja herb.
97 fm 3 herb íbúð með bílageymslu,
íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Verð 25.9 millj.

þvottah, sjónvarpshol. Verð 57 millj.

Laugavegur - Lúxus - 3ja herb

Hofteigur - 4ra herb.

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán

137,7 fm íbúð í kjallara. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu, baðherbergi og 3
góð herbergi. Þvottahús og geymsla eru
í sameign. Verð 29.9 milljónir.

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

Íshússtígur - Keflavík - uppgert

Nýbýlavegur - 2ja herb. - Bílskúr.

Kóngsbakki - 4ra herb

77.6 fm íbúð á 2. hæð, þar af er
bílskúrinn 27,4 fm. Búið er að endurnýja
gólfefni og baðherbergi mjög smekklega.
Verð 19.9 millj.

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

Grandavegur - 3ja herb. - 60 ára + Þorfinnsgata - 4ra herb.
Unnarbraut -Setjarnarnesi -parhús Falleg 86.9 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð auk

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

3ja herb. íbúðir í nýju, 6 íbúða húsi við
Fallega endurgert 191 fm einbýlishús Laugaveg. Íbúðirnar skilast fullbúnar með
með húsnæði á baklóð sem er tilvalið til gólfefnum og innr. Íbúðirnar eru frá 86,6
útleigu. Husið hefur verið tekið i gegn fm til 100,8 fm. Mikil lofthæð er í íbúðunum. Lyfta í húsinu.
með parketi og flísum á gólfi.
Verð frá 43-45 millj
Verð 46 millj.

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

Auðbrekka - Leiga eða sala
Nönnustígur- Hafnarfirði
Gott átta herbergja hús á besta stað í
Hafnarfirði. Húsið hefur verið endurnýjað
að miklu leiti fyrir utan kjallara. Þak, múr
og gluggar. Ris er 97 fm, aðalhæð 103

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

.is

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.

góðu fjölbýli. Þvottaherb. í íbúð. Sérgeymsla í kjallara.
Öryggishnappar í
íbúðinni. Sjúkaþjálfari, hárgreiðslustofa,
matur o.fl. í húsinu. Verð 29.5 millj.

14.09 fm herbergis í kjallara og 8.4 fm
geymslu, alls 100,6 fm. Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, tvö svefnh. og
baðherbergi.Sameiginlegt þvottahús í
kjallara. Verð kr. 28.3 millj

Engihjalli - 3ja herb.

Lautasmári - 4ra herb m/bílskýli.

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

: : 535_1000

115.8 fm 4ra herb. íbúð mjög vel staðsett
í Kópavogi. Þvottahús innan íbúðar og
16,7 fm stæði í bílskýli. Parket á allri íbúð
nema flísar á baði og þvottah. Beyki
innréting í eldhúsi. Verð 28.5 millj.

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

Ágúst Stefánsson
Hdl.

Hallgrímur Óskarsson Steindór Guðmundsson
Sölumaður
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

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

Frum

RANAKOT, STOKKSEYRI

163,6 fm einbýlsihús á
skemmtilegum stað á
Stokkseyri. Húsið er byggt
árið 1933 en var allt tekið í
gegn árið 2004. Verð 28,0
m. Nýtt.

TJALDHÓLAR 12, SELFOSSI

Snyrtilegt nýtt einbýli í suðurbyggðinni á Selfossi.
Heildarstærð hússins sem
er sænskt timburhús er
201,5 m2 og er bílskúr 31,9
m2 þar af. Verð 28,8 m.
Nýtt.

PARHÚS Í HAGALANDI

Skemmtilega hönnuð 220 fm
steinsteypt parhús með bílskúr á góðum stað í
Hagalandinu.. Húsin eru í byggingu og skilast
fullbúin að utan, með grófjafnaðri lóð og mulningi
í plani. Húsin verða steinuð og flísalögð að hluta
að utan. Verð 22,0 m.

LÓÐIR Í HAGALANDI,
100 % FJÁRMÖGNUN Í BOÐI.

Góðar einbýlis og parhúsalóðir í Hagalandi.
Mögulegt er að fá 100 % fjármögnun á lóð ,
uppgreftri og teikningum til 40 ára.

Guðrún Bergmann
Aðstoðarm. lögmanna

Félag
fasteignasala

SNORRASTAÐIR SUMARHÚSALÓÐ.

5000 fm sumarhúsalóð úr
landi Snorrastaða í Laugardal. Lóðin er vel gróin og
hefur verið plantað töluverðu
af trjám í hana, bæði öspum
og grenitrjám. Verð 5,0 m.

VALSHEIÐI 32, HVERAGERÐI

Fallegt og vel staðsett 196,4
fm. einbýlishús, byggt 2006.
Húsið er með 45 fm innbyggðum bílskúr, auk hans er
7 fm útigeymla. Verð 39,7 m.

Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
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RE/MAX Borg óskar sölufulltrúa sínum
Vernharði Þorleifssyni innilega til
hamingju með glæsilegan árangur

Vernharð Þorleifsson
“RE/MAX International Chairmans Award 2007”

Kristján Ólafsson
Löggiltur fasteigna,
fyrirtækja og skipasali

TUNGUHÁLS 530 FM.

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

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

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
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 atvinnustarfsemi á frábærum stað í Hafnarfirði.

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

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

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 rannsóknarst. Húsið er
stálgrindarhús með liggjandi
stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegghæð um 5,5 mtr
og hurðarhæð (innkeyrslu ) er tæpir 5 mtr og er innkeyrslurýmið
15,8 mtr djúpt. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur
mikla ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan
húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu. Auðveld kaup.

Frum

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

FISKISLÓÐ - 690 FM ATVINNUHÚSNÆÐI.

ÆGISGATA, 101 RVK.
Til leigu tvær glæsilegar
og nýlega standsettar
skrifsthæðir í miðbænum 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 halogenlýsing í loftum,

VESTURHRAUN - INNKEYRSLUBIL.

Til sölu mjög vel staðsett 690,6 fm stálgrindarhús með 2x innkeyrsluhurðum, mjög mikil lofthæð allt að 7 + mtr. í mæni. Húsnæðið er nánar tiltekið 111,4 fm á milligólfi sem telur skrifstofur
og matsal, og hins vegar 579,2 fm opinn sal með stúkaðri búningaaðstöðu, tvær góðar innkeyrsluhurðir. Lóð öll malbikuð. Húsnæðið hefur aðgang Fiskislóðarmegin og því tilvalið í fjölbreytta
starfsemi. Smíðaverkstæði er rekið í húsnæðinu í dag. Auðvelt að
stúka niður.

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

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

AUÐBREKKA - HÚSNÆÐI + TÆKI.
Til sölu 3.hæð hússins um
288,1 fm auk sameignar.
Húsnæðið er svo til einn
geimur og hefur verið nýtt
undir trésmíðaverkstæði um
langt skeið. Gluggar í suður
og norður og gott útssýni.
Húsnæðið þarfnast standsetningar og verðið miðað við
það. Endurnýja þarf glugga og gler. Frábært tækifæri fyrir verktaka
sem þurfa á verkstæði að halda, tækjakostur fyrir innréttingasmíði.
Innifalið í verðinu er vélbúnaður á staðnum.
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Sími 520 2600
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Netfang: as@as.is

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

ÖLDUSLÓÐ - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI 3ja-4ra herb. risíbúð með fal-

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

legu útsýni. Eignin er 72 fm en er
mun stærri þar sem töluvert er undir
súð, mikil sameign. V. 19,0 m. 7397

ENDAÍBÚÐ á 2. h. m/BÍLSKÚR í
góðu 6 íbúða húsi í HJARTA
GARÐABÆJAR. V. 28,7 m. 7250

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg 154

ENGJAVELLIR
LAUS
STRAX Björt og sérlega rúmg. 150

LÆKJARGATA Falleg 106,2 fm
íbúð á 1. hæð m/stæði í bílag. 2
sv.herb. Skemmtilega hönnuð og
vel með farin eign. Verð 26,5 millj.
7213

BAÐSVELLIR

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

ELDRI BORGARAR

NAUSTAHLEIN - LAUS STRAX
Einnar hæðar 60 fm 2ja herb. RAÐHÚS við Hrafnistu í Hf Hægt er að
fá neyðarbjöllu og ýmsa þjónustu
frá Hrafnistu. V. 23,2 m. 7519

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

fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS í tvíbýli,
ásamt 29 fm BÍLSKÚR, samt. 183
fm á góðum útsýnisstað. Stutt í
skóla og leikskóla. V. 37,4 m. 7368

fm endaíbúð. 4 sv.herb. Sérinng.
Stórar útsýnissvalir. V. 34,8 m. 7116

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

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

3JA HERB.

HERJÓLFSGATA - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Nýleg afar vönd-

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli

uð og glæsileg 131 fm 3ja til 4ra
herb. íbúð á 3. h. í glæsilegu
lyftuhúsi á besta ÚTSÝNISSTAÐ í
Hafnarfirði. Verð 46,9 millj. 7356

m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sólarverönd. Verð 66,0 millj. 6896

EINBÝLI

RAÐ- OG PARHÚS

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

STEKKJARHVAMMUR

Fallegt
mikið endurn. 160 fm raðhús á
tveimur hæðum, ásamt 25 fm innbyggðum bílskúr, 185,2 fm 4
svefnherbergi. V. 42,5 m. 7496

LÆKJARBERG - LAUS
STRAX 121,4 fm neðri hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2 sv.herb. Sérinng.
Verönd. Frábær staðsetning. V.
28,9 m. Laus við kaupsamning.

BLIKAÁS - GLÆSILEG

Falleg
85,7 fm 3ja herbergja efri sérhæð í
góðu klæddu 6-býli á frábærum
stað í Áslandinu. SÉRINNGANGUR. Verð 23,2 millj. 7594

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

4RA TIL 7 HERB.

LYNGBERG - SÉRLEGA FALLEGT Fallegt mikið endurnýjað
132,4 fm einbýli á einni hæð,
ásamt tvöföldum 53,2 fm bílskúr,
samtals 185,6 fm á góðum stað
innst í botnlanga. V. 52,9 m. 7434

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

VOGAR

HEIÐARGERÐI

SUÐURBRAUT

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

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

ESKIVELLIR

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

FJÓLUVELLIR

Nýtt og fallegt
223,5 fm einbýlishús, þar af bílskúr
37,5 FM. Allt að 6 herbergi. Flott
gólfefni og innréttingar. Sérlega
flott og vandað hús. Verð 55,0
millj. 6202

HÓLAVELLIR
LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýj-

Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað.
Húsið er samtals 153,7 fm Sérlega
fallegur ræktaður garður. FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. V. 29,9 m.

LYNGDALUR - VOGAR
ERLUÁS - ENDARAÐHÚS
Endaraðhús 162,4 fm, þar af er bílskúrinn 27,8 fm 4 svefnherbergi.
Stórar svalir 42,5 fm Verð 43,9
millj. 7350

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐHÚS Fallegt og vel skipulagt
201,2 fm raðhús m/bílskúr á góðum stað. 4 sv.herb. Skóli og leikskóli í göngufæri. V. 47,9 m. 4907

STRANDGATA Sérlega falleg og
talsvert endurn. 4ra herb. SÉRH.
með SÉRINNG. í fallegu húsi á góðum stað í MIÐBÆ Hf. V. 25,9 m.

ÁLFASKEIÐ Falleg 118,4 fm 4ra

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

Nýtt
og glæsilegt 170,5 fm parhús
m/bílskúr á frábærum stað í jaðri
byggðar. 4 sv.herb. Sérlega fallegt
hús á góðum stað. Verð 32,9 millj.
6867

2JA HERB.

ATVINNUHÚSNÆÐI

BURKNAVELLIR

Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í
aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 22,9 millj. 7336

SUÐURHVAMMUR Stór og fal-

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

leg 107 fm 3ja herb. íbúð á fyrstu
hæð. Snyrtileg og vel skipulögð
íbúð, getur losnað fljótlega eftir
kaupsamning. Verð 22,9 m. 7294

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR

NORÐURBAKKI - ENDI FULLBÚIN Falleg fullbúin endaí-

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

búð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUS STRAX. Verð 27,9
millj. 7266

TUNGUVEGUR

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Falleg 66,1 fm 2ja herb.íbúð á
4. hæð í góðu fjölbýli á frábærum útsýnisstað. Stórar svalir. V. 16,9 m.

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

HÆÐIR

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

ENGJAVELLIR - GLÆSILEG LAUS STRAX Ný 128 fm 4ra til 5
herb. EFRI SÉRHÆÐ í fallegu nýju
fjögurra íbúða húsi á besta stað í
nýja Vallahverfinu í Hf. V. 35,0 m.

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

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

GRINDAVÍK
Staðarhraun
FAGRAKINN - LAUS FLJÓTLEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á þremur hæðum, ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR,
samtals 235,7 fm V. 53,0 m. 7316

VEGHÚSASTÍGUR - NÝUPPGERT Glæsilega 123 fm sérhæð.
Sérinng. Hérna er allt nýtt, lagnir
og innréttingar. V. 39,9 millj. 7503

STEKKJARBERG

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

ÁLFASKEIÐ

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

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

MIÐVANGUR - VERSLUNAR
- ATVINNU Gott 197 fm atvinnu// verslunarhúsnæði með góðum
gluggum. LAUST FLJÓTLEGA.
Verð 23,9 millj. 7409

NÝ
TT

NÝBYGGINGAR - ALLT AÐ 90% LÁN STRAX Á EFTIR ÍBÚÐALÁNASJÓÐI

FJÓLUÁS 2-6 Sérl.
FURUÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI
Ný og falleg 268 fm RAÐHÚS, á
tveimur hæðum með innb. BÍLSKÚR
á ÚTSÝNISSTAÐ INNST Í BOTNLANGA í nýja ÁSAHVERFINU. 7595

ENGJAVELLIR STRAX Vorum að fá

falleg 220 fm
RAÐH. á tveimur hæðum ásamt 29 fm
innb. bílskúr, samtals 249 fm á frábærum útsýnisstað í nýja ÁSAHVERFINU í Hf. Skilast fullbúin að utan og
fokheld að innan. V. frá 41,4 m. 7521

LAUSAR

NORÐURBAKKI 15 og 17 HF

tvær 128 fm
SÉRH. á jarðh. og 2. h. í glæsil. fjórbýli. Skilast fullbúið að utan og lóð
frágengin. Að innan tilb. til innr. eða
lengra komnar. V. frá 28,0 m. 7556

Glæsilegar sérlega vandaðar 105130 fm 3ja herb. íbúðir á 1.-5. hæð í
nýjum LYFTUHÚSUM á NORÐURBAKKANUM, m/ STÆÐUM í bílageymslu. V. frá 27,4 m. 7561

BYGGAKUR

-

GARÐABÆ

NORÐURBAKKI 1 OG 3 - HFJ.

