Hefur gefið mér allt
Renzo Gracie er af þriðju kynslóð
bardagamanna. Afi hans fann upp
hið brasilíska jiu-jitsu.
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BÓ KOMINN Á VESPU

Björgvin Halldórsson
keypti sér vespu á föstudaginn.
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Sjálfstæðisflokkurinn tapar
þriðjungi á landsbyggðinni
Fylgi Sjálfstæðisflokks dalar og fylgi Samfylkingar eykst samkvæmt nýrri könnun Fréttablaðsins. Báðir
stjórnarflokkarnir fengju 21 þingmann. Vinstri græn fengju ellefu menn, en Framsókn og Frjálslyndir fimm.

Matur
[ SÉRBLAÐ

FRÉTTABL
AÐSINS UM
MAT

Júní 2008

- ss / sjá síðu 4

FYLGI STJÓRNMÁLAFLOKKA
Hvaða lista myndir þú kjósa ef
gengið yrði til kosninga nú?
25
Skoðanakönnun
21
Fréttablaðsins 21. júní
– fjöldi þingmanna og
fylgi (%)
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HELGARVIÐTAL 14

Framsóknarflokkur og Frjálslyndi flokkurinn bæta báðir aðeins
við sig fylgi frá síðustu könnun
Fréttablaðsins.
8,9 prósent segjast nú myndu
kjósa Framsóknarflokkinn, sem er
tæpum tveimur prósentustigum
meira en í síðustu könnun blaðsins.
Flokkurinn fengi samkvæmt því
fimm þingmenn kjörna, en hefur
sjö nú.
Fylgi Frjálslynda flokksins eykst
um 2,5 prósentustig frá því í apríl.
8,0 prósent segjast nú myndu kjósa
flokkinn og fengi hann samkvæmt
því fimm þingmenn. Einn maður
myndi því bætast við þingflokkinn.

KOSN.
KOSN.

Fráfarandi sendiherra Breta segir
frá því hvernig Ísland hefur komið
honum fyrir sjónir.

vegar um rúm fimm prósentustig
frá síðustu könnun. 32,0 prósent
segjast nú myndu kjósa flokkinn.
Meðal kjósenda utan höfuðborgarsvæðisins eykst fylgi Samfylkingarinnar um 75 prósent, úr 21,2 prósentum í 37,2 prósent. Í apríl dalaði
fylgi flokksins á landsbyggðinni
hins vegar um þrettán prósentustig.
Þingmenn Samfylkingar yrðu samkvæmt þessu 21, en eru nú átján.
Fylgi Vinstri grænna dregst
saman um tæp fjögur prósentustig
frá síðustu könnun og segist 17,1
prósent styðja flokkinn. Samkvæmt
því myndi þingflokkur Vinstri
grænna telja ellefu manns, tveimur
fleiri en flokkurinn hefur nú.

KOSNINGAR
KOSNINGAR

ALP OG ELAINE
MEHMET KVEÐJA

flokksins dregst saman um tæp
sex prósentustig frá því í apríl.
32,8 prósent segjast nú myndu
kjósa flokkinn samkvæmt nýrri
skoðanakönnun Fréttablaðsins.
Fylgi
Sjálfstæðisflokksins
minnkar sérstaklega á landsbyggðinni. Nú segjast 25,6 prósent kjósenda sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðisins myndu kjósa
flokkinn, en í apríl voru það 39,4
prósent. Fylgi flokksins hefur því
dregist þar saman um þriðjung.
Samkvæmt því myndu þingmenn
Sjálfstæðisflokksins vera 21, en
þeir eru 25 nú.
Fylgi Samfylkingar eykst hins

KOSN.

SKOÐANAKÖNNUN Fylgi Sjálfstæðis-

S
32,0

V
17,1
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Nanna Rög

Sumarle nvaldardóttir skrifar
– fyrir allagur dögurður
fjölskyld
una
Hep
Ilmandi hu pilegur veislumatur
mar á gr
illið

Sigurreifir Tyrkir hleyptu af:

23 særðust í
fótboltafögnuði

Bára Jóh

annsdóttir
Létt og lit
ríkt salat

TYRKLAND, AP Tuttugu og þrír

Tyrkir liggja særðir á slysadeildum landsins eftir sigur landsliðs
þeirra á Króötum í Evrópukeppninni í knattspyrnu á föstudagskvöld. Sigurreifar fótboltabullur
skutu úr skammbyssum upp í
loftið til að fagna, en 23 kúlur enduðu í samlöndum þeirra.
Meðal þeirra særðu eru tólf ára
stúlka og gömul kona. Yfirvöld
segja að 54 verði sóttir til saka
fyrir skotgleðina. Fimm særðust
eftir sigur Tyrkja á Tékkum
sunnudaginn fyrir viku.
- sgj

FYLGIR Í DAG
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VEÐRIÐ Í DAG
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12
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Steingrímur fagnar stórafmæli:

VÍÐA NOKKUÐ BJART Í dag
verður yfirleitt hægviðri eða hafgola. Víða bjart veður en þó skýjað
með köflum og sumstaðar skúrir
suðaustan til. Hiti 9-15 stig, hlýjast
sunnan og vestan til.
VEÐUR 4

ÞRENNA MARGRÉTAR LÁRU Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði þrennu fyrir íslenska kvennalandsliðið sem burstaði slakt lið

Slóvena 5-0 á Laugardalsvelli í gær. Hin 21 árs gamla markadrottning segir að markheppni ráði þar ferðinni en hún hefur nú
skorað 40 mörk í 42 landsleikjum. Sjá síðu 24
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
69,94%

Ísbjarnarfeldir vinsæl húsprýði

49,72%
36,30%

Fréttablaðið

24 stundir

Morgunblaðið

Við stöndum
st ndu upp
pp úr
í nýjustu kkönnun
nnu
Capacent
Fréttablaðið er með 41% meiri lestur
en 24 stundir og 93% meiri lestur
en Morgunblaðið.
g

Allt sem þú þarft...

Björk Guðmundsdóttir er meðal margra Íslendinga sem eiga ísbjörn:

...alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið 18–49 ára.
skv. könnun Capacent í febrúar–apríl 2008.

MENNING Ísbjarnarfeldir með uppstoppað höfuð prýða hús fjölmargra þjóðþekktra Íslendinga.
Páll Winkel fangelsismálastjóri lét
undan konu sinni, Katrínu Árnadóttur, og festi kaup á slíkum grip
fyrir fimm árum eftir mikinn undirbúning. „Á þessum tíma bjó maður
ekki við þann munað að ísbjörn
væri felldur nær vikulega í Skagafirði svo það var við ramman reip
að draga,“ segir hann kankvís.
Björk Guðmundsdóttir hefur
líka einn björn á gólfinu hjá sér en
myndlistarmaðurinn
Þorlákur
Kristinsson, betur þekktur sem
Tolli, varð að flytja með sinn
ísbjörn af heimilinu vegna mikillar
andstöðu
ferog
tvífættra

STOFUSTÁSS Páll Winkel gaf konu sinni,
Katrínu Árnadóttur, ísbjarnarfeld.

sambýlinga. Ísbjörninn, sem Stefán
Hrafn Magnússon hreindýrabóndi
í Isortoq á Grænlandi felldi og lét
Tolla fá í skiptum fyrir málverk,
prýðir nú vinnustofu myndlistamannsins.