Glæsileg raðhús í suðurhlíðum Akralands í Garðabæ. Húsin eru fullbúin
að utan, lóð tyrfð, hellulögn m/hita
og tilbúin til innr. að innan. V. frá
52,7 m. 7443

SKIPALÓN 4-8 - HFJ. Stórglæsil. 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuh. fyrir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað
á Hvaleyrarholti. V. frá 19 m. 7133

GLITVELLIR - FALLEGT EINBÝLI Fallegt einbýli á einni hæð

KVISTAVELLIR 44 - AFH:
MAÍ-JÚNÍ Glæsil. 2ja-4ra herb. NORÐURBAKKI 5 - HFJ.

alls 216 fm, þar af er bílskúrinn 54
fm. 4 herb. Húsið skilast fullbúið
að utan rúmlega fokhelt að innan.
V. 45,0 m. 7460

íbúðir og þrír bílskúrar í nýju 4.
hæða lyftuhúsi. Granít í borðum,
gólfhiti, sérlega vönduð tæki og
innréttingar. V. frá 18,9 millj. 7080

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

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ
Hfj. V. frá 26,7 m. 6928

FURUÁS 2 og 4

Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM
ÚTSÝNISSTAÐ.
Möguleg
6
sv.herb. Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan og fokheld að innan.
Verð frá 38,9 millj. 6891

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Verð frá 28,9
millj. 6781
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SMÁAUGLÝSINGAR
Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.
Gólfþjónusta í 24 ár. Parketlögn, parketslípun o.fl. Efnissala. Heildartilboð.
Falleg gólf ehf., s. 561-4207.

Trésmíði

WWW.VORTEX.IS

Tölvuþjónusta

Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft
vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615
2000.
Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839,
Stefán.

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

Símaspáin.

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

Rafvirkjun

Spádómar
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.
Flutningsþrif og regluleg þrif í fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367.

Vy-þrif ehf.

Þrif á sameignum. Almenn þrif.
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010
vythrif@internet.is
Tek að mér venjuleg heimilisþrif í
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 587
2084 & 690 2084.

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

Garðyrkja
Trjáklippingar

Bátar

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

RafList

Garðeigendur ATH!

Löggildir rafverktakar

Klippum tré og runna. Fellum einnig
tré og fjarlægjum. Vanir menn. S. 821
3182.

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

1988 - 2008

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

Til sölu notuð Volvo Penta bátavél. 480
hp TAMD75P. Lítið notuð vél á góðu
verði. Upplýsingar í síma 864 7684

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

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

Ert þú að byggja?

Uppsteypa.

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

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Trésmíði

Gerum tilboð í uppsteypu húsa,
áratuga reynsla. Trékross ehf.
Haraldur S. 867 7753.

Málarar

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

Seljum og leggjum parket

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Tökum að okkur lagningu, slípun, lökkun ofl. á parketi, eigum margar tegundir
af gegnheilu parketi til sölu. Hröð og
góð þjónusta. S. 659 7596

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

3 Smiðir. Getum bætt við okkur verkefnum, uppsláttur, viðhald og önnur
smíðaverkefni. Húsasmíðameistari með
áratugareynslu. strandamadur@gmail.
com

Englaljós til þín S. 908
5050 & 863 1987.

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar

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.

Viðgerðir

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.

Alspá
445 5000 & 823 8280

Stífluþjónusta

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

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

Ólöf Spámiðill er á landinu!

Tarotspil og fleira, leiðsögn og spádómar. S. 901 5000.

Getum bætt við okkur verkefnum úti og
inni. Tilboð eða tímavinna. Málið ehf.
S. 896 5758.

Tölvur
Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Húsaviðhald
Húsaviðhald!

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

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

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.

TIL SÖLU

Verð 5,204 með vsk
Átta skralllyklar í
tveimur

Mikið úrval verkfæra
Sími 511 2055
Vesturvör 7 - Kópavogi
Opið frá 8 - 18
laugardaga frá 10 - 16
logey@logey.is
www.logey.is
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Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Önnur þjónusta

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

Til bygginga

Hestamennska

HEILSA

HEIMILIÐ

Heilsuvörur

Room in 108 RVk for tvo pepole.
Furniture acess to kitchen / bathroom
8973611

Dýrahald

4-5 herbergja einbýlishús á Kjalarnesi til
leigu. Húsið stendur á 1.6 ha lóð með
útsýni yfir borgina. Húsið er nýuppgert
að innan sem utan. Tilvalið fyrir fólk
með hesta eða hunda. Laust eftir viku!!
Leiga 200 þús. á mán. Uppl. í s. 698
4709.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum.
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

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

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.
Tökum að okkur alla almenna jarðvegsvinnu. Erum með 16t hjólagröfu 3,5t
gröfu með brotfleyg. Föst tilboð eða
tímavinna. S. 894 0210 Guðmundur &
849 9571 Páll.

105 - Miðbær
Til leigu rúmgóð herb. á frábærum
stað í bænum. Stutt í allar áttir. Sam.
glæsileg aðst. að eldh., baði og þvottav.,
net. Laust strax. Uppl. í s. 863 3328 &
846 0408.

Labradorhvolpar til sölu, ættb.færðir
hjá H.R.F.Í, tilb. til afh. um miðjan maí.
Nánari uppl. í s. 822 2118 & 822 0383
einnig á www.labbapabbi.dyraland.is

Til leigu í sumar (3 mán). 4 herb. 100fm
í 107 (Fálkag.) Nýuppgerð m. öllum
tækjum. Með/án húsgagna. 160þ/mánallt innifalið. Nánari uppl: saemuno@
hi.is

Púðar , Snyrtiborð , Blásarar , Ódýr Búr .
Nýjar vörur www.liba.is

Verslun

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
gefur Björk í síma 895 6035 eða á dyraland.is/dyr/66395/

Ýmislegt

Fossvogur, 4 herberja íbúð 80 m2 til
leigu. Verð 125.000, hússjóður innifalinn. sími 8567180.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

KEYPT
& SELT

Til Leigu 94fm 3 herbergja íbúð í
Hólmgarði á 3. hæð í Keflavík. Verð
95 þús fyrir utan hita og rafmagn.
Greiðsluþjónusta skilyrði, 3 mán fyrirfram. Laus 15 maí. Uppl. í síma 8673714

Húsnæði óskast
Skapgóður Chihuahua og eigendur hans
óska eftir 2-3 herb.íbúð á höfuðb.svæðinu. sima 6621670-Dainis(enskumæl.)

Til sölu
Fasteignir
Ef þú átt lóðina - eigum við húsið.
Kynntu þér málið á smarthus.is
5-7 kíló á 9 dögum með Aloe Vera, nánari uppl. í síma 6978928 Sigríður
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Besta lausn fyrir þröng rými. Addco ehf.
S. 586 9010 eða addco@addco.is

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

Spánn Torreveija: Til sölu nýlegt einbýlishús á mjög hagstæðu verði. Upplýsingar
í e.mail.simon@internet.is

30% afmælisafsláttur
af Beachcomber Kanadískir heitir pottar
100% framleiddir í Kanada.
Sendum bæklinga samdægurs.
Visa/Euro greiðslur til allt að 36
mánaða.
Opið alla daga frá 09 til 21.00.
Allar nánari uppl. í s. 897 2902
eða mvehf@hive.is

Sumarbústaðir
Til leigu
Til leigu 135 fm , 4 herbergja
íbúð í 203 Kópavogi. Nýleg íbúð
með sérinngangi. Laus strax.
Uppl. í s. 861 0500 eða á
hvarf203@hotmail.com

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

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

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Til sölu og leigu. Bústaðasalan á sumarbustadur.is og Leigumiðlun sumarbústaða.

Ferðaþjónusta

Stubbastandar

Viltu losna við sóðaskapinn? Utanhúss
öskubakkar, ýmsar gerðir í boði, bæði
standar og á vegg. Standur ehf. Sími
842 2535. stubbastandur@gmail.com

Þvottavélar

Til sölu yfirfarnar þvottavélar, þurrkarar og sjónvörp. Tökum bilaðar upp í.
Einnig varahlutir í þvottavélar. Opið um
helgina. S. 847 5545.

Atvinnuhúsnæði

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Gott 164m2 einbýlishús á Seyðisfirði.
Uppl.í síma 869 4892.

Leigjendur, takið eftir!

Ökukennsla

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.

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

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

Hringdu í síma

Sjóstangveiði - Andrea

Hljóðfæri
Rafmagnspíanó (ekki hljómborð) frá
Kawai til sölu.Í mjög góðu ástandi.
S:8672982

ef blaðið berst ekki

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

Leiguliðar ehf Fossale

Skrifstofa Leiguliða auglýsa lausar íbúðir til afhendingar fljótlega. Reykjavík,
Selfoss,
Þorlákshöfn,
Akranes,
Hafnarfjörður. Sjá www.leigulidar.is
eða 517 3440.

Snyrtileg skirfstofuherb. til leigu við
Ármúlann. Uppl. í s. 899 3760.
ATH til leigu nýl 70fm iðnaðarbil m
góðri hurð í Miðhrauni Garðabæ v 100
þús. s 8927858

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

Hjálpaðu umhverfinu með
Blaðberanum
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.
Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..
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Vörubíla- & Vinnuvélaverkst ehf
Bifvélavirki/vélvirki eða maður vanur
viðgerðum vinnuvéla og tengi- og festivögnum með meirapróf óskast til starfa
sem fyrst. Traust og gott fyrirtæki með
næg verkefni. Frekari uppl. í s. 588 4970
Guðmundur.

Veitingahúsið Nings
Kópavogi
Óskar eftir duglegum og samviskusömum bílstjórum í kvöld
og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 822 8840
Elínborg og einnig inn á www.
nings.is

Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum 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
Óskum eftir að ráða duglegan mann
með góða þjónustulund til starfa í
sumar, einnig vantar mann í aukavinnu
á laugardögum. Íslenskukunnátta skilyrði. Uppl. í s. 568 2818. Skóarinn í
Kringlunni

Óskum eftir málara eða vönum manni
í málningarvinnu. upplýsingar veitir Óli i
síma 660-1787
Bar 11 óskar eftir barþjónum. Uppl. í s.
821 6921.

Bónstöð

Duglegur og reglusamur starfsmaður óskast á bónstöð. Verður að tala
íslensku og hafa hreint sakavottorð. S.
895 8873.

Dagvinna - Kvöldvinna

Okkur vantar gott fólk í símasölu kl.
9-17 virka daga eða 2-5 kvöld vikunnar
frá 18-22 Góð laun í boði fyrir gott fólk.
Aldur 30+ og góð íslenskukunnátta
(talað mál) Uppl. dagvinna 869-0291
milli kl. 9-17 Uppl. kvöldvinna 699-0005
milli kl. 12-20
Skemmtistaður í miðbænum getur bætt
við sig nokkrum dyravörðum. Uppl. í s.
869 4643.

Wants to hire people on day shifts from
7:30- 16, Infromation given at Gilsbúð
210 Garðabær or tel. 565 6000.

M1 óskar eftir að ráða menn vana múrvinnu og múrviðgerðum. Einnig vantar
byggingaverkamenn. Mikil vinna framundan. Íslenskukunnátta skilyrði. Uppl
í síma 8966614. Kolbeinn Hreinsson
Múrarameistari

Mótauppsláttur: Vantar smiði, kranamann og verkamenn vana flekauppslætti. Næg verkefni framundan.
Upplýsingar í símum 8565555 og
6637434

Thorvaldsen Erum að leita að duglegu
fólki í fulla vinnu og auka vinnu. Helst
með reynslu. Þarf að geta byrjað mjög
fljótlega. Uppl. veitir Kristín í síma 616
3001

Sómi sandwishes

VANT PIZZUGERÐARFÓLK!! Vantar
hresst fólk í mikla vinnu. Uppl. síma
849-7826.

Óska eftir eftir bókhalds eða skrifstofuvinnu, er með kunnáttu í Navision og
SAP uppl. í síma 694-8717

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.

TILKYNNINGAR
Einkamál

1 Pólverji óska eftir vinnu. T.d í byggingarvinnu ofl. Er með bílpróf að 3.5 tonnum. Allt kemur til greina. S. 845 0772.
Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn, meiraprófsbilstjórar, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 7158.
Smiði vantar vinnu. Vinnum með gifs,
parket og fleira. Áhugasamir hafið samband í síma 847 0638.

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.

Himinn og haf / SÍA

Lækjarbrekka
Rótgróið, þekkt veitingahús
getur tekið að sér nema í
framreiðslu. Óskum einnig
eftir duglegum og áhugasömum starfsmönnum í sal. Góð
íslenskukunnátta er áskilin.
Upplýsinga veitir Ólína í s. 696
7684 milli 10-12 og 14-17 eða
olina@lækjarbrekka.is

TILKYNNINGAR

ATVINNA

²THLUTUN VEGNA AFNOTA
¹ BËKASÎFNUM

Atvinna í boði
MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRAR
REYÐARFJÖRÐUR

Atvinna í boði
Fyrirtæki á
Stórreykjavíkursvæðinu óskar
eftir að ráða til starfa laghenta
menn, helst vönum húsaviðgerðum, þó ekki skilyrði.
S. 661 0117.

Olíudreifing ehf. óskar eftir að
ráða bílstjóra í sumarafleysingar á Reyðarfirði. Umsækjendur
þurfa að hafa meirapróf.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa
ADR réttindi. Störfin standa
báðum kynjum til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Már í síma 474-1525 tölvupóstfang austurland@odr.is

!F ¹RLEGRI FJ¹RVEITINGU !LÖINGIS FYRIR AFNOT ¹ BËKASÎFNUM ER
ÒTHLUTAÈ TIL RITHÎFUNDA ÖÕÈENDA MYNDHÎFUNDA OG ANNARRA
RÁTTHAFA SAMKV¾MT ÒTL¹NUM OG AFNOTUM VERKA ÖEIRRA ¹
BËKASÎFNUM 5M ÒTHLUTUN GILDA LÎG NR  OG REGLUR NR
 !THYGLI ER VAKIN ¹ AÈ FORM¹LAR SEM NEMA AÈ L¹G
MARKI  BLS OG SAFNRIT ÖAR SEM HLUTUR HVERS HÎFUNDAR NEMUR
AÈ L¹GMARKI  BLS SVO OG HLJËÈRIT OG STAFR¾NAR ÒTG¹FUR BËKA
SEM SAMSVARA AÈ L¹GMARKI  BLS Å PRENTUÈU FORMI VEITA RÁTT
TIL GREIÈSLU SAMKV¾MT SÁRSTAKRI UMSËKN
4IL AÈ ÎÈLAST RÁTT TIL ÒTHLUTUNAR ÒR SJËÈNUM ÖURFA HÎFUNDAR
OG RÁTTHAFAR AÈ S¾KJA UM ¹ SÁRSTÎKUM EYÈUBLÎÈUM SEM F¹ST
HJ¹ 2ITHÎFUNDASAMBAND ¥SLANDS $YNGJUVEGI   2EYKJAVÅK
SÅMI   RSI RSIIS EÈA ¹ HEIMASÅÈU WWWRSIISGREIDS
LUR?VEGNA?BOKASAFNA
5MSËKNARFRESTUR ER TIL  MAÅ  ²THLUTUN FER FRAM Å
HAUST

ATVINNA

6AKIN ER ATHYGLI ¹ AÈ ÖEIR SEM NÒ ÖEGAR HAFA SKILAÈ SKR¹NINGU
ÖURFA %++) AÈ SKR¹ SIG AFTUR .Õ VERK ERU SJ¹LFKRAFA F¾RÈ ¹ SKR¹
HÎFUNDA

Vantar
þig
aukapening?

-ENNTASKËLINN VIÈ (AMRAHLÅÈ

&RAMHALDSSKËLAKENNARAR Å
EÈLISFR¾ÈI OG JARÈFR¾ÈI
-ENNTASKËLINN VIÈ (AMRAHLÅÈ ËSKAR AÈ R¹ÈA FRAM
HALDSSKËLAKENNARA SBR LÎG NR  Å EÈLISFR¾ÈI 
OG JARÈFR¾ÈI  
,AUN ERU SAMKV¾MT KJARASAMNINGI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG
+ENNARASAMBANDS ¥SLANDS SBR EINNIG STOFNUNARSAMNING
2¹ÈNING VERÈUR FR¹  ¹GÒST  5MSËKNARFRESTUR ER TIL
 MAÅ NK %KKI ÖARF AÈ S¾KJA UM ¹ SÁRSTÎKUM
UMSËKNAREYÈUBLÎÈUM EN Å UMSËKN ÖARF AÈ GREINA FR¹
MENNTUN OG STAÈFESTA MEÈ LJËSRITI AF PRËFSKÅRTEINUM FYRRI
STÎRFUM OG ÎÈRU ÖVÅ SEM UMS¾KJANDI TELUR AÈ M¹LI SKIPTI
5MS¾KJENDUR ÖURFA AÈ HAFA H¹SKËLAPRËF Å VIÈKOMANDI
KENNSLUGREIN MEISTARAPRËF ¾SKILEGT OG KENNSLURÁTTINDI
SBR LÎG NR   !UK VIÈEIGANDI MENNTUNAR ER SËST
EFTIR FËLKI SEM ¾TLA M¹ AÈ HAÙ TIL AÈ BERA GËÈA SAM
SKIPTAH¾FNI SKÎPUNARGLEÈI OG ¹HUGA ¹ AÈ VINNA MEÈ UNGU
FËLKI 5MSËKNIR SKAL SENDA TIL 3IGURBORGAR -ATTHÅASDËTTUR
REKTORS -( SEM EINNIG VEITIR N¹NARI UPPLÕSINGAR
SÅMI   
®LLUM UMSËKNUM VERÈUR SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNIN
GU HEFUR VERIÈ TEKIN 5MSËKN GETUR GILT Å SEX M¹NUÈI FR¹ ÖVÅ
AÈ UMSËKNARFRESTI LÕKUR  HEIMASÅÈUNNI HTTPWWWMHIS
ER AÈ ÙNNA ÕMSAR UPPLÕSINGAR UM SKËLANN OG STARFSEMI HANS

Pósthúsið leitar að duglegu og morgunhressu
fólki til að bera út blöð milli 6 og 7 á
morgnana. Um er að ræða holla og hressandi
útiveru, annars vegar á virkum dögum og hins
vegar um helgar.
Njóttu þess að taka daginn snemma, hreyfðu
þig og fáðu borgað fyrir það.
Allar nánari upplýsingar veitir dreifingardeild
Pósthússins í síma 585 8330. Einnig er hægt
að sækja um á www.posthusid.is

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði
blaða- og vörudreifingar.
Hjá Pósthúsinu starfa um
sjöhundruð manns að
uppbyggingu á fjölbreyttum
og skemmtilegum vettvangi.
– ódýrari valkostur

2EKTOR

Pósthúsið ehf

| Suðurhrauni 1

| 210 Garðabæ

| Sími: 585 8300

|

posthusid.is
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Evrópuglufa Guðna!
Glufa ESB eða
varnir fullveldis
Annað atriði sem miðstjórnarfundurinn vék að
var umræðan um stjórnarskrána. Þar var ítrekuð
fyrri afstaða að gera
þyrfti breytingar til þess
Evrópuglufa Guðna
að mæta auknu alþjóðaÁgústssonar!
samstarfi og það er raunFjölmiðlauppsláttur
ar í samræmi við álit
helgarinnar af okkur
BJARNI HARÐARSON okkar framsóknarmanna
framsóknarmönnum
á EES-samningnum. Einu
var
að
formaður
nýmælin í þessu voru að Guðni
flokksins hefði opnað glufu í
minnti í þessu sambandi á að
umræðu um Evrópumálin. Það
meðal sumra þjóða tíðkaðist að
rétta er að sú umræða hefur alltaukinn meirihluta þyrfti hjá þingi
af verið mikil í flokki okkar og
og þjóð til breytinga sem fela í
Guðni Ágústsson hefur alltaf
sér valdaframsal. Með kröfunni
tekið virkan þátt í þeirri umræðu
um 2/3 hluta atkvæða er slegin
sem virkur og staðfastur talssterkari vörn en ella um fullveldmaður fullveldis þjóðarinnar. Á
ið sem er eðlilegt þegar til þess er
því varð engin breyting um helghorft að afsal þess er óafturina.
kræft. Þannig getur eitt tiltekið
Póstkosningar nýmæli
ár myndast naumur meirihluti
með valdaafsali sem bæði fyrir
Hitt er nýmæli að Guðni nefndi í
og eftir er minnihlutaskoðun.
ræðu sinni þann möguleika að
efna til póstkosninga um málið
Þá tók miðstjórnarfundur af
meðal
allra
flokksbundinna
öll tvímæli um að Framsóknarframsóknarmanna líkt og Samflokkurinn telur ekki fært að
fylkingin gerði þegar hún mótaði
Ísland gangi inn í ESB í veikleika
sína afstöðu.
hagkerfisins og raunar slær það
Hvað sem líður stefnumörkun
af alla umræðu um aðildarumeinstakra stjórnmálaflokka er
sókn á yfirstandandi kjörtímasamt ljóst að innan flokkanna
bili. Þá telur flokkurinn alveg
verður ákveðin breidd í málinu
skýrt að ekki sé hægt að efna til
líkt og er í dag. Guðni vék að
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild
þessu í sinni lokaræðu og sagði
nema breyta stjórnarskránni
m.a. að forveri hans hefði reynt
fyrst sem tekur ekki gildi fyrr en
að gera flokkinn að hreinum Evreftir næstu alþingiskosningar. Þá
ópusinnaflokki en mistekist og
er ítrekað í ályktun okkar um
sjálfur hefði hann ekki vilja til
málið að ríkisstjórnin getur ekki
að gera flokkinn að hreinum
hafið aðildarviðræður fyrr en að
flokki Evrópuandstæðinga. Í
lokinni slíkri atkvæðagreiðslu.
þessu efni vitnaði Guðni til þróÞannig kom flokkurinn á móts
unar í Noregi þar sem afstaða til
við báða hópa með opinni umræðu
ESB–aðildar gengi þvert á
um ESB–mál og traustum bautaflokkslínur líkt og hér á landi.
steinum til varnar fullveldinu.
Evrópuumræðan er því tekin út
fyrir flokksaga og flokkslínu.
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Bjarni Harðarson
skrifar um Evrópumál
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HENRYK SIENKIEWICZ FÆDDIST
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1846

„Dagarnir líkjast hver
öðrum eins og perlur í
bænabandi ef frá eru taldar
breytingarnar á veðrinu.“
Henryk Sienkiewicz var pólskur rithöfundur sem hlaut bókmenntaverðlaun Nóbels árið
1905. Hann lést 15. nóvember
árið 1916.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 5. MAÍ 1990

MERKISATBURÐIR

Stjórnin í fjórða sæti í Eurovision

1639 Brynjólfur Sveinsson er

Þennan dag árið 1990
var lagt inn á gleðibanka
íslensku þjóðarinnar því
þá náði hún fjórða sæti í
Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva með
hvorki meira né minna
en 124 stig. Það var
langbesti árangurinn frá
því við hófum að taka
þátt í keppninni árið
1986 með Gleðibankanum. Meðan á keppninni
stóð voru menn farnir
að óttast að þurfa að halda keppnina að ári.
Framlag okkar árið 1990 var Eitt lag enn með
Stjórninni þar sem Sigga Beinteins og Grétar Örvarsson voru í aðalhlutverkum og stóðu sig með
mikilli prýði. Lagið var eftir Hörð G. Ólafsson og

andi rektor Skálholtsskóla,
deyr. Eigur hans runnu í
stofnun sjóðs til að efla
menntun barna í Kjalarnesþingi.
1945 Guðmundur Kamban
leikritaskáld er skotinn til
bana í Kaupmannahöfn.
1951 Dakota-flugvél sem tók
þátt í björgun áhafnar flugvélarinnar Geysis á Vatnajökli er flogið til
Reykjavíkur eftir að hafa
verið á Vatnajökli heilan
vetur.
1970 Eldgos hefst í Heklu
og veldur askan miklum skemmdum á gróðri,
einkum norðanlands.

texti eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson. Eitt lag
enn er dillandi sveifla
eins og þjóðin þekkir og
það varð gríðarlega vinsælt hér á Fróni í kjölfarið svo varla var til það
mannsbarn sem ekki
kunni það. Eitt lag enn,
ekta sveiflu og hér
þreytist enginn, þú
skalt dansa það sem
eftir er...
Keppnin 1990 var
haldin í Zagreb sem þá tilheyrði gömlu Júgóslavíu. Hún var sú 35. í röðinni þó að við værum svo
til nýbyrjuð að taka þátt. Sigurvegari þetta árið
var dúó frá Ítalíu, Toto Cutugno, með lagið Insieme: 1992.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug vegna
andláts og útfarar elskulegrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Ingibjargar Pálsdóttur

Langholtsvegi 23, Reykjavík,

frá Björk, Grímsnesi, Grænumörk 5,
Selfossi.

vígður Skálholtsbiskup.
1759 Jón Þorkelsson, fyrrver-

Andrés Guðnason
verður jarðsunginn frá Áskirkju þriðjudaginn
6. maí kl. 13.00.

Guð blessi ykkur öll.
Guðrún Tryggvadóttir
Hörður Smári Þorsteinsson
Tómas Tryggvason
Þórdís Pálmadóttir
Páll Tryggvason
Sigríður Björnsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Örn Úlfar Andrésson
Jóhanna Stefánsson
Kristín Rós Andrésdóttir
Björn Ástvaldsson
Gunnar Már Andrésson
Bjargey Sigurjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku eiginkona mín, móðir, tengdamóðir
og amma,

Okkar ástkæri

Jósef Halldórsson
byggingarmeistari, til heimilis að
Dvalarheimilinu Sunnuhlíð, Kópavogi,

sem andaðist mánudaginn 28. apríl sl.,
verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
þriðjudaginn 6. maí kl. 15.00.
Börn, stjúpbörn, tengdabörn, barnabörn og
barnabarnabörn.

Elsa Guðbjörg
Vilmundardóttir
jarðfræðingur, Kaldrananesi Mýrdal,

lést 23. apríl sl. Útför hennar fer fram frá Áskirkju miðvikudaginn 7. maí kl. 13.00.
Pálmi Lárusson
Vilmundur Pálmason
Guðrún Lára Pálmadóttir
Elsa Barðdal Vilmundardóttir
Ásrún Ösp Vilmundardóttir
Arnþór Víðir Vilmundarson

Lilja Björk Pálsdóttir
Oddur Valur Þórarinsson

Móðir mín, tengdamóðir og amma,

Guðlaug Pálsdóttir Hersir
hjúkrunarheimilinu Skjóli,

andaðist síðasta vetrardag, 23. apríl. Útförin fer fram
frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 6. maí klukkan 15.00.
Gylfi Páll Hersir
Sigurlaug Gunnlaugsdóttir
Kári Gylfason

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

Hafsteinn Björnsson
Laufvangi 9, Hafnarfirði,
lést þann 17. apríl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hins látna.
Ragnheiður Pálsdóttir
Inga Hafsteinsdóttir
Jón Garðar Hafsteinsson
Dagný María Sigurðardóttir
Erna Fríða Berg
Ingólfur P. Steinsson
barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegrar móður minnar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Þóreyjar Þorbergsdóttur
sjúkraliða, Laugarnesvegi 89.

Hrafnhildur, David og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Bára Valdís Pálsdóttir
lengst af til heimilis á Sunnubraut 16,
Akranesi,

sem lést sunnudaginn 27. apríl sl., verður jarðsungin
frá Akraneskirkju þriðjudaginn 6. maí kl. 14.00. Blóm
og kransar vinsamlega afþökkuð. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Slysavarnafélagið Landsbjörg
Akranesi, s. 570 5900.
Margrét Valtýsdóttir
Díana Bergmann Valtýsdóttir
Benedikt Valtýsson
Kristrún Valtýsdóttir
og ömmubörn.