Árni Johnsen þingmaður á tvo
ísbirni. Annar hefur reyndar verið
nýttur í ísbjarnarbuxur og -mottu
en hinn prýðir heimili hans í
Eyjum. Sá lék stórt hlutverk í
myndbandinu við lagið „Minn
hinsti dans“ sem var framlag
Íslands í Eurovision árið 1997.
„Þetta var bara þannig að ég bað
um ísbjörn og hann kom, þökk sé
starfsmönnum í leikmunadeildinni. Ég vissi þá reyndar ekkert
hvaðan hann kom,“ segir Páll
Óskar Hjálmtýsson sem söng
lagið.
Tolli segir að ísbjarnarfeldur sé
venjulega ekki seldur á minna en
eina og hálfa milljón króna.
- jse / sjá síðu 16

Golf er afar
skemmtileg
vinna
FÓLK Steingrímur Hermannsson,

fyrrverandi forsætisráðherra og
formaður Framsóknarflokksins,
er áttræður í
dag. Hann rifjar
upp farsælan
stjórnmálaferil
sinn í í viðtali
við Fréttablaðið
þar sem hann
telur þjóðarsáttarsamningana árið 1990
STEINGRÍMUR
mikilvægasta
HERMANNSSON
mál sem hann
tókst á við. Hann segir jafnframt
að hann hafi gert mistök þegar
hann samþykkti að aflaheimildir
yrðu framseljanlegar þegar
kvótakerfinu var komið á.
Steingrímur nýtir tímann vel og
stundar útiveru af kappi. Hann
hóf golfiðkun meðan hann gegndi
starfi seðlabankastjóra og segir
það „skemmtilega vinnu“. Hann
rifjar upp sögur af mönnum og
málefnum og uppvaxtarárin í
miðbæ Reykjavíkur. - shá / sjá síðu 18
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Göngufólk bjargaði hvolpi sem grafinn var lifandi undir grjóti við Kúagerði:

Könnun fréttastofu Stöðvar 2:

Hvolpur átti að svelta til bana

Vilja óbreyttan
Íbúðalánasjóð

LÖGREGLUMÁL „Það er svo hrikaleg

Guðbjartur, hvað varð um sex
& drugs & rock‘n‘roll?
„Það dó með Kurt Cobain.“
Lítið ber á rokkstjörnutöktum hjá Paul
Simon, sem fer einungis fram á að hafa
vatn, kaffi og ávexti baksviðs þegar hann
heldur tónleika í Laugardalshöllinni þann
1. júlí. Guðbjartur Finnbjörnsson tónleikahaldari flytur Simon til landsins.

Söfnun gegn brjóstakrabba:

Yfir 35 milljónum safnað
SÖFNUN „Allir sem að þessu stóðu

lyftu grettistaki. Við hjá Krabbameinsfélaginu erum afar þakklát
fyrir þessa samstöðu og velvilja,“
segir Guðrún Agnarsdóttir,
forstjóri Krabbameinsfélagsins.
Yfir 35 milljónir króna söfnuðust
í beinni útsendingu frá söfnunarátakinu „Á allra vörum“ á Skjá
einum og Rás tvö á föstudagskvöld.
Markmið söfnunarinnar er að
afla fjár til að leggja Krabbameinsfélaginu lið við kaup á
nýjum tækjum sem greina
brjóstakrabba á frumstigi.
Landsþekktar konur skemmtu og
tóku við áheitum í gegnum síma.
Einnig deildu konur, sem greinst
hafa með brjóstakrabbamein,
reynslu sinni með áhorfendum.
- kg

ElBaradei sendir viðvörun:

Æfingar Ísraels
gagnrýndar
DUBAI, AP Yfirmaður alþjóðlegu

kjarnorkumálastofnunarinnar,
Mohamed ElBaradei, varaði í gær
við að hernaðaraðgerðir gegn
Íran gætu leitt til öflugri kjarnorkuáætlunar Írana. Þessi
ummæli lét ElBaradei falla á
arabískri sjónvarpsstöð.
Haft var eftir bandarískum
embættismönnum í fyrradag að
þeir teldu að ísraelskar hernaðaræfingar hefðu átt sér stað til að
sýna fram á að Ísraelar hefðu
styrk til að ráðast á kjarnorkusvæði Írana.

HVERAGERÐI
Kaupa öruggari bókahillur
Bókasafnið í Hveragerði hefur fengið
samþykkta 470 þúsunda króna
aukafjárveitingu til að skipta út þeim
bókahillum sem uppfylla ekki öryggiskröfur. Hvergerðingar urðu illa úti í
jarðskjálftanum í lok maí.

hugsun á bak við þetta,“ segir
Helgi Sigurðsson dýralæknir, sem
í gær hlúði að hvolpi sem göngufólk fann grafinn undir grjóti í
hrauninu við Kúagerði.
Helgi segir hvolpinn vera á að
giska fjögurra mánaða gamla tík
og vera Doberman-blending. „Þótt
hún sé grönn er hún ekki vannærð.
Hún er vel haldin og blíð. Hún
bæði étur og drekkur en er í meðferð hjá mér því hún er marin og á
erfitt með gang,“ segir Helgi.
Litla tíkin nýtur aðhlynningar á
Dýraspítalanum í Víðidal. Helgi
segir fjölmarga þegar hafa boðist
til að taka hana að sér. „En það er

LITLI HVOLPURINN Skilinn eftir til að

svelta í hel.

MYND/LÖGREGLAN Á SUÐURNESJUM

ekki víst að sá sem gerði þetta sé
eigandi hundsins og hann gæti átt
eftir að gefa sig fram. Það eina
sem er öruggt er að sá sem gerði

þetta vitandi vits er ekki heill.“
Lögreglan á Suðurnesjum rannsakar nú mál litla hvolpsins, sem
var grafinn þannig undir grjóti að
aðeins höfuðið stóð upp úr. Samkvæmt uppýsingum lögreglunnar
var ekki búið að finna þann, eða
þá, sem misþyrmdi dýrinu svo
grimmdarlega. Enginn hafði heldur gefið sig fram og sagst eiga
hundinn, sem er ekki örmerktur.
Hvolpurinn fannst í hádeginu í
gær. „Hundurinn er það vel haldinn að ég tel öruggt að hann hafi
að hámarki verið í prísundinni í
sólarhring áður en hann fannst,“
segir Helgi Sigurðsson dýralæknir.
- gar

Háskólanemar varla
skrifandi á íslensku
Lagaprófessor segir vankunnáttu háskólanema aftra kennurum í starfi sínu.
Rektor Háskóla Íslands tekur undir það og segir nauðsynlegt að gerðar verði
strangari kröfur um íslenskukunnáttu á fyrri stigum skólakerfisins.
MENNTUN Sigurður Líndal lagaprófessor segir að vankunnátta
háskólanemenda í íslensku valdi
kennurum auknu álagi. „Þeir
þurfa í raun að sinna íslenskukennslu sem ætti að vera löngu
lokið,“ segir hann.
„Mér finnst áberandi hversu
margir nemar í háskóla virðast
ekki geta skrifað skilmerkilegan
texta eða komið frá sér hugsun
svo að heil brú sé í. Auk þess eru
allt of margir ágallar á frágangi
og stafsetningu. Auðvitað eru
margir vel skrifandi en þeim
sem ekki getað skrifað skilmerkilegan texta fjölgar stöðugt og
þeir eru í meirihluta.“
Hann segir ágóðann af því að
fólk skrifi vandaðan texta ekki
eingöngu menningarlegs eðlis.
„Ég held því nefnilega fram að
það að skrifa skýran og skilmerkilegan texta sé gríðarlegt
hagræðingaratriði.
Ruglingslegur texti tefur náttúrlega mikið
fyrir, auk þess getur hann leitt til
bollalegginga, ágreinings og
jafnvel málaferla sem ekki
þyrftu að koma til hefði allt verið
skýrt frá fyrstu hendi.“
Kristín Ingólfsdóttir, rektor
Háskóla Íslands, tekur undir
þetta. „Ég þekki þetta sjálf frá
því að ég var að kenna í lyfjafræðideild, að nemendur sem
jafnvel voru komnir langt í
háskólanámi eiga margir hverjir
erfitt með að skrifa rétt og gott
mál og að segja frá fræðilegum
hlutum á góðri íslensku,“ segir
hún. „Sem háskólakennari get ég
ekki leitt þetta hjá mér. Þetta
kemur mér við og að því leyti er

Netklúbbinn
Alltaf ódýrast á netinu
www.flugfelag.is

GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

REYKJAVÍK
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ÍSLENSKA SIA.IS FLU 41684 04.2008

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

með hátíðarhöldunum ásamt ráðherrum landstjórnarinnar.