Arnar Halldórsson
Ármann Sigurðsson
Viktor Björnsson
Jóna Sigurðardóttir
Erlingur Þ. Guðmundsson

RITSTJÓRINN GUNNHILDUR ARNA. „Ég hef alltaf verið fréttaþyrst.“
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

GUNNHILDUR ARNA: NÝR RITSTJÓRI

Draumastarfið
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir var nýlega ráðin ritstjóri
24 stunda og bíður spennt eftir að byrja. „Ég hef verið með
hugann við fjölmiðla frá því ég man eftir mér og vissi alltaf
að blaðamennska væri draumastarfið mitt,“ segir hún glaðlega. „Ég er í fæðingarorlofi núna því ég eignaðist dóttur
í janúar en byrja fljótlega að vinna og tek við ritstjórn 2.
júní þannig að fyrsta blaðið mitt kemur út 3. júní. Ég veit
að fram undan er mikið starf en í mínum huga er bara tilhlökkun.“
Dæmigert að blaðamanni dettur strax í hug að spyrja
Gunnhildi Örnu hvað hún ætli þá að gera við dótturina
ungu. Karlritstjóri hefði sjálfsagt sloppið við þá spurningu. „Stúlkan á góðan föður líka sem er verðandi eiginmaður minn. Hann lengir fæðingarorlof sitt en ég stytti mitt á
móti,“ svarar hún og upplýsir að um sé að ræða Þingeyinginn Björn Friðrik Brynjólfsson, aðstoðarmann Einars Kristins Guðfinnssonar ráðherra.
Gunnhildur Arna átti heima á Hólmavík sem barn en
kveðst hafa haldið til Reykjavíkur 16 ára og sest á skólabekk í Fjölbraut í Breiðholti þar sem enginn framhaldsskóli
var í heimabyggð. Síðan lá leiðin til Þýskalands sem skiptinemi og eftir það í Menntaskólann á Akureyri þar sem hún
lauk stúdentsprófi. Skyldi hún hafa hitt unnustann þar?
„Nei, reyndar ekki. Hann var í MA en er fjórum árum eldri
en ég og því nýfarinn þegar ég byrjaði. Ég fann hann í Þjóðleikhúskjallaranum og þá kom í ljós að við áttum fjölmargt
sameiginlegt. Bæði af landsbyggðinni og MA-ingar, með
svipað háskólanám að baki og stefndum á fjölmiðla þannig
að við smullum saman. Nú eigum við dótturina Margréti
Örnu, fjögurra mánaða, ætlum að gifta okkur í sumar og
lífið er bara dásamlegt.“
Gunnhildur Arna kveðst alltaf hafa verið fréttaþyrst.
„Þegar ég var um tíu ára var fréttagetraun vikulega í grunnskólanum á Hólmavík til að athuga hversu vel við fylgdumst með og eftir veturinn stóð ég uppi sem sigurvegari.“
Strax eftir nám í hagnýtri fjölmiðlun í HÍ 2004 kveðst hún
hafa byrjað á Fréttablaðinu og sinnt þar fjölbreyttum störfum til haustsins 2006. „Auk þess að skrifa fréttir var ég í
vaktstjórninni og stýrði líka fréttatengdum þætti á Talstöðinni þannig að þetta var lærdómsríkur tími,“ rifjar hún upp.
„Svo fór ég með Sigurjóni M. Egilssyni yfir á Blaðið þegar
hann tók við ritstjórn þar og þá varð ég fréttastjóri. Það
var gott að byrja á Fréttablaðinu en Blaðið sem nú heitir 24
stundir hefur verið minn stærsti skóli. Við höfum gert svo
miklar breytingar á því sem hefur verið virkilega gaman að
taka þátt í. Þar er góður og samstilltur hópur og mikið kapp
í fólki. Vinnudagurinn getur auðvitað verið langur eins og
yfirleitt á fjölmiðlum en 24 stundir er samt góður miðill að
vera á fyrir fjölskyldufólk því þar eru hvorki kvöldvaktir
né helgarvaktir og það er gríðarlegur kostur.“
Þótt ólíklegt sé að Gunnhildur Arna kynni framtíðaráætlanir 24 stunda fyrst í Fréttablaðinu er hún spurð hvort þar
sé frekari breytinga að vænta nú þegar hún taki við stjórninni. „Já, það verða breytingar en ég ætla að byggja á því
sem fyrir er,“ svarar hún ákveðin. „Okkur hefur gengið
mjög vel, við erum komin með fastan lesendahóp svo framtíðin er bara björt.“
gun@frettabladid.is

Hefur gæðin
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Besta öldin
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR MÆRIR NÝLIÐNA FORTÍÐ

Heimsfrumsýnd 7. maí
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Bíómiðar fyrir tvo,

Glöggir einstaklingar
hafa kannski kveikt á
því að það er næstum því liðinn heill
áratugur af 21. öldinni. Við erum sumsé
djúpt sokkin í geimöldina, sjálfa framtíðina,
og því löngu orðið tímabært að fara að líta á þá
tuttugustu með söknuð í hjarta.
Vegna þess, í alvöru talað, að tuttugasta öldin var einfaldlega sú
besta. Það má segja ýmislegt fallegt um margar ágætar aldir, til
dæmis þá fjórtándu, en það kemst
einfaldlega engin öld með tærnar
þar sem sú tuttugasta er með
hælana. Reyndar bara frá bæjardyrum mannkynssögunnar séð; það

er nokkuð ljóst að besta tímabil í
sögu jarðar var Júratíminn, vegna
þess að risaeðlur eru svölustu lífverur allra tíma. En mannkynið
hafði það gott á síðustu öld og skyldi
engan undra; tuttugasta öldin færði
okkur á einu bretti flest það sem
gefur lífinu einhvern tilgang. Til
dæmis varð sjónvarpið til á tuttugustu öldinni og færði okkur ótrúlega gleði. Norræna velferðarþjóðfélagið er einnig býsna gott, verst
bara hvað það er svæðisbundið.
En eitt af því sniðugasta sem tuttugasta öldin færði mannkyninu,
fyrir utan allar framfarir í læknavísindum náttúrulega, er hömlulaus alþjóðavæðing alls. Þökk sé
þessari þróun höfum við Íslendingar fengið að kynnast undrum mat-

argerðarlistar framandi landa. Einhverjum snillingum datt í hug,
einhvern tíma á áttunda áratug síðustu aldar, að við værum kannski
orðin leið á að borða skemmdan
mat í öll mál og sáu í hendi sér að
aðgangur að pestói og sólþurrkuðum tómötum myndi bjarga því sem
bjargað yrði hér á landi. Mikið rétt;
þjóðin tók nýjungunum fagnandi
og hefur innbyrt þær af miklum
móð í að verða tuttugu ár. Áður fyrr
þótti nokkuð dannað að borða spagettí með tómatssósu, en þeir dagar
eru löngu liðnir. Nú setja flestir
matgæðingar upp svip ef þeim er
boðið upp á slíkan óhroða og gefa
þannig skýrt til kynna að í kjölfar
tuttugustu aldarinnar sé í góðu lagi
að gera dálitlar kröfur til lífsins.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Komdu út
í, Maggi!
Hjálpaðu mér
úr þessu!

Blautir
draumar...

Welcome to the
band, Jói!
T...Thanks,
Paul!

Thierry Henry
fer til Liverpool
í óvæntum
skiptum á Igor
Biscan!
Jáááá!

Vinning
ira!
yndinni og margt fle
varningur tengdur m
Levi´s Stores
Kringlunni og Smáralind

■ Gelgjan
24 bita, 96 kHz DAC...

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ekkert kveikir í stelpunum eins og hágæða
rafeindatækni

...samása og stafrænt
vídeótengi og fjórföld
myndastækkun!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Ef þig langar að
koma með ertu
meira en velkomin...
Ég ætla ekki að
draga þig!

■ Kjölturakkar

Sjáðu hárið á mér!

Eftir Patrick McDonnell

Þessi raki í loftinu
gerir skemmdarverk!

■ Barnalán
Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þú segir
ekki!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Voff voff voff!

Voff voff voff! Vroff! Voff!
Röff! Voff!

Ég er farinn að halda að það
væri auðveldara að fá hund en
að útskýra
Ekki flaðra
þetta fyrir
upp um
ókunnuggesti!
um.
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Verðlaunakór mætir Plötusnúður stofnar fyrirtæki
Soweto-gospelkórinn
er væntanlegur til
Íslands og heldur
tónleika í Laugardalshöll 8. október. Þetta
er 30 manna gospelkór
frá Suður-Afríku sem
flytur blöndu af
afrískri gospeltónlist,
negrasálmum, reggítónlist og popptónlist.
Kórinn hefur gefið út
þrjár plötur. Hann
þykir skara fram úr á Í LAUGARDALSHÖLL Í OKTÓBER The Soweto Gospel
sínu sviði og hefur
Choir.
tvisvar fengið
Grammy-verðlaun fyrir „bestu plötu í flokki hefðbundinnar heimstónlistar“, í fyrra fyrir plötuna „Blessed“ og nú í ár fyrir plötuna „African
Spirit“. Kórinn hefur tvisvar farið í heimsreisu og sungið með stórmennum eins og Bono, Peter Gabriel og Diönu Ross. Sannkallaður
hvalreki fyrir íslenska gospelaðdáendur.

NÝJUNG Í BRJÓSTASTÆKKUN Boob Job

hefur slegið í gegn í Bretlandi.
NORDICPHOTOS/GETTY

Brjóstakrem
selst upp
Nú þurfa konur ekki lengur að
leggjast undir hnífinn til að láta
stækka brjóst sín því nýtt krem
er komið á markaðinn sem á að
gegna sama hlutverki. Kremið,
sem ber nafnið Boob Job, kom á
markað í Bretlandi í síðustu viku
og seldist upp á tveimur dögum.
Þetta byltingarkennda krem á
að blokkera fitufrumurnar á því
svæði sem það er borið á og gera
þannig barminn stærri og
stinnari. Ein flaska kostar heil
125 pund, en viðskiptavinir
virðast ekki setja verðið fyrir sig
og hafa dreifingaraðilar þegar
pantað annað upplag af kreminu.

Plötusnúðurinn Sindri Ástmarsson, sem er aðeins nítján ára,
hefur stofnað fyrirtækið Sterio
ehf. ásamt vini sínum Ómari Vilhelmssyni. Að sögn Sindra var
fyrirtækið stofnað í kringum tónleika DJ Sammy á Broadway og í
Sjallanum í byrjun apríl. Fluttu
þeir félagar plötusnúðinn hingað
til lands í samstarfi við nemendafélagið í Fjölbrautaskólanum við
Ármúla.
„Við ætlum að halda þessu
áfram,“ segir Sindri. „Fyrirtækið
var aðallega hugsað í kringum
danstónlist en það eru svolítið
margir á markaðnum í því núna
þannig að við erum að skoða
þetta.“ Hann segir að ýmislegt sé
á teikniborðinu hjá nýja fyrirtækinu. „En það er ekkert sem er

hægt að tala um eins og er. Við
erum búnir að ná góðum samböndum úti en evran er óhagstæð. Stefnan er samt að gera
eitthvað stórt.“
Sindri er með fleiri járn í eldinum. Hann starfrækir útvarpsþáttinn Steríó á föstudagskvöldum á Flass 104,5 ásamt félaga
sínum Steinari. Auk þess er hann
plötusnúður hjá Techno.is, þar
sem hann kemur fram sem Sindri
Bé Emm. Fram undan hjá honum
er upphitun fyrir plötusnúðana
Pendulum og Dj Lucca.
- fb

SINDRI BÉ EMM Sindri Bé Emm, eins
og hann kallar sig, er með mörg járn í
eldinum.

• Húðin okkar er viðkvæm og veðráttan á
Íslandi getur verið húðinni erfið.
• Decubal er mjög vel rannsökuð húðlína og
þróuð í samvinnu við norræna húðlækna.
• Decubal viðheldur heilbrigði og ferskleika
húðarinnar – allt árið um kring.
• Kynntu þér eiginleika Decubal og kveddu
þurra húð.

KAUPAUKI
Glæsileg rauð snyrtitaska
fylgir ef keypt er fyrir
2500 kr. eða meira.
JIMI HENDRIX Hart er deilt um meint

kynlífsmyndband gítargoðsins Jimi
Hendrix.

Ósátt við
myndband
Fyrirtækið Experience Hendrix,
sem á útgáfuréttinn á lögum
gítargoðsins Jimi Hendrix, segir
að nýtt kynlífsmyndband með
honum sé ekki ekta. Vivid
Entertainment, sem ætlar að gefa
út myndbandið, heldur því fram
að Hendrix sjáist þar í ástaratlotum með tveimur dökkhærðum
stúlkum. „Þessi útgáfa er ekkert
annað en tilraun til að græða á
ímynd og mannorði látins
listamanns,“ segir í yfirlýsingu
frá útgáfufyrirtækinu.

Tilboðið gildir til 10. maí
eða meðan birgðir endast.*
Decubal húðvörurnar fást í
öllum apótekum.

*Vörur fylgja ekki með
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REYKJAVÍK s AKUREYRI s KEFLAVÍK s SELFOSS

Á RÉTTUM STAÐ Páll Óskar Hjálmtýsson var svo sannarlega á
réttum tíma á réttum stað á laugardaginn, eins og segir í laginu Betra líf. Hér tekur hann á móti verðlaunum ásamt Örlygi
Smára, sem á heiðurinn af lagi ársins samkvæmt hlustendum
FM 957, Allt fyrir ástina.

IRON MAN

ÁLFABAKKA
DIGITAL kl. 5:30D - 8D - 10:40D

IRON MAN

kl. 5:30 - 8 - 10:40

MAID OF HONOR
DRILLBIT TAYLOR

kl. 5:40 - 8 - 10:20
kl. 5:40

12

VIP

SELFOSS
IRON MAN
kl. 8 - 10:30
FORGETTING SARAH...
kl. 8

L

21

kl. 10:30

12

AKUREYRI
kl. 5:40 - 8 - 10:30

12

12

10

IN THE VALLEY OF ELAH
FORGETTING SARAH...

kl. 8 - 10:40
kl. 8 - 10:20

16
12

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

L

kl. 6
kl. 8

L

SHINE A LIGHT
FOOL´S GOLD

DRILLBIT TAYLOR
OVER HER DEAD BODY

7

THE RUINS

kl. 10

16

L

12

12

KEFLAVÍK
IRON MAN
kl. 8 - 10:30
SUPERHERO MOVIE
kl. 8

7

P2

16

KRINGLUNNI
kl. 6D - 9D - 10D
DIGITAL
OVER HER DEAD BODY
kl. 5:50 - 8
P2
kl. 10:10
IRON MAN

STÓRA PLANIÐ

DIGITAL

7

L

kl. 10

nefnilega I wanna touch you.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Á réttum tíma á réttum stað

12

IRON MAN

UNDRAHUNDURINN M/- ÍSL TAL kl. 5:40

FLUTTU NÝTT LAG Merzedes Club flutti nýtt lag á hátíðinni,

Páll Óskar Hjálmtýsson var maður
kvöldsins á Hlustendaverðlaunum FM
957, sem afhent voru í Háskólabíói á
laugardagskvöldið. Hann fór heim með
fimm verðlaun og sigraði í öllum þeim
flokkum sem hann var tilnefndur í.