Utanríkisráðherra:

Sótti þjóðhátíð
Grænlendinga

HÁSKÓLANEMAR Sigurður Líndal telur vankunnáttu háskólastúdenta valda kennurum
auknu álagi. Þeir eigi erfitt með að láta frá sér skammlausan texta. Undir þetta tekur
rektor Háskóla Íslands.
MYNDIN ER ÚR SAFNI

Þess ber þó að geta að
nemendur í dag búa yfir
mikilli þekkingu og kunnáttu á
öðrum sviðum sem þeir eldri geta
ekki státað af.
KRISTÍN INGÓLFSDÓTTIR
REKTOR HÁSKÓLA ÍSLANDS

ég sammála Sigurði að þetta
tekur mikinn tíma frá kennurum. Ég tel að lausnin á þessu
hljóti að felast í því að gerðar
verði strangari kröfur um
íslenskukunnáttu á fyrri stigum
skólakerfisins. Þess ber þó að
geta að nemendur í dag búa yfir
mikilli þekkingu og kunnáttu á

öðrum sviðum sem þeir eldri
geta ekki státað af.“
Sigurður segir einnig að þekking margra nemenda á sumum
sviðum sé af afar skornum
skammti. „Til dæmis í sögu
þjóðar vorrar, þar sé ég hörmulegar villur sem ég man ekki
eftir að hafa séð þegar ég byrjaði
að kenna í háskóla fyrir um það
bil fjörutíu árum,“ segir hann.
Þorlákur Karlsson, sem sæti á
í Íslenskri málnefnd og er forseti
viðskiptadeildar í Háskólanum í
Reykjavík, segir nauðsynlegt að
efla íslensku á fyrri stigum og
tengja hana betur öðrum námsefnum.
jse@frettabladid.is

Nítján ára piltur lét
lífið í umferðarslysi

Skráðu þig í

ÞJÓÐHÁTÍÐ Ingibjörg Sólrún fylgdist

UTANRÍKISMÁL Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra
heimsótti Grænland á þjóðhátíðardegi heimamanna í gær. Með í för
var Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði.
Ingibjörg og Halldór funduðu
með Aleqa Hammond, sem fer
með utanríkismál í landstjórn
Grænlendinga. Ræddu þau
samgöngu- og öryggismál og
samþykktu að setja á fót vinnuhóp til að kortleggja möguleika á
frekara samstarfi þjóðanna. - sgj

Sex farþegar í fimm manna bíl sem valt í fyrrinótt:

flugfelag.is

KÖNNUN Tæp tvö prósent landsmanna vilja leggja Íbúðalánasjóð
niður, samkvæmt nýrri könnun
fréttastofu Stöðvar 2 sem birt var
í gærkvöldi.
Í könnuninni voru þátttakendur
beðnir um að taka afstöðu til
fjögurra fullyrðinga varðandi
Íbúðalánasjóð. Tæp 94 prósent
þeirra sem svöruðu vilja óbreyttan Íbúðalánasjóð, og meirihluti
þeirra vill hærri hámarkslán.
Könnunin var gerð áður en
ríkisstjórnin tilkynnti um hækkun
hámarkslána.
Könnunin fór fram dagana 12.
til 16. júní. Úrtakið var tæplega
1.140 manns.
- kg

OBAMA OG CLINTON Clinton ætlar að
kynna Obama fyrir helstu bakhjörlum
sínum á næstu dögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kosningabarátta demókrata:

Clinton til liðs
við Obama
CHICAGO, AP Barack Obama,
forsetaframbjóðandi demókrata,
tilkynnti á föstudag að Hillary
Clinton, fyrrum keppinautur hans
um útnefningu flokksins, ætlaði
að leggja sér beint lið í kosningabaráttunni.
Það verður í fyrsta skipti sem
þau snúa opinberlega bökum
saman eftir átökin um útnefninguna og er liður í því að sameina
Demókrataflokkinn á ný.
Fyrsta sameiginlega baráttufundinn á að halda næsta
föstudag. Obama og Clinton ætla
að hittast degi áður í Washington
ásamt helstu bakhjörlum hennar
til að sætta þeirra sjónarmið. - ht

MEXÍKÓ

SLYS Nítján ára piltur lést eftir

12 unglingar tróðust undir

umferðarslys á Hafnarfjarðarvegi á fimmta tímanum aðfaranótt
laugardags. Fimm önnur ungmenni voru í bifreiðinni en meiðsli
þeirra voru í gær ekki talin alvarleg. Ekki er unnt að greina frá
nafni hins látna að svo stöddu.
Tildrög slyssins voru þau að bifreið með ungmennunum sex innanborðs var ekið utan í kantstein á
Hafnarfjarðarvegi, við Kópavogslækinn. Við það tók bifreiðin tvær
til þrjár veltur og hafnaði á hjólunum á eystri akbrautinni. Allir
farþegarnir voru fluttir á sjúkrahús.
Bifreiðin sem valt var af gerðinni Toyota Yaris. Slíkir bílar rúma
einungis fimm manns í sæti, og

Tólf unglingar, þeir yngstu aðeins
þrettán ára, tróðust undir þegar lögreglumenn réðust inn á næturklúbb
í Mexíkóborg til að stöðva drykkju
fólks undir lögaldri. Um 500 unglingar
flúðu staðinn í ofboði, flestir þeirra
voru að fagna próflokum.
BANASLYS Bifreiðin með ungmennunum
sex innanborðs valt þegar henni var ekið
utan í kantstein á Hafnarfjarðarvegi.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

því ljóst að of margir farþegar
voru um borð í bílnum.
Grunur leikur á að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum
áfengis. Lögregla rannsakar málið
á þeim forsendum.
- kg

LÖGREGLUMÁL
Féll ölvaður af reiðhjóli
Lögregla fékk tilkynningu um að
maður lægi slasaður á göngubrúnni
yfir Kringlumýrabraut seinnipartinn
í gær. Sá reyndist hafa dottið af
reiðhjóli sínu vegna ölvunar. Hann
var fluttur á slysadeild með skurði og
bólgur í andliti.

www.toyota.is

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 42676 06/08

framan í heiminn

Þá smælar heimurinn framan í þig
Við hjá Toyota erum stolt af því að hafa verið hluti af íslensku samfélagi í hartnær
40 ár og hlökkum til að takast á við verkefni morgundagsins, með bros á vör. :-)

Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 2-8
200 Kópavogi
Sími: 570-5070
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Sænska þingið samþykkti umdeild lög sem sögð eru ógna frelsi borgaranna:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

80,21

80,59

158,58

159,36

Evra

125,16

125,51

Dönsk króna

16,782

16,88

Norsk króna

15,559

15,651

Sænsk króna

13,317

13,395

Japanskt jen

0,7448

0,7492

SDR

129,98

130,76

Sterlingspund

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
161,1595
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Arnbjörg Sveinsdóttir:

ENGAN VEGINN
NÓGU ÁNÆGÐ
„Ég er engan veginn nógu ánægð
með niðurstöður könnunarinnar,“
segir Arnbjörg Sveinsdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins.
Þeim sem
segjast myndu
kjósa flokkinn,
ef gengið yrði til
kosninga í dag,
hefur fækkað um
5,8 prósentustig síðan 19.
apríl. Þá hefur
stuðningur við
ríkisstjórnina minnkað um 20,4
prósentustig síðan 23. febrúar.
Arnbjörg segist gjarnan hafa viljað
sjá betri stöðu Sjálfstæðisflokksins
nú. „Þetta endurspeglar þá erfiðleika
sem við höfum verið að fást við í
efnahagslífinu. Nú eru að koma fram
aðgerðir sem munu breyta miklu í
þeim málum, og því hef ég trú á að
fylgið lagist hjá okkur.“
- kg

Guðni Ágústsson:

STUÐNINGURINN FALLINN
„Stuðningur við ríkisstjórnina er
gjörsamlega fallinn. Fyrir ári síðan var
hann 85 prósent en er núna rétt yfir
50 prósent,“ segir
Guðni Ágústsson,
formaður Framsóknarflokksins.
„Ástæður þessa
eru öllum ljósar.
Þetta er ónýt
ríkisstjórn í mestu
verðbólgu í tuttugu ár. Aðgerðalítil og ræður ekki
við verkefnið.“
Guðni segir það vekja athygli að
fjörutíu prósent séu óákveðin. „Það er
byrjað að fjara undan stjórnarflokkunum,“ segir Guðni. „Við erum á uppleið
og ég tel að það verði miklar breytingar á næstu misserum. Menn eru að
missa trúna á stjórnarflokkana.“
- sgj

STOKKHÓLMUR, AP Sænska þingið
hefur samþykkt umdeild lög sem
heimila yfirvöldum að fara í gegnum tölvupóst og hlera símtöl til
útlanda.
Frumvarpið fór í gegn með
naumum meirihluta eftir heitar
umræður á þingi á miðvikudag.
Gagnrýnendur laganna segja
það ógna frelsi borgara og ganga
lengra en nokkur önnur hlerunaráætlun í Evrópu. Talsmaður
Google segir hana sverja sig meira
í ætt við áætlanir stjórnvalda í
Kína og Sádi-Arabíu auk Bandaríkjanna.
Fylgjendur segja aftur á móti
slíkar aðgerðir nauðsynlegar

„Þjóðin þarfnast þess núna að einhver stígi fram og telji kjark í fólkið.
Það gerir ríkisstjórnin ekki,“ segir
Magnús Þór Hafsteinsson, varaformaður Frjálslynda flokksins. „Það er
erfitt efnahagsástand og ríkisstjórnin
er mjög ósamstæð og gengur mjög
illa að koma með raunhæfar lausnir
og sýna forystu.“
Magnús segir ánægjulegt að
Frjálslyndir bæti sig frá síðustu
könnun. „Við höfum jafnt og þétt sótt
í okkur veðrið. Sjálfstæðisflokkurinn
er í vandræðum í Reykjavík og hefur
verið lengi í ríkisstjórn. Það kemur
ekki á óvart að hann tapi fylgi. Ef
einhver á að fá reikninginn þá er það
Sjálfstæðisflokkurinn.“
- gar

Nýju lögin munu veita yfirvöldum heimild til þess að fara í gegnum öll símtöl, tölvupóst og föx til
útlanda í leit að ákveðnum lykilorðum án þess að fá til þess sérstaka heimild eins og áður þurfti.
Sænska ríkisstjórnin vísar því á
bug að með nýju lögunum sé veitt
ótakmörkuð heimild til að njósna
um eigin borgara. Einungis verði
fylgst með samskiptum við önnur
lönd.
Gagnrýnendur telja hins vegar
tæknilega ómögulegt að aðskilja
samskipti innanlands frá erlendum og segja lögin brjóta gegn
mannréttindum sænskra borgara.

SAMÞYKKT Á ÞINGI Fredrik Reinfeldt
forsætisráðherra yfirgefur þinghúsið í
Stokkhólmi.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

þjóðaröryggi þar sem þessi tækni
sé sífellt meira notuð til þess að
skipuleggja árásir.

- ht

Steingrímur J. Sigfússon:

Helmingur styður
nú ríkisstjórnina

EKKI ER SAMA
MAGN OG GÆÐI
„Þetta staðfestir þá mjög sterku
tilfinningu sem maður hefur haft að
ríkisstjórnin er að missa álit mjög
marktækt og hratt meðal almennings,“
segir Steingrímur
J. Sigfússon,
formaður Vinstri
grænna, um
skoðanakönnun
Fréttablaðsins.
„Ríkisstjórnin
verkar ótrúlega
ráðleysisleg og
duglaus og verklaus. Það sýnir sig
að það er ekki sama magn og gæði;
það er ekki nóg að hafa stóran meirihluta ef hann er ekki notaður til neins
að viti,“ segir Steingrímur, sem kveður
könnunina sýna prýðilega stöðu Vinstri
grænna. „Við erum vel yfir kjörfylgi og
erum í sterkri stöðu í afgerandi forystu
sem þriðji stærsti flokkurinn.“
- gar

28 prósentum færri styðja nú ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar en
í febrúar, samkvæmt nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins. Fylgi ríkisstjórnarflokkanna er nánast jafnt. Framsóknarflokkur og Frjálslyndir bæta við sig fylgi.
SKOÐANAKÖNNUN Fylgi Sjálfstæðis-

flokksins dregst saman um fimmtán prósent frá síðustu könnun
Fréttablaðsins í apríl. Nú segjast
32,8 prósent myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn og fengi flokkurinn
samkvæmt því 21 þingmann, en
hefur nú 25. Sjálfstæðisflokkurinn
myndi því tapa fjórum þingmönnum frá síðustu kosningum.
Helst
dregst
stuðningurinn
saman meðal kjósenda á landsbyggðinni, um 35 prósent, og meðal
karla, um tæp nítján prósent.
Samfylking bætir við sig um
nítján prósentum frá könnun blaðsins í apríl og segjast nú 32,0 prósent
myndu kjósa flokkinn. Þingmenn
Samfylkingar yrðu samkvæmt því
21, en eru nú átján.
Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna er því nú 64,8 prósent,
sem er áþekkt samanlögðu fylgi
stjórnarflokkanna í apríl, þegar
65,4 prósent sögðust myndu kjósa
annan hvorn stjórnarflokkanna.
Stuðningur við ríkisstjórnina er
nokkuð minni en samanlagt fylgi
stjórnarflokkanna, eða 51,5 prósent.
Í könnun blaðsins í febrúar sögðust
hins vegar 71,9 prósent styðja ríkisstjórnina.
Ef litið er til stuðnings á ríkisstjórninni eftir flokkum styðja 90,7
prósent kjósenda Sjálfstæðisflokks
ríkisstjórnina; 80,3 prósent kjósenda Samfylkingar; 25,6 prósent
kjósenda Frjálslynda flokksins; 12,5
prósent kjósenda Framsóknarflokksins og 11,4 prósent kjósenda
Vinstri grænna. Helsta breytingin
er á þeim sem ekki gefa upp
stuðning
við
stjórnmálaflokk.
Stuðningur þeirra við ríkisstjórn-

Fyrsta Risa-Syrpan
er komin út með 15
æsispennandi sögum
af íbúum Andabæjar.
Hörðustu Syrpuaðdáendur fá mikið
fyrir sinn snúð því

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

ENGIN FORYSTA
EÐA LAUSNIR

Mega hlera símtöl til útlanda
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Magnús Þór Hafsteinsson:

allar í lit!
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FYLGI STJÓRNMÁLAFLOKKANNA
Samkvæmt könnun Fréttablaðsins
SJÁLFSTÆÐISFLOKKUR
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SAMFYLKING
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15. maí ´07
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FRAMSÓKNARFLOKKUR

ina hefur dregist saman um 45 prósent. Af þeim sem ekki gefa upp
stuðning við flokk segjast 35,3 prósent nú styðja ríkisstjórnina.
Af stjórnarandstöðuflokkunum
bæta Framsóknarflokkur og Frjálslyndir aðeins við sig fylgi frá síðustu könnun, en fylgi Vinstri
grænna dalar.
Nú segjast 8,0 prósent styðja
Frjálslynda flokkinn, og hefur fylgi
hans ekki verið meira síðan í ársbyrjun 2007. Samkvæmt því myndi
hann bæta við sig þingmanni frá
því nú er og fá fimm menn kjörna.
Þá segjast 8,9 prósent myndu
kjósa Framsóknarflokkinn og fengi
flokkurinn samkvæmt því fimm
þingmenn kjörna. Framsóknar-

„Þetta eru mjög góðar fréttir fyrir
Samfylkinguna. Velferðaráherslur ríkisstjórnarinnar eru að skila sér,“ segir
Ágúst Ólafur Ágústsson, varaformaður
Samfylkingarinnar.
„Auðvitað er
það áhyggjuefni
að stuðningur
við ríkisstjórnina
minnkar. Skýringin er að það eru
óvissutímar, það
er samdráttur í
efnahagslífinu.
Það er augljóslega verk að
vinna fyrir ríkisstjórnina að ná fyrri
stuðningi. En það er engin ástæða til
að örvænta, staða stjórnarflokkanna
er ennþá góð.“
Nokkuð dregur saman með
stjórnarflokkunum samkvæmt könnuninni. „Umrót í borgarstjórnarflokki
Sjálfstæðisflokksins hlýtur að vera ein
skýring þess,“ segir Ágúst.
- sgj