Aðrir vinningshafar voru Regína Ósk,
sem besta söngkonan, Sprengjuhöllin, sem besta hljómsveitin, og Dalton,
sem bestu nýliðarnir. Þá fékk Nýdönsk
sérstök heiðursverðlaun á verðlaunahátíðinni.

16

kl. 6D - 8D

10

NÝTT Í BÍÓ!

GUS GUS OG NÝDÖNSK Stephan Stephensen og Daníel Ágúst Haraldsson
tróðu upp saman þegar Gus Gus steig á
svið, en Daníel Ágúst söng einnig með
heiðursverðlaunahöfunum, Nýdönsk.

,,HUGLJÚF OG SKEMMTILEG"
VJV - TOPP5.IS/FB

ÁNÆGÐAR MEÐ KVÖLDIÐ Ásta Lilja og

FM FYRIR ALLA Hrefna og Hjördís voru á

Arna létu sig ekki vanta á verðlaunahátíðina, enda fríður flokkur tónlistarmanna sem þar steig á svið.

meðal áhorfenda í Háskólabíói á laugardagskvöldið og virtust skemmta sér vel.

“EIN BESTA GAMANMYND ÁRSINS”
- V.J.V., TOPP5.IS / FBL

HANN ER RANGLEGA SAKAÐUR UM MORÐ OG
GERIR HVAÐ SEM ER TIL AÐ NÁ FRAM RÉTTLÆTI!

SÍMI 564 0000

IRON MAN
MADE OF HONOUR
MADE OF HONOUR LÚXUS
STREET KINGS
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
21
SUPERHERO MOVIE
HORTON

5%

kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 4
kl. 10
kl. 4 - 6 - 8
kl. 3.45 ÍSLENSKT TAL

MERKTAR MEÐ RAUÐU

12 MADE OF HONOUR
kl.6 - 8.20 - 10.35
THE RUINS
kl. 8 - 10
16
TROPA DE ELITE
kl.5.30 - 8 -10.20 ENSKUR T 16
16 FORGETTING SARA MARSHALL kl.5.30 - 8 - 10.30
12
BRÚÐGUMINN
kl. 6 ENSKUR TEXTI
7
12
7

5%

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

MADE OF HONOUR
STREET KINGS
AWAKE
21
BRÚÐGUMINN

ÐSVERÐ
TILBO
GILDIR Á ALLAR SÝNINGAR

SÍMI 551 9000

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 8 ÍSLENSKUR TEXTI

MADE OF HONOUR
kl. 8 - 10
16 STREET KINGS
kl. 10
FORGETTING SARA MARSHALL kl. 8
12 BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU kl. 6
kl. 6
7 SUPERHERO MOVIE

16
12

5%

7

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
+++1/2
SV MBL

+++
1/2
SV MBL
++++
“Ein besta gamanmynd ársins”
- V.J.V., Topp5.is / FBL

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

550 Kr.

IRON MAN - POWER
FORGETTING SARAH MARSHALL
BUBBI BYGGIR Í VILLTA VESTRINU
DEFINITELY, MAYBE
SPIDERWICK CHRONICLES

kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 8 og 10.15
kl. 6 - 550 kr.
kl. 8 og 10.15
kl. 6

12
12
L
L
7

%IGUM NOKKRA H¹KARLAPOTTA EFTIR
2ÕMINGARSALAN HELDUR ¹FRAM
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FRÉTTABLAÐIÐ SPÁIR FYLKI 6. SÆTINU Í LANDSBANKADEILD KARLA 2008
> LYKILMAÐURINN
Fjalar Þorgeirsson hefur á undanförnum
árum verið að stimpla sig inn sem einn besti
markvörður landsins og hann hefur
verið verðlaunaður með sæti í
landsliðshópum síðustu misseri.
Fjalar átti stórbrotið sumar í fyrra
og það var ekki síst fyrir frábæra
markvörslu hans sem Fylkir náði
fjórða sætinu í fyrra. Fylkir fékkk á
sig fæst mörk allra liða í deildinni
eða 18. Fjalar þarf klárlega að fylgja
þessu góða tímabili eftir í sumar og
takist honum það verða Fylki allir
vegir færir.

Fylkir gæti komið á óvart
Fylkir náði eftirtektarverðum árangri á
síðustu leiktíð. Endaði í fjórða sæti og hefði
jafnvel getað gert betur.
Lykillinn að góðu gengi liðsins var öflugur varnarleikur, þar sem Kristján Valdimarsson sprakk út í stöðu miðvarðar með
David Hannah, og frábær markvarsla. Fylkir er að halda sömu varnarlínu sem verður
ekki auðveldlega brotin niður í sumar.
Sóknarleikurinn var aftur á móti höfuðverkur Fylkismanna og Árbæingar vonast
eftir meira púðri í sóknarleiknum í sumar
með tilkomu þeirra Jóhanns Þórhallssonar
og Danans Allan Dyring.
Báðir leikmenn geta verið skeinuhættir á
góðum degi en hafa mikið að sanna í deild
þeirra bestu. Jóhann kom lítið við sögu hjá

KR í fyrra og Allan Dyring sló ekki í gegn
með FH þó svo hann hefði sýnt lipra takta á
köflum. Verður áhugavert að fylgjast með
gengi þeirra félaga í sumar.
Á miðjunni hefur Fylkir misst Pál Einarsson, sem er hættur, en í staðinn hafa Fylkismenn fengið Ian Jeffs frá ÍBV en Jeffs
hefur verið mjög öflugur í liði Eyjamanna.
Hann hefur reynsluna af efstu deildar bolta
hér á Íslandi og ætti að nýtast Fylki vel. Ef
heilsufar Ólafs Stígssonar er síðan í lagi eru
Fylkismenn í góðum málum.
Fylkismenn hafa í rauninni flest vopnin,
frábæran markvörð, öfluga vörn, sterka
miðju og frambærilega framherja. Smelli
allt hjá liðinu gæti það komið skemmtilega
á óvart í sumar.

> X-FAKTORINN
Ólafur Ingi Stígsson hefur verið
einstaklega óheppinn með meiðsli
síðustu ár en heill heilsu er hann
með betri miðjumönnum landsins.
Fylkismenn þurfa að hafa hann heilan
heilsu í sumar.

3

AÐRIR
LYKILMENN
GENGI SÍÐUSTU ÁRA

KRISTJÁN
VALDIMARSSON

2007 4. sæti í A-deild

ÚRSLIT
Vináttulandsleikur í fótbolta
Finnland-Ísland

1-1

0-1 Edda Garðarsdóttir (57.), 1-1 ekki vitað (94.).

Meistaradeildin í handbolta
Ciudad Real-Kiel

27-29 (13-14)

Ólafur Stefánsson skoraði sjö mörk fyrir Ciudad.

EHF-bikarinn í handbolta
Nordhorn-FCK

31-27 (15-15)

Arnór Atlason skoraði eitt mark fyrir FCK.

N1-deild karla í handbolta:

Fram og Valur
á eftir Magnúsi
HANDBOLTI Samkvæmt heimildum

Fréttablaðsins munu bæði Fram
og Valur hafa hug á því að fá til
sín Magnús Stefánsson sem leikið
hefur með Akureyri. Magnús
kvaðst hafa heyrt af áhuga liða en
vildi lítið tjá sig um málið.
„Jú, ég hef heyrt af áhuga
einhverra liða en ég er samningsbundinn Akureyri út næstu
leiktíð og því fara mögulegar
fyrirspurnir í gegnum forráðamenn Akureyraraliðsins og ég
hef ekki heyrt neitt um það
frá þeim,“ sagði Magnús sem
viðurkenndi að síðasta
tímabil hafi spilalega
valdið sér og öðrum
vonbrigðum enda liðið
sterkara en lokastaðan
gaf til kynna.
Það er heldur ekki
loku fyrir það skotið
að erfiðleikar í
rekstri handknattleiksdeildar
Akureyrar muni
ýta frekar
undir að
menn fari frá
liðinu.
- óþ

2006 8. sæti í A-deild

PETER GRAVESEN

2005 5. sæti í A-deild

HALLDÓR ARNAR
HILMISSON

2004 4. sæti í A-deild

GENGI Á VORMÓTUNUM
■ Sigrar ■ Jafntefli ■ Töp

2003 4. sæti í A-deild

1
3

2002 2. sæti í A-deild

Kemur alltaf maður í manns stað
Kvennalandslið Íslands gerði 1-1 jafntefli í vináttulandsleik gegn Finnlandi í gær. Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari var ánægður með margt í leik íslenska liðsins og hrósar sérstaklega sterkri liðsheild.
fá leiki gegn sterkum andstæðingum eins og Finnum.
„Það er mjög gott fyrir okkur að
fá tækifæri til þess að spila gegn
þjóðum eins og Finnum sem eru
fyrir ofan okkur á FIFA-listanum
og gefur okkur möguleika á að
þróa okkar leik enn frekar. Finnland verður með á lokakeppni EM
2009 sem gestgjafi og þær voru í
undanúrslitum á síðasta EM
þannig að þetta er gott próf fyrir
okkur. Það var mun sterkara lið
sem mætti okkur í þessum leik
heldur en þegar við spiluðum við
þær á Algarve Cup og unnum 3-0,“
sagði Sigurður Ragnar sem fagnar
því enn fremur hvað liðsheildin er
orðin sterk hjá íslenska liðinu.

FÓTBOLTI Kvennalandslið Íslands
gerði 1-1 jafntefli við Finnland í
vináttulandsleik í Espoo í Finnlandi í gær. Edda Garðarsdóttir
skoraði mark Íslands með glæsilegu langskoti í byrjun síðari hálfleiks en þær finnsku jöfnuðu svo
leikinn í uppbótartíma.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson
landsliðsþjálfari kvaðst sáttur við
leik íslenska liðsins þótt vissulega
hafi verið svekkjandi að missa
leikinn niður í jafntefli á síðustu
mínútunni.

Glæsilegt mark Eddu
„Þetta var mikill baráttuleikur þar
sem við áttum ef til vill aðeins
undir högg að sækja í fyrri hálfleik en unnum okkur svo vel inn í
leikinn og vorum sterkari aðilinn í
þeim síðari og náðum að skora
gott mark. Edda Garðarsdóttir tók
þá langt innkast og boltinn barst
aftur til hennar og hún ákvað þá
bara að skjóta á markið á um 25
metra færi og boltinn flaug yfir
finnska markvörðinn og fór efst í
fjærhornið, glæsilegt mark sem
kom á 57. mínútu. Við markið
fannst mér við fá meira sjálfstraust í okkar leik og við náðum að
halda boltanum betur innan liðsins og þá komu líka nokkur marktækifæri í kjölfarið. Finnarnir
fengu líka sín færi og pressuðu
nokkuð stíft á lokakafla leiksins
og uppskáru svo mark á 94. mínútu og við vorum auðvitað svekkt
með það. Annars notaði ég vitaskuld leikinn til þess að rótera liðinu mikið til þess að skoða leikmenn,“ sagði Sigurður Ragnar
sem hefur verið ánægður með
varnarleik liðsins að undanförnu.

Á RÉTTRI LEIÐ Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari hefur náð eftirtektarverðum árangri með kvennalandslið Íslands og hefur til að mynda virkilega hreinsað til í
varnarleik liðsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„Við höfum náttúrlega verið að
spila hörkufínan varnarleik og
þetta mark sem við fengum á
okkur gegn Finnlandi var fyrsta
markið í tæpt ár sem við fáum á
okkur úr opnum leik eða síðan við

töpuðum 4-0 gegn Englandi um
miðjan maí árið 2007. Það er auðvitað jákvæð þróun og gefur okkur
sjálfstraust þegar við erum að
spila gegn sterkari þjóðum,“ sagði
Siguður Ragnar sem fagnar því að

Nýir leikmenn stigið fram
„Það ber klárlega að hrósa stelpunum virkilega vel fyrir að það
kemur alltaf maður í manns stað
hjá okkur. Þegar við höfum misst
út góða leikmenn eins Ásthildi
Helgadóttur, Þóru Helgadóttur,
Sif Atladóttur, Ernu B. Sigurðardóttur og núna Guðnýju Björk
Óðinsdóttur og Guðbjörgu Gunnarsdóttur, þá hafa alltaf komið inn
nýir leikmenn sem hafa stigið upp
og staðið sig vel. Markvörðurinn
Sandra Sigurðardóttir var til að
mynda að leika sinn fyrsta landsleik í byrjunarliðinu og stóð sig
mjög vel og varði oft á tíðum með
tilþrifum. Hún greip vel inn í fyrirgjafir og var í raun nálægt því
að verja skotið sem Finnarnir
skoruðu úr,“ sagði Sigurður Ragnar að lokum en liðin mætast aftur
í Finnlandi næstkomandi miðvikudag og þá er stefnan sett á sigur.
omar@frettabladid.is

Kiel sigraði Ciudad Real í fyrri leik liðanna í úrslitum Meistaradeildarinnar:

Kiel sýndi styrk sinn á Spáni

,EYNIST ÖESSI BLAÈAKERRA HEIMA HJ¹ ÖÁR 
6IÈ ERUM AÈ LEITA AÈ BLAÈAKERRUM SEM HUGSANLEGA HAFA EKKI RATAÈ AFTUR HEIM TIL SÅN EFTIR
AÈ BLAÈBERASTARÙ LÕKUR
%F KERRA EINS OG ÖESSI ¹ MYNDINNI LEYNIST HEIMA HJ¹ ÖÁR L¹TTU OKKUR Ö¹ VITA OG VIÈ
KOMUM OG S¾KJUM HANA ¥ ÖAKKL¾TISSKYNI FYRIR TILKYNNINGUNA MUNUM VIÈ F¾RA ÖÁR

FRÅMIÈA Å BÅË
(AFÈU STRAX SAMBAND VIÈ DREIÙNGARDEILD &RÁTTABLAÈSINS Å SÅMA     
EÈA SENDU TÎLVUPËST ¹ DREIÙNG POSTHUSIDIS