8,0%

3,8%
23. feb. ´08

8,9%

7,0%

5,9%

30. jan. ´08

GÓÐAR FRÉTTIR
FYRIR FLOKKINN

14,2%

5,5%

FRJÁLSLYNDIR

Kosningar
12. maí ´07

Ágúst Ólafur Ágústsson:

17,1%

15,4%

19. apríl ´08

21.06´08

flokkurinn myndi því tapa tveim
þingmönnum frá því nú er.
Segist 17,1 prósent myndu kjósa
Vinstri græn og dregst fylgið saman
um átján prósent frá því í apríl.
Flokkurinn myndi samt bæta við
sig tveim þingmönnum frá því nú
er og fá ellefu þingmenn kjörna.
Hringt var í 800 manns á kosningaaldri laugardaginn 21. júní.
Skiptust svarendur jafnt eftir kyni
og hlutfallslega eftir búsetu. Spurt
var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef
gengið yrði til þingkosninga nú?
Tóku 60,6 prósent afstöðu til spurningarinnar. Þá var spurt: Styður þú
núverandi ríkisstjórn? Tók 87,1 prósent afstöðu til þeirrar spurningar.
svanborg@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson
veðurfræðingur

ENDALAUS BLÍÐA
Það er nú alltaf
svo að þótt víða sé
blíðskaparveður á
það auðvitað ekki
við um alla staði.
Hafgolan er svöl
og dregur oftar en
ekki ský fyrir sólu
eða jafnvel þoka.
Við getum samt
sem áður sagt að
almennt sé hið
besta sumarveður
á landinu þó að líklegt sé að eitthvað
dropi við suðausturströndina í dag.
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Á MORGUN
3-13 m/s, stífastur allra
norðaustast.
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ÞRIÐJUDAGUR
Hæg, breytileg átt.

14

Kaupmannahöfn

21°

Billund

19°

Ósló

19°

Stokkhólmur

22°

Gautaborg

21°

Helsinki

18°

Eindhofen

28°

Amsterdam

24°

London

21°

Berlín

29°

Frankfurt

31°

Friedrichshafen

34°

París

25°

Basel

31°

Barcelona

28°

Alicante

28°

Algarve

28°

Tenerife

21°

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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Reiðir foreldrar í Kína vilja upplýsingar um af hverju skólahús hrundu í jarðskjálfta:

Viljayfirlýsing undirrituð:

Reynt að kæfa alla gagnrýni

Jafnréttisskóli
verði stofnaður

KÍNA, AP Reiðir foreldrar barna

Vilt þú endurvekja næturstrætisvagna um helgar í Reykjavík?
Já

78,5%
21,5%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að Barack Obama
verði sigurvegari forsetakosninganna í Bandaríkjunum?
Segðu skoðun þína á vísir.is

sem fórust þegar grunnskóli
hrundi til grunna í jarðskjálftanum mikla í Kína fyrir rúmum mánuði efndu til mótmælasetu í gær
meðan beðið var eftir niðurstöðum rannsókna á hönnun og smíði
skólahússins.
Foreldrarnir sögðu að embættismenn hefðu lofað þeim frekari
upplýsingum um hvernig skólahúsið var byggt og hvers vegna
það hrundi svo auðveldlega í jarðskjálftanum, sem varð minnst 69
þúsund manns að bana í Setsúanhéraði.
Hönnun skólahúsa í héraðinu
hefur verið harðlega gagnrýnd

þar sem þau hrundu þótt húsin í
kring stóðu skjálftann af sér, en
umræða um málið er eldfim.

MENNTUN Viljayfirlýsing þess
efnis að hér á landi verði
stofnað Jafnréttissetur og fyrsti
jafnréttisskóli Sameinuðu
þjóðanna var undirrituð í liðinni
viku. Undir yfirlýsinguna
skrifuðu Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra og
Kristín Ingólfsdóttir, rektor
Háskóla Íslands.
Ráðgert er að skólinn og
setrið verði formlega tekin í
notkun í nóvember á þessu ári. Í
tilkynningu segir að sérstök
áhersla verði lögð á að fá til
skólans sérfræðinga frá
þróunarríkjunum.
- kg

Hvekktir íbúar vilja
sofna klukkan þrjú

Fazer 600S ABS
Einfaldleikinn getur blekkt þig
Ný Yamaha-verð á
www.motormax.is

Verð nú

HRUNIÐ SKÓLAHÚS Skóladrengir í
körfubolta við rústir skólabyggingar sem
hrundi í skjálftanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórnvöld virðast ólm vilja kæfa
hana enda farvegur reiði í garð
stjórnvalda sem að öðru leyti hafa
hlotið hrós fyrir viðbrögð sín við
skjálftanum. Bæði foreldrar og
sjálfboðaliðar hafa sætt hótunum.
Fyrrverandi kennari, Zeng
Hongling, var í vikunni hnepptur í
varðhald í Chengdu í Setsúan.
Zeng skrifaði þrjár greinar á vefsíðu þar sem hún gagnrýndi hönnun skólanna.
Ríkisfjölmiðlar Kína hafa lítið
fjallað um málið, að öllum líkindum samkvæmt fyrirmælum yfirvalda. Lögregla hefur handtekið
tvo erlenda blaðamenn sem um
málið hafa fjallað.
- hþj/ht

1. 230.000 kr.
19.916 kr. á mánuði m.v.
30% útborgun og 60 mán. lán:

Íbúar í miðbænum krefjast styttri afgreiðslutíma fjögurra skemmtistaða í miðborginni vegna hávaða. Veitingamaður segir styttri afgreiðslutíma leiða til óláta
á götum úti fram eftir nóttu. Miðborgarstjóri er vongóður um að sættir náist.

2007árgerð: 890.000 kr.
14.353 kr. á mánuði m.v.

3 + ! 0! 2 ) . . ! 5 ' , Æ 3 ) . ' ! 3 4 / & !

30% útborgun og 60 mán. lán:

- lífið er leikur

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 42775 06/08

Mótormax Reykjavík - Kletthálsi 13 - Sími 5 63-4400
Mótormax Egilsstöðum - Sími 470-5 0 8 0 / 470-5 070
Mótormax Akureyri - Sími 46 0-6 0 6 0

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ

50% AFSLÁTTUR
FYRIR BÖRN
SÖLUTÍMABIL 19.–23. JÚNÍ

MÓTMÆLI Níu íbúar við Vegamótastíg, Grettisgötu og
Klapparstíg krefjast styttri afgreiðslutíma skemmtistaða í miðbæ Reykjavíkur vegna drykkjuláta.
Íbúarnir sendu borgaryfirvöldum
og lögreglu kvörtunarbréf í
fyrradag.
Skemmtistaðirnir sem íbúarnir
vilja að verði lokað klukkan þrjú
eru Ölstofa Kormáks og Skjaldar,
Vegamót, 22 og Óliver. Að sögn
íbúanna hefur ástandið í miðborginni farið hríðversnandi undanfarna mánuði. „Ónæðið er langt
JAKOB FRÍMANN
umfram það sem venjulegt fólk
MAGNÚSSON
getur sætt sig við og rænir
heimilisfólk svefni hvað eftir
annað, börn þar á meðal,“ segir í
bréfinu.
Fréttablaðið greindi frá því í
gær að hávaðamengun frá
skemmtistöðum hefði aukist frá
því að reykingabann tók gildi
síðastliðið sumar.
„Í fyrsta lagi á ekki að hleypa
fólki út með drykkina, þannig að
KORMÁKUR
gleðskapurinn færist ekki út,“
GEIRHARÐSSON
segir Jakob Frímann Magnússon,
framkvæmdastjóri miðborgar. „Það er okkar
markmið að enginn þurfi að kvarta, hvorki íbúar,
gestir, né veitingamenn. Ef það næst ekki á næstu
vikum er það auðvitað miður.“
Jakob nefnir að skemmtistaðurinn Óliver á
Laugavegi hafi hleypt reykingamönnum út á opnar
svalir. „Þegar kvartanir bárust var þeim svölum
hreinlega lokað. Þeim sem ekki gátu komist af án
þess að fá nikótín í lungun var vísað út á götu og
undir hælinn lagt hvort þeir kæmust inn aftur.“
Kormákur Geirharðsson, eigandi Ölstofunnar,
segir það ekki leysa vandann að vísa
reykingamönnum á dyr. „Reglugerðin um reykingabannið býður ekki upp á að hljóðeinangra reykingaaðstöðuna betur. Það hlýtur að vera betra að hafa
dyraverði til að halda fólki lágværu en að fleygja
reykingamönnum út,“ segir Kormákur.
Hann segir ástandið hafa verið verra þegar
skemmtistaðir voru aðeins opnir til klukkan þrjú.
„Áður en afgreiðslutíminn var lengdur komu allir út

HÁVAÐI Í MIÐBORGINNI Skemmtistaðirnir sem hópur íbúa

kvartar yfir eru Vegamót, 22, Ölstofa Kormáks og Skjaldar
og Óliver.

MIÐBORGARÞJÓNAR Á VAPPI
Svokallaðir miðborgarþjónar tóku til starfa á föstudagskvöld. „Þeir gengu um með bakpoka með
vatnsflöskum og plástrum,“ segir Jakob Frímann
Magnússon, framkvæmdastjóri miðborgar. „Sem betur
fer þurfti ekki á plástrunum að halda. Þeir notuðu
vatnið til þess að svala þorsta þeirra sem þurftu slíkar
mótvægisaðgerðir og eins náðu þeir að slökkva eld á
Arnarhóli út frá fyrirvaralausu útigrilli sem hafði farið
úr böndunum.“
Jakob Frímann segir verkefnið hafa farið mjög vel af
stað. „Þeim var vel tekið af gestum, veitingamönnum
og lögreglu. Þeir eru að stoppa í götin sem eru ekki
á verksviði lögreglunnar, en þarf að huga að engu að
síður,“ segir Jakob Frímann.

á sama tíma og hópar löbbuðu um miðbæinn í leit að
veislum í heimahúsum,“ segir Kormákur. „Að stytta
afgreiðslutíma hjálpar ekki neitt, þá er vandamálið
bara fært til.“
steindor@frettabladid.is

Verndarsjóður íslenskrar náttúru kynntur í Þjóðminjasafninu:

Áherslan á endurheimt votlendis

Það hefur aldrei verið hagstæðara fyrir barnafjölskyldur
að ferðast til útlanda saman. Bjóðum 50% barnaafslátt
af öllum Economy og Best Price fargjöldum okkar
fyrir börn 11 ára og yngri til allra áfangastaða okkar
í Evrópu og til Minneapolis, Toronto og Halifax.
Nýtið einstakt tækifæri! Njótið þess að fljúga saman!
+ Bókaðu ferð á www.icelandair.is

Safnaðu
Vildarpunktum
Punktarnir upp í

Ferðaávísun gildir

Afslátturinn reiknast af fargjaldi án flugvallarskatta og barnaflugvallarskattar bætast svo við.
Sölutímabil 19. júní til og með 23. júní. Ferðatímabil í ágúst–september.

Auglýsingasími

– Mest lesið

NÁTTÚRUVERND Stofnaðilar Auðlindar – Náttúrusjóðs
stóðu á föstudag fyrir kynningarfundi í Þjóðminjasafni Íslands um fyrirhugaða stofnun sjóðsins 1.
desember. Sjóðnum er ætlað að styrkja stöðu
náttúruverndar á Íslandi með fjármögnun náttúruverndarverkefna. Meðal stofnenda sjóðsins eru
Andri Snær Magnason, Vigdís Finnbogadóttir og
Þórólfur Árnason.
„Auðlind er stór verndarsjóður íslenskrar náttúru
sem á fyrirmyndir í landstraustssjóðum til dæmis í
Bandaríkjunum, Skotlandi og Bretlandi,“ segir
Andri Snær rithöfundur. Hann segir að lengi hafi
verið þörf á samtökum á borð við Auðlind til að
styðja við umhverfisvernd á Íslandi: „Það vantar
atvinnumennsku og peninga til að hrinda hlutunum í
framkvæmd,“ segir hann.
Salvör Jónsdóttir skipulagsfræðingur verður
fyrsti formaður sjóðsins. Hún segir að áhersla
sjóðsins verði í fyrstu á endurheimt votlendis, en
henni er bæði ætlað að stuðla að líffræðilegri
fjölbreytni og binda kolefni. Einnig mun sjóðurinn
styðja við verndun íslenska arnarstofnsins.
- gh

BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR OG RÚRÍ Auðlind býður fólki að

gerast stofnfélagar með 10.000 króna fjárframlagi. Björk keypti
sérstakt gjafabréf sem myndlistarmaðurinn Rúrí útbjó.
FRÉTTABLAÐIÐ/GUNNAR
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Fyrrverandi afgreiðslumaður í 11-11 lét félaga sinn slá sig og ræna verslunina:

Ákærðir fyrir að sviðsetja rán
DÓMSMÁL Þrír tvítugir menn hafa verið ákærðir fyrir

1 Hvað heitir forsætisráðherra
Írlands?

2 Hver skoraði jöfnunarmark
Tyrkja í leiknum gegn Króötum
é Evrópumótinu í fótbolta?
3 Hvað heitir íslenski hvolpurinn sem fæddist alspora á
Stokkseyri?
SVÖR Á SÍÐU 30

fjárdrátt með því að sviðsetja rán í desember 2006.
Höfuðpaurarnir játa sök.
Einn mannanna þriggja var afgreiðslumaður í
verslun 11-11 í Gilsbúð í Garðabæ. Aðfaranótt 27.
desember 2006 réðst maður inn í verslunina, íklæddur
kuldagalla og lambhúshettu, og sló þann fyrrnefnda í
andlitið með járnkylfu. Afgreiðslumaðurinn féll í gólfið
og ræninginn komst undan með 63 þúsund krónur,
hluta af uppgjöri verslunarinnar.
Snemma kom í ljós að ræninginn var félagi
afgreiðslumannsins og að þeir höfðu sviðsett árásina í
sameiningu.
Þriðji maðurinn er ákærður fyrir hlutdeild í brotinu.
Hann veitti mönnunum tveimur húsaskjól á meðan
ræninginn klæddi sig í ránsbúninginn og einnig eftir
ránið þegar þeir töldu peningana sem þeir höfðu upp úr
krafsinu.

11-11 Í GILSBÚÐ Einn ákærðu ruddist kappklæddur inn í

verslunina og sló félaga sinn í andlitið.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Höfuðpaurarnir tveir játa báðir sök og segjast hafa
breytt alfarið um lífsstíl. Þeir njóta ekki aðstoðar
verjenda.
Kaupás, sem á og rekur verslanir 11-11, krefst tæpra
250 þúsund króna í skaðabætur með vöxtum. Ákæran
var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í gær.
- sh

Áhyggjur tefja stækkun
Iðnskólans í Hafnarfirði
Hafnfirðingar segja brýnt að hefja stækkun Iðnskólans í bænum. Þeir bíða hins
vegar svara frá menntamálaráðuneytinu. Von mun vera á ákvörðun ráðuneytisins í haust, en þar á bæ hafa menn áhyggur af framtíð húseigandans, Nýsis.
HLÝNUN Bráðnun Grænlandsíssins

hækkar sjávarborð.