0ËSTHÒSIÈ EHF p 3UÈURHRAUNI  p  'ARÈAB¾R p WWWPOSTHUSIDIS

HANDBOLTI Ólafur Stefánsson og
félagar hans hjá spænska liðinu
Ciudad Real töpuðu fyrri leik
sínum 27-29 fyrir þýska liðinu
Kiel í úrslitum Meistaradeildarinnar á Spáni í gær. Kiel er því
með pálmann í höndunum
fyrir seinni leik liðanna sem
fram fer í Þýskalandi um
næstu helgi.
Leikurinn fór fjörlega
af stað þar sem hraður
sóknarleikur
réði
ríkjum enda samansafn af bestu
handknattleiksALLT Í ÖLLU

Ólafur Stefánsson fór fyrir
sínum mönnum
í Ciudad Real
í gær.
NORDIC PHOTOS/GETTY

mönnum heims á gólfinu
að leika listir sínar. Eftir
um tíu mínútna leik var
staðan orðin 6-7 gestunum í Kiel í vil og þeir
leiddu svo leikinn
13-14
þegar
flautað var til
hálfleiks.
Kiel virkaði
ávallt skrefinu á
undan Ciudad Real
í upphafi síðari hálfleiks en heimamenn
náðu þó að vinna sig
aftur inn í leikinn og
náðu loks undirtökunum. Staðan var 2423 Ciudad Real í vil
um miðbik síðari
hálfleiks
en
þá
sýndu
núverandi
Meistaradeildar-

meistararnir í Kiel úr hverju þeir
eru gerðir og sigldu fram úr á
nýjan leik og munaði þar mest
um landana frönsku, þá Thierry
Omeyer í markinu og Nikola Karabatic.
Karabatic, sem er af mörgum
talinn besti leikmaður heims,
skoraði fjögur mörk í röð fyrir
Kiel á þeim kafla sem þýska liðið
sneri leiknum sér í hag og Ciudad
átti í stökustu vandræðum með
hann í leiknum. Lokatölur urðu
svo sem segir 27-29 og útlitið ekki
sérstakt fyrir Ciudad Real fyrir
seinni leikinn.
Ólafur Stefánsson var af öðrum
ólöstuðum besti maður Ciudad
Real í leiknum og skoraði sjö
mörk og var hvað eftir annað að
leggja upp færi fyrir samherja
sína með öflugum stoðsendingum.
- óþ

RITSTÝRÐ

FRUMSÝND 7. MAÍ Í REGNBOGANUM

Kvikmynd eftir Brian De Palma
leikstjóra Untouchables og Scarface

„Ekki sýna þessa
kvikmynd, því annars verð
ég þín versta martröð!“
- Bill O´Reilly
Bill O´Reilly, Fox News Channel

„Myndin framkallar óhemju
sterk viðbrögð; þar á meðal
hneykslun og réttláta reiði!”
- Robert Ebert, Chicago Sun-Times

„ÆSIFENGIN KVIKMYND. Færni
De Palma í kvikmyndagerð hefur
sjaldan verið jafn flugbeitt!”
- Ray Bennett,
Hollywood Reporter

„Reiði og kraftur De Palma fer
eins og 1000 volta rafstraumur í
gegnum „Redacted!”
- Stephanie Zacharek, Salon

„Hreint ótrúlega þróttmikið verk
og sterkasta yfirlýsing De Palma
á hvíta tjaldinu síðan „Casualties
of War“ leit dagsins ljós!“
- Richard Corliss, Time.

KLIPPIÐ HÉR!

Gullnu reglur Græna ljóssins

1

Ekkert hlé
Myndin sýnd í einum rykk

2

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

3

Engin truflun
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst

- Ekkert hlé á góðum myndum

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

www.graenaljosid.is - Skráðu þig í Bíóklúbbinn og þú færð sendan boðsmiðakóða á Miða.is alla frumsýningardaga
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Pálmi Rafn hetja Vals

ÚRSLIT
Meistarakeppni karla
Valur-FH

2-1

Pálmi Rafn Pálmason (16., 63.) - Atli Viðar
Björnsson (4.).

Enska úrvalsdeildin
1-0

1-0 Nicklas Bendtner (77.).

Liverpool-Man. City

1-0

1-0 Fernando Torres (58.).

Ítalska úrvalsdeildin
Catania-Reggina

1-2

Emil Hallfreðsson sat á bekknum hjá Reggina.

2-1

Filippo Inzaghi (51.), Kaka (56.) - Julio Cruz (76.).

Sampdoria-Roma

0-3

Christian Panucci (75.), David Pizzaro (79.),
Cicinho (85.).

Spænska úrvalsdeildin
Villareal-Getafe

2-0

1-0 Kahveci Nihat (37.), 2-0 Kahveci Nihat (44.).

Barcelona-Valencia

6-0

Lionel Messi (6.), Xavi (8.), Thierry Henry (14.,
58.), Bojan Krkic (72.,79.).

Osasuna-Real Madrid

1-2

Punal (84.) - Arjen Robben (88.), Higuain (89.).

Sænska úrvalsdeildin
Sundsvall-Djurgården

0-0

Sverrir Garðarsson og Hannes Þ. Sigurðsson léku
allan leikinn með Sundsvall og Ari Freyr Skúlason
síðustu fimm mínúturnar. Sölvi Geir Ottesen lék
allan leikinn með Djurgården.

Hammarby-Gautaborg

0-0

Ragnar Sigurðsson og Hjálmar Jónsson léku allan
leikinn með Gautaborg.

Danska úrvalsdeildin
Brøndby-Nordsjælland

3-0

Stefán Gíslason skoraði annað mark Brøndby.

Viborg-AaB

0-1

Rúrik Gíslason lék allan leikinn með Viborg.

Norska úrvalsdeildin
Vålerenga-Molde

1-2

Gunnar Heiðar Þorvaldsson var byrjunarliðinu en
var skipt út af í hálfleikinn hjá Vålerenga.

Aalesund-Lyn

0-4

Indriðið Sigurðsson lék allan leikinn með Lyn og
Theodór E. Bjarnason lék í 82. mínútur.

Strömgodset-Bodö/Glimt

Íslandsmeistarar Vals
sigruðu bikarmeistara FH 2-1 í
hinni árlegu Meistarakeppni KSÍ í
Kórnum í gærkvöld.
FH-ingar fengu óskabyrjun
þegar Atli Viðar Björnsson skoraði fyrsta mark leiksins á 4. mínútu þegar hann vippaði boltanum
snyrtilega yfir Kjartan Sturluson
markvörð Vals utarlega úr teignum. Nokkrum mínútum síðar
dundi annað áfall yfir Valsmenn
þegar Dennis Bo Mortensen var
borinn af leikvelli eftir tæklingu
Davíðs Þórs Viðarssonar.
Valsmenn voru ekki lengi að
jafna sig því Pálmi Rafn Pálmason
jafnaði metin á 16. mínútu með
frábæru skoti utan teigs.
Jafnræði var með liðunum
framan af leik en síðasta stundarfjórðunginn voru FH-ingar mun
aðgangsharðari en flestar marktilraunir þeirra enduðu fyrir aftan
mark Valsmanna eða í öruggum
höndum Kjartans og því var staðan enn jöfn, 1-1, í hálfleik í opnum
og skemmtilegum leik.
Það var lítið ris yfir leik liðanna
framan af síðari hálfleik. Þrátt
fyrir það skoraði Pálmi Rafn sitt
annað mark í leiknum með skalla
þegar 63 mínútur voru liðnar eftir
hornspyrnu Guðmundar Benediktssonar.
Leikurinn hresstist á við markið
og liðin fóru að leika boltanum
eftir jörðinni á ný eftir háloftaspyrnur fyrsta korterið í síðari
hálfleik. Bæði lið gerðu sig líkleg
til að skora en inn vildi boltinn
ekki og fögnuðu Valsmenn góðum
sigri í fínum leik sem lofar góðu
fyrir komandi tímabil.
Besti leikmaður vallarins og
markaskorari Vals Pálmi Rafn

FÓTBOLTI

Arsenal-Everton

AC Milan-Inter

Það var enginn vorbragur á leik Vals og FH í Meistarakeppni KSí þar sem að
Húsvíkingurinn Pálmi Rafn Pálmason skoraði bæði mörk Vals í 2-1 sigri.

1-2

Birkir Bjarnason skoraði sigurmark Bodö/Glimt.

ÖFLUGUR Fernando Torres skoraði í

sínum áttunda leik í röð á Anfield.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin:

Torres áfram
iðinn á Anfield
FÓTBOLTI Stórliðin Arsenal og

BIKARINN Á LOFT Sigurbjörn Hreiðarsson, fyrirliði Vals, fær hér aðstoð frá varnar-

manninum Atla Sveini Þórarinssyni við að lyfta sigurlaununum.

Pálmason var að vonum ánægður
með sigurinn. „Þetta lofar mjög
góðu. Frábært að ná í þennan titil
og vinna mjög sterkt lið. Gott start
inn í sumarið. Við höfum spilað
betur en vorum samt þéttir og
ógnandi. Í fyrri hálfleik gáfum við
þeim of mikinn tíma inni á miðjunni og við vorum ekki nógu
grimmir í návígum. Við mættum
þeim af hörku í seinni hálfleik. Við

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

ætluðum að taka þennan titil,“
sagði Pálmi um gang leiksins.
Pálmi hefur leikið frábærlega á
undirbúningstímabilinu og því
eðlilegt að velta vöngum yfir því
hvort atvinnumennskan sér farin
að banka á dyrnar. „Það er ekkert
í gangi hjá mér. Ég einbeiti mér að
því að vera hjá Val og reyna að
standa mig. Ég hugsa ekki um hitt
í augnablikinu.“
- gmi

Liverpool unnu bæði sína leiki 1-0
í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Arsenal sigraði Everton á
Emirates-leikvanginum þar sem
hinn danski Nicklas Bendtner
skoraði sigurmarkið á 77. mínútu
með hörkuskalla eftir sendingu
Armand Traore og Arsenal eygir
því enn von um annað sætið í
deildinni. Andy Johnson fékk
besta færi Everton í leiknum en
eftir tapið þarf Liverpoolborgarliðið nú að ná stigi í lokaumferðinni til að tryggja sér fimmta
sætið og þátttökuréttinn í UEFAkeppninni á næsta tímabili.
Enginn annar en Fernando
Torres skoraði eina mark leiks
Liverpool og Manchester City á
Anfield en þetta var áttundi
leikurinn í röð sem Spánverjinn
snjalli skorar á Anfield og 32.
markið hans á tímabilinu. Torres
fór illa með varnarmanninn
Richard Dunne og afgreiddi svo
boltann í netið af stuttu færi á 58.
mínútu.
- óþ
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vera í spænska boltanum í gær
þar sem Real Madrid varð
spænskur meistari eftir 1-2 útisigur gegn Osasuna og Barcelona hreinlega slátraði Valencia
6-0 á Nývangi.
Real Madrid gat með sigri
gegn Osasuna tryggt sér spænska
titilinn en það blés þó ekki byrlega fyrir Spánarmeisturunum
framan af þar sem varnarmaðurinn Fabio Cannavaro fékk að
líta sitt annað gula spjald og þar
með það rauða á 46. mínútu.
Heimamenn í Osasuna tóku svo
forystu í leiknum á 83. mínútu
þegar Fracisco Punal skoraði og
útlitið því ekki gott fyrir Real
Madrid en liðið gafst ekki upp.
Arjen Robben jafnaði leikinn á
88. mínútu og einni mínútu síðar
skoraði svo varamaðurinn Gonzalo Higuain sigurmarkið og
tryggði Real Madrid spænska
titilinn annað árið í röð.

Slátrun á Nývangi
Barcelona fann loksins aftur
skotskóna sem liðið týndi fyrir
einvígi sitt gegn Manchester
United í undanúrslitum Meistaradeildarinnar og það þurfti því

ekki að spyrja að leikslokum
hvernig færi þegar lánlaust lið
Valencia kom í heimsókn.
Segja má að heimamenn hafi
klárað dæmið á fyrsta stundarfjórðungi leiksins þar sem liðið
skoraði þrjú mörk. Lionel Messi
opnaði markareikninginn á 6.
mínútu með marki úr vítaspyrnu
og Xavi bætti öðru marki við
tveimur mínútum síðar. Thierry
Henry skoraði þriðja markið á
14. mínútu og staðan hélst þannig
til loka fyrri hálfleiks.
Snemma í síðari hálfleik var
Henry aftur á ferðinni og skoraði sitt annað mark á 58. mínútu
og ekkert gekk upp hjá Valencia
sem rak knattspyrnustjórann
Ronald Koeman vegna hörmulegs árangurs í La Liga deildinni.
Martröðin var þá hins vegar ekki
á enda því varamaðurinn Bojan
Krkic átti eftir að láta hressilega
til sín taka. Krkic skoraði fimmta
mark Barcelona á 72. mínútu en
lét ekki þar við sitja og bætti við
sjötta markinu á 79. mínútu eftir
góðan undirbúning Eiðs Smára
Guðjohnsen sem var þá nýkominn inn á fyrir Samuel Eto‘o.
Lokatölur á Nývangi urðu sem
segir 6-0.
- óþ
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> Matthew Fox

VIÐ TÆKIÐ SVAVAR HÁVARÐSSON FÓR Á STEFNUMÓT

Fox er með háskólagráðu í hagfræði
frá Columbia-háskóla. Fox er líka
mikill tónlistaráhugamaður og segir
m.a. íslensku drengina í Sigur
Rós vera í miklu uppáhaldi.
Fox leikur í sjónvarpsþáttaröðinni Lost sem Sjónvarpið
sýnir í kvöld.

Það er mikilvægt að segja sannleikann
Hvaða karlmaður, sem á annað borð hefur
smekk fyrir svoleiðis löguðu, minnist þess ekki
með hlýju þegar hann komst fyrst í færi við
verulega myndarlegan kvenmann? Allt breytist.
Daginn áður var spennandi að stífla bæjarlækinn, kveikja í sinu, brjóta rúður. En svo fær
lífið nýjan tilgang og ekkert annað kemst að.
Vissulega hafði stelpan í næsta húsi um nokkurt skeið vakið vissa forvitni og henni veitt
viðurkenning með hárreytingum. Seinna þarf
að beita annarri aðferðafræði til að tryggja
athygli og árangur. Þá byrja menn að drekka
brennivín. Það skeið stendur í nokkur ár og minningarnar ekki fyrir
hendi, kannski sem betur fer. Nei, ég er kannski að tala um fyrsta
skiptið sem kona skiptir verulegu máli og maður finnur sig knúinn
til að sanna að eitthvað sé í mann spunnið.
Ekkert yrkisefni er kvikmynda- og þáttagerðarfólki hugleiknara en
akkúrat þessi þáttur í lífi okkar. Augnablik í senn er hægt að sjá

SJÓNVARPIÐ

▼

(3:7) Í þessum breska myndaflokki fer leikarinn Michael Palin úr Monty Python-hópnum um 20 lönd í Mið-, Austur- og Suðaustur-Evrópu sem hafa nýlega gengið í, eða
eru við það að ganga í Evrópusambandið.
Palin kynnir sér sögu og menningu og lítur
glöggu gestsauga á venjur heimamanna á
hverjum stað.