Norrænir vísindamenn:

Hækkandi hiti
á Grænlandi
GRÆNLAND Norrænir vísindamenn
hafa komist í raun um að hitastigið á Grænlandi hefur hækkað
um tvö til fjögur stig á einu ári og
tíu stig á nokkrum áratugum, að
sögn sænska dagblaðsins Dagens
Nyheter. Þeir telja að loftstreymið um Grænland hafi
breyst og valdið þessu.
Vísindamennirnir telja að
loftslagsbreytingar hafi tvisvar
áður valdið því að ísinn hafi
bráðnað, fyrst fyrir 15.500 árum
og síðan fyrir 11.000 árum.
Ef Grænlandsísinn bráðnar
með loftslagsbreytingunum nú
mun það hafa afdrifarík áhrif á
hæð sjávarborðs.
- ghs

SVÍÞJÓÐ
Daníel flytur í höllina
Daníel Westling, unnusti Viktoríu
krónprinsessu Svía, mun í sumar flytja
inn í íbúð í konungshöllinni í Stokkhólmi. Íbúð hans verður við hliðina á
íbúð Viktoríu krónprinsessu þannig að
þau verða nágrannar, að sögn Aftonbladet. Viktoría og Daníel hafa í raun
búið saman um nokkurt skeið.

MENNTAMÁL „Þetta er allt í ein-

hverri biðstöðu,“ segir Jóhannes
Einarsson, skólameistari Iðnskólans í Hafnarfirði, um fyrirhugaða stækkun skólans.
Ellý Erlingsdóttir, formaður
fræðsluráðs í Hafnarfirði, segir
að mikið hafi verið gert á vegum
bæjarins vegna stækkunarinnar,
enda sé eftirspurn eftir skólaplássi og gott að geta byrjað.
„Það er búið að vinna þarfagreiningu, skipulag og fleira. Til
að mynda hefur verið ákveðið að
gamla slökkvistöðin víki.“
Hún segir að fram séu komin
drög að samkomulagi við menntamálaráðuneytið um að stækka
skólann. „Það á bara eftir að
skrifa undir.“ Hins vegar sé
nokkuð liðið frá því að menntamálaráðuneytið fékk drögin í
hendur, en Hafnfirðingar hafi
ekkert heyrt. „Það má segja að
þetta sé orðin svolítil bið,“ segir
Ellý.
Nýsir á núverandi húsnæði
Iðnskólans í Hafnarfirði. Formlegar viðræður hafa ekki hafist
við félagið um stækkunina.
Vilji er fyrir því í menntamálaráðuneytinu að stækka skólann.
Hins vegar segja menn óvissu
ríkja um fjárhagsstöðu Nýsis.
Nýsir á í miklum fjárhagsörðugleikum. Kauphöllin hefur
sagt að óvissa sé um framtíð
félagsins. Fram hefur komið að
það skorti allt að tíu milljarða

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA – 08–1206

STJÓRNSÝSLA „Þeir eru við ágæta
heilsu og eru að vinna sína
vinnu,“ segir Guðmundur
Árnason, ráðuneytisstjóri í
menntamálaráðuneytinu, um tvo
fulltrúa ráðuneytisins í Brussel.
Fréttir frá Brussel eru sérstakur liður á vefsíðu ráðuneytisins.
Þar birtust reglulega fréttir frá
höfuðstað Evrópusambandsins,
svo sem um rannsóknir á
tungumálakunnáttu og gæði
háskóla. Frá því í maí í fyrra
hefur ekkert nýtt birst á vefnum.
Guðmundur kveðst munu kanna
málið og kannski sé tilefni til að
taka þennan lið út af vefnum, eða
setja inn ný tíðindi.
- ikh

Morð á rússneskri blaðakonu:

Fjórir grunaðir
menn ákærðir
RÚSSLAND, AP Fjórir menn hafa

verið formlega ákærðir í tengslum við morðið á blaðakonunni
Önnu Polítkovskaju.
Þrír mannanna eru
sakaðir um
þátttöku í morðinu. Sá fjórði,
starfsmaður
rússnesku
leyniþjónustANNA
unnar, verður
POLITKOVSKAJA
sóttur til saka
fyrir kúgun og misnotkun í
embætti.
Polítkovskaja var skotin til
bana fyrir utan íbúð sína fyrir
tveimur árum. Samstarfsfólk
hennar segir að hún hafi verið
myrt í tengslum við umfjöllun
sína um misbeitingu valds
rússneska hersins í Tsjetsjeníu.
Meintur morðingi Polítkovskaju gengur enn laus.
- hþj

Prestur vill malbik
Séra Geir Waage hefur óskað eftir
því við byggðaráð Borgarbyggðar að
bílastæðið við Reykholtskirkju verði
malbikað. Byggðaráðið segir verkefnið heyra undir Vegagerðina en fól
sveitarstjóranum að ræða skiptingu
kostnaðar við Vegagerðina.
FRÁ HAFNARFIRÐI Málefni stækkunar Iðnskólans í Hafnarfirði virðast vera í einhvers

konar biðstöðu, segir skólameistarinn.

króna á þessu ári til að standa við
skuldbindingar sínar.
Höskuldur Ásgeirsson, forstjóri Nýsis, segist bjartsýnni í
þessari viku en í hinni síðustu.
Um stækkun Iðnskólans segir

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hann að Nýsir geti auðveldlega
séð um hana, verði fjármögnun
tryggð. „Eftir því sem ég hef
heyrt þá stendur til að ákveða
þetta á haustmánuðum.“

Styrkur fyrir doktorsnema
Verkefnið er mjög fjölbreytt og snertir m.a.
lyfjagerðarfræði, eðlislyfjafræði og frásog lyfja.
Verkefnið hentar lyfjafræðingi, efnafræðingi,
lífefnafræðingi eða líﬀræðingi og þarf nemandi
að hafa lokið masterspróﬁ.

Fátt að frétta
frá Brussel

BORGARBYGGÐ

Actavis og lyfjafræðideild Háskóla Íslands:

Actavis og lyfjafræðideild Háskóla Íslands
auglýsa til umsóknar styrk fyrir doktorsnema
í þrjú ár á sviði lyfjafræði.

Fulltrúar menntamálaráðuneytis:

Nánari upplýsingar um verkefnið og styrkinn veitir Hákon
Hrafn Sigurðsson, dósent við lyfjafræðideild HÍ (hhs@hi.is).
Umsóknarfrestur er til 18. júlí. Ferilskrá og staðfest einkunn
úr grunn- og mastersnámi þarf að fylgja umsókninni.
Umsókn sendist til:
Actavis Ph.D.-styrkur
Lyfjafræðideild Háskóla Íslands
Haga, Hofsvallagötu 53
107 Reykjavík

Háskóli Íslands
Lyfjafræðideild

ingimar@frettabladid.is

FINNLAND
Þáðu fé frá stórfyrirtækjum
Finnskir stjórnmálamenn þáðu
háar fjárhæðir frá stórfyrirtækjum
og fjárfestingarfélögum í síðustu
kosningum. Þingmenn Hægriflokksins
þá flesta styrki en ellefu þingmenn
flokksins hafa gert bókhald sitt
opinber.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Hvernig verður kyrrstaðan rofin?