20.20

American idol

STÖÐ 2

21.15 Lífsháski (Lost) Bandarískur
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem
ýmsar ógnir leynast.
22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið Í þættinum verður farið yfir
íþróttaviðburði helgarinnar, innlenda sem
erlenda.

22.45 Herstöðvarlíf (2:13) (Army Wives)

21.50

CSI

SKJÁREINN

Bandarísk þáttaröð um eiginkonur hermanna sem búa saman í herstöð og leyndarmál þeirra.

23.30 Soprano-fjölskyldan (14:21)
00.25 Kastljós
01.00 Dagskrárlok

22.00
Dead

I‘ll Slepp When I‘m

STÖÐ 2 BÍÓ

06.00 Scary Movie 3
08.00 Bride & Prejudice
10.00 2001. A Space Travesty
12.00 Fantastic Voyage
14.00 Bride & Prejudice
16.00 2001. A Space Travesty
18.00 Fantastic Voyage
20.00 Scary Movie 3 Óborganlega fynd-

▼

in hryllingsmynd.

22.00 I´ll Sleep When I´m Dead

Hörkuspennandi tryllir með Clive Owen og
Jonathan Rhys Meyers í aðalhlutverkum.

22.00

Spænsku mörkin

STÖÐ 2 SPORT

00.00 Trauma
02.00 Fled
04.00 I´ll Sleep When I´m Dead

07.00 Tommi og Jenni
07.25 Ofurhundurinn Krypto
07.50 Camp Lazlo
08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 La Fea Más Bella
10.10 Extreme Makeover. HE (30:32)
11.15 Standoff (10:18)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Neighbours (Nágrannar)
13.10 Numbers (13:24)
13.55 Blackball
15.55 Háheimar
16.18 Leðurblökumaðurinn
16.43 Skjaldbökurnar
17.08 Funky Walley
17.13 Tracey McBean
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours (Nágrannar)
18.18 Ísland í dag, Markaðurinn og

SKJÁREINN
07.00 Spænski boltinn Útsending frá leik
í spænska boltanum.

17.25 PGA Tour 2008 Útsending frá Wachovia-meistaramótinu í golfi en til leiks
mættu margir af bestu kylfingum heims.

20.25 Snowcross World Championship Sýnt frá heimsmeistaramótinu í vélsleðaakstri.

20.55 Inside Sport Frábær þáttur frá BBC

18.30 Game tíví (e) Sverrir Bergmann og

21.20 Þýski handboltinn Öll helstu til-

19.10 Svalbarði (e)
20.10 One Tree Hill (13:18) Bandarísk

þrifin úr þýska handboltanum þar sem allir
okkar bestu leikmenn spila.

22.00 Spænsku mörkin Öll mörk-

in frá síðustu umferð í spænska boltanum.
Íþróttafréttamenn kryfja öll umdeildustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

22.45 World Supercross GP Sýnt frá
World Supercross GP en að þessu sinni fór
mótið fram á Qwest Field í Seattle.
23.40 Spænski boltinn Útsending frá
leik í spænska boltanum.

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

07.00 Liverpool - Man. City
13.05 Aston Villa - Wigan
14.50 Newcastle - Chelsea
16.50 Goals of the season (Goals of the

21.05 American Idol (36:42)
21.50 10.5: Apocalypse (2:2) Hörku-

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

spennandi stórslysamynd í tveimur hlutum.

23.15 Searching For David´s Heart

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

þar sem rætt er við heimsfræga íþróttamenn úr öllum áttum og aðra þá sem
tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.

veður

18.30 Fréttir
18.55 Ísland í dag og íþróttir
19.30 The Simpsons (18:22)
19.55 Friends (11:24) (Vinir 7)
20.20 American Idol (35:42) Banda-

08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
15.55 Vörutorg
16.55 Top Chef (e)
17.45 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

Season 2004/2005) Öll glæsilegustu mörk
hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

17.45 Ensku mörkin Ný og hraðari út-

Áhrifamikið og sorglegt drama um konu
sem leggur af stað í leiðangur til að finna
hjartanu úr nýlátnum bróður sínum réttan eiganda.

18.45PL Classic Matches (Bestu leikir úrvalsdeildarinnar) (Liverpool - Newcastle,
95/96)

00.45 Shark (8:16)
01.30 Blackball
03.05 Thief (5:6)
03.50 Standoff (10:18)
04.35 Numbers (13:24)
05.20 Fréttir og Ísland í dag
06.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu
umferðar í Coca Cola-deildinni en þar eiga
Íslendingar nokkra fulltrúa.

19.15 Newcastle - Chelsea
21.00 Ensku mörkin
22.00 Coca Cola mörkin Farið yfir öll

22.30 Bolton - Sunderland

Ólafur Þór Jóelson fjalla um allt það nýjasta
í tækni, tölvum og tölvuleikjum.

unglingasería þar sem húmor, dramatík og
bullandi rómantík fara saman. Leyndarmál
koma upp á yfirborðið í þesum þætti. Lucas
reynir að ná áttum eftir að Lindsey yfirgaf
hann við altarið á meðan Nathan og Haley
reyna að gera upp sín mál. Fortíðin ásækir Brooke þegar hún íhugar að ættleiða og
Payton fær heimsókn frá gömlum vini.

21.00 Jericho (6:7) Bandarísk þáttaröð
um íbúa í bandarískum smábæ sem einangraðist frá umheiminum eftir kjarnorkuárásir á bandarískar borgir. Eftir að Jake og félagar tóku lögin í sínar hendur grípur Beck
hershöfðingi til öfgafullra ráðstafana til að
sanna að það sé hann sem ráði ríkjum í
bænum. Hawkins fær símtal frá Chavez um
að það sé kominn tími til að flytja kjarnorkusprengjuna.

21.50 C.S.I. (10:17) Bandarískir þættir
um störf rannsóknardeildar Las Vegas-borgar. Warrick er í vondum málum og grunaður um morð á nektardansmær. Á meðan
hann reynir að sanna sakleysi sitt eru Grissom og félagar að rannsaka morð á vellauðugri yfirstéttarkonu og mál sem tengist
ólöglegu hundaati.

▼

Ný Evrópa með augum

Palins

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
17.58 Gurra grís
18.05 Alla leið (1:3)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Ný Evrópa með augum Palins

STÖÐ 2

▼

20.15

SJÓNVARPIÐ

▼

EKKI MISSA AF

samnefnara með eigin reynslu en yfirleitt
er kveikt á minningabrotum sem við vildum
flest hafa gleymt fyrir löngu. Ég er nokkuð
viss um að fleiri en ég eiga minningar í
líkingu við þessa:
Stefnumót klukkan níu um kvöldið. Ég vakna
um morguninn til að byrja að taka mig til.
Raksturinn tekst afleitlega. Dett í sturtunni
eftir að hafa fengið rótsterkt flösusjampó í
augað. Kveiki mér í sígarettu til að róa taugarnar og svíð af mér aðra augnabrúnina.
Ég mætti snemma á veitingahúsið. Sá hana
svífa inn geislandi af fegurð. Hún brosti til mín en æpti þegar hún
nálgaðist borðið. Ég reyndi í óðagoti að útskýra að það hefði verið
ráðist á mig. Hún tók skýringar mínar góðar og gildar um hvernig
ódæðismennirnir hefðu barið mig í hausinn, kveikt í mér og gert
tilraun til að raka mig. Hún sagðist ætla að hringja í mig. Ég bíð
enn.

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
00.30 C.S.I.
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

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

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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RÁS 1 FM 92,4/93,5

Seinfeld
Stöð 2 Extra í dag

STÖÐ 2 KL. 21.50
10.5: Apocalypse – Framhaldsmynd mánaðarins, seinni
hluti
Seinni hluti framhaldsmyndar mánaðarins.
Gríðarlega harður jarðskjálfti skók vesturströnd
Bandaríkjanna og olli
miklu tjóni. Jarðskjálftafræðingurinn Samantha
Hill áttar sig á enn meiri
hættu sem ógnar lífi milljóna manna. Samantha og
forseti Bandaríkjanna eru
sammála um að aðeins
einn maður geti hjálpað
þeim að koma í veg fyrir skelfilegt kjarnorkuslys, þ.e.a.s. faðir Samönthu
sem hafði gert slíkt mörgum árum áður.

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

Stöð 2 Extra endursýnir alla þætti
Seinfeld frá upphafi. Seinfeld voru
algjörir tímamótaþættir á sínum tíma
og standa enn fyrir sínu í dag. Þarna
komu fram einhverjar eftirminnilegustu sjónvarpspersónur
seinni tíma og endursýningarnar eiga vafalítið eftir að gleðja
mörg hjörtun.

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

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

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld (1:22) (The Mango) Stöð
2 Extra sýnir nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo aftur um helgar. Jerry Seinfeld
er farsæll uppistandari sem nýtur mikillar
kvenhylli en á í stökustu vandræðum með
eðlileg samskipti við annað fólk. Hann er
nefnilega óendanlega smámunasamur og
sérvitur. Sem betur fer á hann góðan vinahóp sem er álíka duttlungafullur og hann
sjálfur. Þess má geta að höfundur þáttanna
ásamt Jerry Seinfeld er Larry David úr Curb
Your Enthusiasm.

NlYQ|ROTTlHOLXYZ

17.30 Wildfire (7:13)
18.15 The Class (5:19)
18.35 American Dad 3
19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld (1:22)
20.30 Wildfire (7:13)
21.15 The Class (5:19)
21.35 American Dad 3
22.00 Curb Your Enthusiasm (5:10)
22.30 Entourage (4:20)
22.55 American Dad (10:23)
23.20 Comedy Inc. (13:22)
23.45 Kenny vs. Spenny 2 (5:13)
00.15 Sjáðu
00.40 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

*PzORMVQEVOEôMV
OEPPEjJV¡ôMPIKX
ZSTREFV
8K_TOX1XOYZOTYYUT
LUXYKZO\OYQOVZGJKORJGX

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
velferðarsviðs.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

SGw
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,8+9:;8
×:

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21
S¢ndag 10.50 Vikingernes korstog 11.20
Saras k¢kken 11.50 S¢ren Ryge i haven 12.20
Danskernes Kr¢nike - Vores b¢rn 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 lyser¢de 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 dyreb¢rn 19.00
TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00
Der Untergang 22.30 Truslen fra dybet 23.10
Seinfeld 23.30 Smagsdommerne
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7.55 Frokost-tv 10.00 NRK nyheter 10.10 Camilla
Plum i hagen 10.40 Olav H. Hauge og Geirr Tveitt
100 år 11.40 Åpen himmel: Klang i katedralen
12.10 Med hjartet på rette staden 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 20 sp¢rsmål 23.15 Kulturnytt 23.25 Sport
Jukeboks
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10.00 Rapport 10.05 Agenda 11.00 Sportspegeln
11.55 Två kvinnor 13.30 Andra Avenyn 14.00
Rapport 14.10 Gomorron Sverige 15.00 Ramp
15.30 Mega 16.00 Bolibompa 16.10 Kasper går
till doktorn 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 20.00 Råd för resande till Syrien 20.55
Rapport 21.05 Kulturnyheterna 21.20 Glasklart
22.20 Brottskod: Försvunnen 23.05 Sändningar
från SVT24
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Húsin á Hæðinni til sölu með öllu

„Það er óskaplega einfalt, ég
hlusta á Rás 1 fyrir hádegi og
Rás 2 eftir hádegi. Þegar síðdegissagan á Rás 1 er búin skipti ég
yfirleitt yfir.“
Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir, myndlistarmaður og iðnhönnuður.
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verða síðan leystir út með glæsilegum gjöfum. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins hefur innbú þeirra Guðbergs
Garðarssonar og unnusta hans, Pacas, fengið mestu
athyglina. Þar af hefur ein kona sýnt þeim alveg sérstakan áhuga og fengið að skoða nokkrum sinnum. „Það er
víst, við áttum svo sem alveg von á því að
þetta myndi slá í gegn enda höfum við
vandað vel til verksins,“ segir Guðbergur í
samtali við Fréttablaðið. Að sögn Sigrúnar
verður opnað fyrir tilboð í húseignirnar og
þær sýndar strax eftir úrslitaþáttinn.
- fgg

VINSÆLIR Begga og Pacos þykir hafa tekist vel

til með húsið sitt á Hæðinni og hafa nokkrir
sýnt áhuga á að kaupa það með öllu.
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FRÉTTIR AF FÓLKI
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Húsin á Hæðinni eru föl fyrir sjötíu til áttatíu milljónir.
Þetta segir Sigrún Þorgrímsdóttir hjá fasteignaþróunarfélaginu Hanza sem hefur umsjón með sölunni á
sjónvarpseignunum. Upphaflega stóð til að selja
húsin eingöngu með innréttingum en þó nokkrir hafa
sýnt því áhuga að kaupa húseignirnar á Arnarneshæðinni með húsgögnum og öllu því sem
pörin þrjú hafa valið. Ekki hafa þó borist nein
formleg tilboð. Sigrún segir það greinilegt að
einhverjum þyki það þægileg
tilhugsun að geta flutt inn með bara
tannburstann og eftirlætisbækurnar. Hún tekur þó fram að einnig
verði hægt að kaupa húsin án
húsgagnanna en með innréttingum.
Þátttakendur fá ekki neinn hluta af
kaupverðinu heldur fær eingöngu
sigurvegarinn, sem verður krýndur 8.
maí í beinni útsendingu á Stöð 2, tvær
milljónir í reiðufé. Aðrir þátttakendur
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LÁRÉTT
2. Listastefna 6. tveir eins 8. hald
9. tímabils 11. átt 12. afhentum 14.
ósannindi 16. munni 17. æxlunarkorn
18. bók 20. tveir eins 21. svikull.
LÓÐRÉTT
1. málmur 3. ólæti 4. land í Evrópu 5.
keyra 7. sílófónn 10. stykki 13. sarg
15. drykkur 16. heyskaparamboð 19.
á fæti.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. stál, 3. at, 4. danmörk,
5. aka, 7. tréspil, 10. stk, 13. urg, 15.
kókó, 16. orf, 19. tá.
LÁRÉTT: 2. dada, 6. tt, 8. tak, 9. árs,
11. na, 12. létum, 14. skrök, 16. op,
17. gró, 18. rit, 20. kk, 21. flár.

Allar gerðir iðnaðarprentara
og álímingarvéla.

Bleksprautuprentarar, límmiðaprentarar,
miðaálímingavélar, filmuprentarar,
kassaprentarar og laserprentarar.

Mjög viðmótsvænir og áreiðanlegir.

ÓLÖF OG SWATI Hin 23 ára gamla Swati missti bæði hægri hönd og vinstri fót í jarðskjálfta 2001. Hún fær nú nýjan gervifót frá
Össuri vegna söfnunar Ólafar.

ÓLÖF INGA: BÚIN AÐ VERA SEX MÁNUÐI Í INDVERSKA VESTRINU

Íslensk stúlka

safnar fyrir gervifæti
Á meðan jafnaldrar Ólafar Ingu
Óladóttur súpa hveljur yfir efnahagsástandinu og hafa stórfelldar
áhyggjur af íbúðarláninu og yfirdrættinum hefur hún verið með
hugann við það hvort hún komist í
rennandi vatn. En undanfarið hálft
ár hefur hún dvalist á vegum
alþjóðlegu
stúdentasamtakanna
AIESEC í einu strjálbýlasta héraði
Indlands, Gujarat, og unnið þar að
réttindum fatlaðra. Ein stúlka heillaði hana þó mest en það var Swati,
23 ára gömul stelpa, sem missti
bæði hægri hönd og vinstri fót í
miklum jarðskjálfta sem gekk yfir
héraðið 2001. Og á liðlega einum
mánuði hefur Ólöfu tekist að safna
fyrir nýjum gervifót frá stoðtækjafyrirtækinu Össuri í gegnum
bloggsíðu sína, spolan.blogspot.

com. Fóturinn er ekki gefins heldur kostar litlar 240 þúsund krónur.
„Ég útskrifaðist sem sjúkraþjálfari fyrir þremur árum og fór þá að
vinna á endurhæfingarmiðstöð í
Kópavogi,“ segir Ólöf Inga en
þegar Fréttablaðið náði tali af
henni var hún nýkominn til Dehli.
„Mig hafði alltaf langað að fara til
Indlands og setti inn umsóknina á
AIESEC og gaf það til kynna hvert
mig langaði að fara,“ heldur Ólöf
áfram. Og kallið kom síðan fyrir
hálfu ári síðan. Gujarat er vestasta
fylki Indlands og ákaflega strjálbýlt. Neyðin er mikil og þar fær
fólkið kannski fjögur þúsund
íslenskar krónur á mánuði fyrir
sex daga vinnuviku og mikill skortur er á rennandi vatni. „Þetta var
alveg ekta, engir túristar á þessu

svæði og ég var eina hvíta manneskjan á svæðin. Það kom jafnvel
fyrir að ég leit í spegil og hugsaði
með sjálfri mér, vá, ég er enn þá
með blá augu og ljóst hár,“ segir
Ólöf sem hyggst nýta síðustu dagana í Indlandi til að ferðast aðeins.
Af Swati er það hins vegar að
frétta að hún fær væntanlega
gervifótinn sem Ólöf er búin að
safna fyrir. „Þetta er hörkudugleg
stelpa, er að læra endurskoðun og
er eina útivinnandi manneskjan á
heimilinu,“ segir Ólöf og viðurkennir að hún kvíði óneitanlega
fyrir því að koma aftur heim í
nútímaþægindin. „Þetta verður
örugglega svona öfugt kúltursjokk.
En þetta hefur verið mikil reynsla
sem ég hefði aldrei viljað missa af
og alveg heilmikið ævintýri.“

Queen Raquela boðið til LA
Vélmark ehf.

upplýsingar í síma: 445-9930.

The Amazing Truth About Queen
Raquela, mynd leikstjórans Ólafs
Jóhannessonar um líf
stelpustráka á Filippseyjum, hefur
verið boðið á
kvikmyndahátíðina í Los Angeles í júní. Ólafur
sagði enn ekki
ljóst
í
hvaða
flokki hún yrði
sýnd
eða
hvort hún
keppti
til

verðlauna. Myndin var sýnd á
Berlínarhátíðinni í febrúar, þar
sem hún vann Teddy-verðlaunin,
og Ólafur segir ýmislegt annað
vera í bígerð. „Hún mun fara út
um allan heim, þó að ég geti ekki
sagt nákvæmlega hvert og
hvenær núna. Það er bara
glæsilegt,“ segir hann.
Ólafur heldur til Los Angeles í
júní, þar sem honum og öðrum
leikstjórum á hátíðinni verður
boðið á tveggja daga samkomu
á Skywalker Ranch, sem
eins og nafnið gefur til
HEIMBOÐ FRÁ LUCAS Ólafi og

öðrum kvikmyndaleikstjórum á hátíðinni í LA verður
boðið í tveggja daga dvöl á
Sky walker Ranch, sem er í
eigu George Lucas.

kynna er í eigu George Lucas.
„Það verður forvitnilegt að sjá
það,“ segir Ólafur og hlær við. Á
Skywalker Ranch er meðal annars að finna víngarða, veitingastað, sundlaug, manngert stöðuvatn og fjölmarga sýningarsali
fyrir bíómyndir.
Stóra planið, fyrsta leikna kvikmynd Ólafs, var frumsýnd hér á
landi í lok mars, og telur Ólafur
að um 19 þúsund bíógestir hafi
lagt leið sína á hana. Þar með
hafa fleiri séð Stóra planið en
allar fyrri myndir Ólafs samanlagt. „Ég fylgist nú svo sem ekki
náið með teljaranum, en ég held
að það passi alveg, og er svo sem
ekki skrýtið. Fólk vill frekar láta
skemmta sér en að gráta yfir
raunum heimsins,“ segir Ólafur.
- sun

Eins og fram hefur komið var það
Páll Óskar sem kom, sá og sigraði
á Hlustendaverðlaunum FM 957 á
laugardag. Fleiri voru þó tilnefndir, og þar á meðal var
kunningi Palla úr
X-factor, hinn færeyski
Jógvan Hansen. Ef
marka mátti kynningu á honum hefur
hann hins vegar
fengið nafni sínu
breytt. Frá því að
hann kom fram
á sjónarsviðið
hefur nafn hans
iðulega verið
stafsett með
ó-i, en hins vegar borið fram sem
„Jegvann“, eins og söngvarinn sá
sig knúinn til að útskýra fyrir þjóðinni. Á textaskiltum í útsendingu frá
Háskólabíói virtist hann hins vegar
hafa verið endurskírður Jögvan.
Látið skal liggja á milli hluta hvort
nafnbreytingin var að frumkvæði
söngvarans eða einfaldlega afleiðing mannlegra mistaka.
Ö-ið virtist leggjast á fleiri, því nafn
hljómsveitarinnar
Gus Gus breyttist
reglulega í „Göss
Göss“ þegar það
var lesið upp í
útsendingunni.
Hljómsveitarmeðlimir
sjálfir hafa
hingað til
haldið sig
við u-ið, en
þeir munu þó ekki taka því óstinnt
upp að nafnið breytist í meðförum
annarra. Það vakti einnig nokkra
athygli að þegar Gus Gus steig á
svið í Háskólabíói varð
lagið Need In Me,
sem tilnefnt var sem
besta lagið, ekki fyrir
valinu, og Urður
Hákonardóttir,
sem tilnefnd var
sem besta söngkonan, ekki heldur með
í för. Fjarvera
Urðar gæti
skýrst af
því að hún
hefur yfirgefið
sveitina frá því að platan Forever
kom út, og því var það Daníel
Ágúst sem skipti snögglega úr
Nýdönsk-búningnum og stökk á
svið fyrir Gus Gus.
Og enn af íslensku tónlistarfólki.
Hróður Sigur rósar hefur borist
víða og einhverja aðdáendur eiga
þeir í Ástralíu. Tónlist hljómsveitarinnar var notuð sem undirleikur
við tískusýningu hönnuðarins Akira
á tískuvikunni þar á bæ nú fyrir
helgi, en sýningin fær góða dóma
á vefsíðunni news.com.au. Það er
því spurning hvort
hér sé að finna nýjan
vettvang fyrir Sigur
Rós, en að meðlimum sveitarinnar
ólöstuðum hafa
þeir hingað til
vart talist til
sérlegra
tískufrömuða.

VOR ÚTSALA
FERÐATÖLVUR
MARGAR GERÐIR

VERÐ FRÁ 59.990
AFSLÁTTUR ALLT AÐ 80.000

SJÓNVÖRP Í ÖLLUM STÆRÐUM OG
GERÐUM Á FRÁBÆRU ÚTSÖLUVERÐI
TUGÞÚSUNDA AFSLÁTTUR

15” LCD SJÓNVARP
FULLT VERÐ 34.990

TILBOÐ 24.990
AFSL. 10.000 / 28%

42” LCD SJÓNVARP
FULLT VERÐ 199.990

TILBOÐ 139.990
AFSL. 60.000 / 30%

32” TOPP LCD TÆKI
FULLT VERÐ 169.990

TILBOÐ 114.990
AFSL. 55.000 / 32%

TÖKUVÉL MEÐ HÖRÐUM DISK

FULLT VERÐ 79.990

TILBOÐ 49.990
AFSL. 30.000 / 37%

HARMAN KARDON HLJÓMTÆKI MEÐ ALLT AÐ 35% AFSLÆTTI
JBL HÁTALARAR OG HEYRNARTÓL MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI
BÍLTÆKI OG HÁTALARAR Á FRÁBÆRU VERÐI
STAFRÆNAR MYNDAVÉLAR FRÁ 9.990 - FRÁBÆR KAUP
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Af bláum kjólum

Þ

egar Bill Clinton, sá ágæti
maður, varð uppvís að ástarleikjum með ungri konu í fallegum
bláum kjól þurfti hann í kjölfarið
ekki bara að glíma við reiði eiginkonunnar. Í bandarískum stjórnmálum þótti það eðlileg krafa að
þessi persónulegu afglöp hans yrðu
rannsökuð af opinberum embættismönnum. Fenginn var sérstakur
saksóknari, Kenneth Starr, sem
vann að málinu af fullum þunga og
lét meðal annars rannsaka bláa
kjólinn. Þar fann hann svo ummerki
þess að forsetinn var ekki náttúrulaus maður. Og þá varð voðinn vís.
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UMRÆÐA í Evrópu var auðvitað
á þá leið að þessi heimskulegu mistök forsetans ættu að hafa áhrif á
stöðu hans gagnvart eiginkonunni,
en ekki öðrum. Nema kannski í
Frakklandi þar sem kjósendur
sýna ástalífi forsetans svo ofsalegan skilning, að menn gera engar
athugasemdir fyrr en hugsanlega
þegar kvennastandið gerir forsetann óvígan í starfi, eins og nú er
reyndin. Þar í landi hefur forsetinn
jafnan átt eiginkonu, þá opinbera
hjákonu, og svo þessa sem allir vita
af, en enginn talar um.

@DB9JD<G:NCHAJ6@IJ<A¡C?JBHJ76GJ;DG:HI:G
7Z^ch`^eijg/

H_{a[h`^eijg[g{/

(#&.%#%%%`g#

(#(.%#%%%`g#

NÚ er merkileg staða aftur komin
upp í bandarískum stjórnmálum.
Forsetaframbjóðandinn
Barack
Obama er í vandræðum vegna
ummæla um hryðjuverk og ástæður 11. september. Þó hefur hann
sjálfur ekki sagt neitt til að unnt sé
að draga hollustu hans sjálfs eða
ást á fósturjörð í efa. Það hefur
hins vegar presturinn hans gert. Í
baráttunni milli Hillary og Obama
virðist það ekki nóg að frambjóðendur fari um gjörvalla heimsbyggðina, sem heimamenn telja
Bandaríkin vera, til að kynna skoðanir sínar. Ætlast er til að frambjóðendurnir svari líka fyrir skoðanir annarra, í þessu tilviki
prestsins sem gaf Obama-hjónin
saman.
DÁSAMLEG sem bandarísk
stjórnmál eru þá telja margir
álitsgjafar nú að ummæli prestsins hafi ekki verið tilviljun, heldur
mögulega sett fram til að sverta
frambjóðandann eða einmitt til að
gefa Obama tækifæri til þess að
afneita prestinum opinberlega, og
þar má kannski greina biblíulegt
stef stjórnmálanna.
ATBURÐARÁSIN
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minnir aðeins
á Lewinsky-hneykslið þar sem ein
samsæriskenningin var sú að unga
konan hefði táldregið forsetann til
þess að svipta hann pólitísku þreki
og fryst bláa kjólinn sem fangaði
forsetann með svo eftirminnilegum
hætti. Í báðum tilvikum blasir nú
samt við að um er að ræða mál sem
eru vandræðaleg en koma starfi
forsetans blessunarlega ekki við.

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 5. maí,
126. dagur ársins
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

4.45
4.16

Hádegi

Sólarlag

13.24
13.09

22.06
22.05

Heimild: Almanak Háskólans

y;AJ<?ÓCJHI6JBA6C96AAI
@dbYjk^{Z^cjbV[Z[i^giaYjbhijb{aVcY^cjd\`nccij g
c_Vcd\\a¨h^aZ\VcHjWVgj;dgZhiZg#;dgZhiZgZg[g{W¨ghedgi_Zee^
hZbhiZcYjgjcY^gk¨ci^c\jbk^haZch`VgVhi¨jg#@nccij g
;dgZhiZg![{jW¨`a^c\!h`dVj\g^e^cc`g`d\`^bVd\egj[j`Zngj#
@dgi^hc^g {hiV^ VghZbk^W_jbjee{gZnchajV`hijg#
HiVg[h[a`>c\kVgh=Za\VhdcVg
GZn`_Vk`!H¨kVg][V'!*'*-%%%
HZa[dhh^!=ghbg^'V!*,*&)+%"6`jgZng^!ÓhZng^*!)+),.)%"GZn`_VcZhW¨!=daih\ViV*'!)'&--%-":\^ahhijb!@VjekVc\^&+!),&'*'&