Skýrir valkostir
BJÖRN INGI HRAFNSSON SKRIFAR

B

jartsýnin sem mörgum hefur þótt einkenna íslenska
þjóðarsál með mismikilli innistæðu virðist heldur á
undanhaldi þessa dagana. Systir hennar svartsýnin
nemur þess í stað lönd með vaxandi þunga og hvarvetna þar sem tveir eða fleiri koma saman eru viðraðar
áhyggjur af efnahagsástandinu, stöðu krónunnar, hruni á fasteignamarkaði eða öðru því sem snertir daglega afkomu okkar.
Þetta er mikill viðsnúningur, sem hefur orðið á merkilega
skömmum tíma. Verðbólgan leikur hér lausum hala, viðvarandi
halli er á viðskiptum við útlönd og alþjóðleg lánsfjárkreppa
kemur illa við skuldsetta þjóð. Viðskiptalífið hefur snöggkólnað
og eigið fé margra er uppurið. Ýmsir sterkir aðilar hafa orðið fyrir
þungum búsifjum og munu ekki allir standa að þeirri rimmu lokinni. Fjölmörg fyrirtæki sjá fram á sársaukafullar aðgerðir næstu
daga og vikur og spáð er fjöldauppsögnum, jafnvel strax í næstu
viku. Með auknu atvinnuleysi dregur enn frekar úr einkaneyslu
og fleiri eiga í erfiðleikum með að standa í skilum með skuldbindingar sínar, að ekki sé talað um ósköpin sem hækkun á gengis- og
vísitölubundnum lánum reynist mörgum þessa dagana.
Einhverjum kann að finnast hér talað af óhóflegri svartsýni,
en staðreyndin er þó sú að ástandið á áreiðanlega eftir að verða
verra áður en það verður aftur betra. Því fyrr sem við áttum
okkur á veruleika málsins, því betra.
Útlitið er heldur ekki aldökkt þegar til lengdar er litið. Fjármálasérfræðingar meta stöðuna sem svo að senn hilli undir lok
hinnar alþjóðlegu lánsfjárkreppu. Þessi breyting hefur orðið á
aðeins örfáum vikum. Það er mat margra að þess verði ekki langt
að bíða að erlent lánsfé verði aftur í boði til þeirra ríkja sem sjá
fram á aukinn hagvöxt og eru best undir tækifærin búin.
Þetta felur í sér mikil tækifæri fyrir okkur Íslendinga. Í raun
má segja að breytingin marki vatnaskil, því við vorum satt
best að segja heldur vanmáttug gagnvart alþjóðlegri þurrð á
lánamörkuðum og kreppu vegna vanmetinna bandarískra undirmálslána. En nú getum við sjálf ráðið eigin örlögum. Efling
gjaldeyrisforðans er í undirbúningi. Það er brýn aðgerð og má
alls ekki dragast úr hófi. Önnur aðgerð lýtur að húsnæðismarkaði og þar hafa skref verið stigin, enda þótt bankamönnum sýnist sitthvað um aðferðirnar. Þyngst vega þau rök forstjóra Kaupþings að með hávaxtastefnu og útgáfu ríkisbréfa á himinháum
vöxtum sé verið að gera út á spákaupmenn sem veðji á vaxtamun og skjótfenginn gróða meðan atvinnulífinu blæði út.
Þriðja leiðin er auðvitað að hraða nýtingu orkuauðlinda sem
mest og taka fagnandi þeirri erlendu fjárfestingu sem okkur
býðst um þessar mundir. Í miðri alþjóðlegri olíukreppu er auðvitað sérstök gæfa íslenskrar þjóðar að búa yfir jafn dýrmætum
og öflugum orkuauðlindum og raun ber vitni. Miðað við
fyrirsjáanlegar forsendur er auðvitað allsendis fráleitt annað
en að nýta skynsamlegan hluta þeirra þjóðinni og þjóðarbúinu
til framdráttar.
Gerum við það ekki erum við um leið að taka hreina og beina
ákvörðun um verri lífskjör og aukin efnahagsleg vandamál
á næstu árum. Svo einfalt er það. Í gjörbreyttu og alþjóðlegu
efnahagsumhverfi hefur „gamaldags“ framleiðsla og verðmætasköpun aftur öðlast verðugan sess og það eigum við að nýta
okkur, rétt eins og hver önnur upplýst þjóð myndi gera.
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Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson og Óli Kr. Ármannsson. 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.
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Forstjóri kemur af fjöllum

33 manna öryggismálaráð

Smælaðu framan í heiminn

Guðmundur Bjarnason, forstjóri
Íbúðalánasjóðs, heyrði ekki af
róttækum breytingum ríkisstjórnarinnar á stofnuninni sem hann stýrir
fyrr en þær voru kynntar fjölmiðlum á fimmtudag. Guðmundur sat
á Alþingi fyrir Framsóknarflokk í
tuttugu ár, sem heilbrigðisráðherra
í vinstristjórninni 1987-1991
og sem landbúnaðar- og
umhverfisráðherra frá
1995-1999. Hann var einnig
varaformaður flokksins um
fjögurra ára skeið. Nú,
þegar framsóknarmenn
sitja áhrifalausir utan
ríkisstjórnar, virðast
boðleiðirnar eitthvað
vera að klikka.

Almannavarna- og öryggismálaráð
hefur verið sett á fót með nýjum
lögum um almannavarnir. Geir
Haarde forsætisráðherra fer með formennsku og sex aðrir ráðherrar sitja
með honum í ráðinu ásamt ýmsum
yfirmönnum öryggis-, löggæslu- og
heilbrigðismála á landinu. Fimm
ráðherrar eru út undan; Björgvin G.
Sigurðsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Einar K. Guðfinnsson, Árni
Mathiesen og Jóhanna
Sigurðardóttir. Í ráðinu sitja
alls 33 manns. Ráðsins
bíður líklega það verkefni
að leggja fram heildaráætlun um varnir
gegn ísbjarnainnrásum.

Æ fleiri teikn eru á lofti um að kreppa
vofi yfir landsmönnum. Vodafone
hefur dreift fjögur hundruð reiðhjólum í bæi landsins til að fólk
þurfi ekki að borga svimandi háan
bensínlítrann. Björgvin G. Sigurðsson
viðskiptaráðherra segir að bankar
hafi rambað á barmi gjaldþrots fyrir
aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum á fimmtudag. Og
Vinnumálastofnun hefur birt á
heimasíðu sinni ítarlegar upplýsingar um hvernig atvinnurekendum beri að standa að
hópuppsögnum. Ætli ráðið
sé ekki að smæla framan í
heiminn og vona það
besta.

Grunnfær áróður
Eftir Hjörleif Guttormsson

Á

róður margra þeirra sem
hvetja til aðildar Íslands að
Evrópusambandinu er bæði
grunnfær og villandi. Á það jafnt
við um innviði ESB og aðferðafræðina ef á aðild yrði látið reyna
af Íslands hálfu.
Reynt er að telja fólki trú um
að útlátalítið sé að sækja um aðild
að ESB og meta síðan hvaða
kostir bjóðast rétt eins og þegar
litið er inn á veitingahús til að
skoða matseðillinn. Alltaf megi
snúa frá og hvort eð er verði
málið afgreitt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sannleikurinn er sá að
þeir kostir sem nýjum umsækjendum bjóðast eru fyrirsjáanlegir og þekktir í öllum meginatriðum. Undanþágur til nýrra
aðildarríkja geta í besta falli
verið fólgnar í tímabundinni
aðlögun sem snýst um fáein ár.
Ákvörðun um að sækja um aðild
jafngildir því yfirlýsingu um að
viðkomandi ríki vilji fá inngöngu
í sambandið. Þeir hinir sömu
munu ekki snúa til baka í miðjum
klíðum heldur ljúka verkinu með
aðildarsamningi. Fyrir þessu er
margföld reynsla, m.a. í tvígang
úr samningum Norðmanna við
ESB, 1972 og 1994, en í bæði
skiptin var það norska þjóðin sem
hafnaði gerðum samningum. Á
sama hátt er það óráð að ætla sér
að breyta stjórnarskrá til að
undirbúa fyrirfram það fullveldisafsal sem felst í ESB-aðild,
nema þjóðin sé sannfærð um að
rétt sé að leita þar inngöngu.

Fjölmargt mælir gegn aðild
Eðlilega hefur forræði yfir

sjávarauðlindum borið hátt í
umræðum ef til aðildar kæmi.
ESB-sinnar hafa haldið því fram
að á sjávarútvegssviði ætti að
mega ná fram undanþágum frá
gildandi reglum. Ekkert marktækt styður slíkar staðhæfingar,
og ljóst að ESB áskilur sér
úrslitavald á þessu sviði. Óumdeilt er að samningar við þriðju
ríki, m.a. um flökkustofna, yrðu í
höndum ESB en ekki Íslendinga.
Um aðrar náttúruauðlindir gegnir
svipuðu máli, þar á meðal
varðandi jarðvarma og orku
fallvatna á einkalendum.
En fullveldisafsal varðar ekki
aðeins forræði yfir náttúruauðlindum þjóðarinnar heldur
fjölmörg önnur svið. Í yfirþjóðlegum valdastofnunum ESB, þar
sem vægi Íslands yrði hverfandi,
eru teknar ákvarðanir um
samninga og afstöðu sambandsins
sem heildar út á við, þar á meðal
um tollamál og fríverslun,
umhverfismál og viðskipti. Á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna
færi lítið fyrir rödd Íslands þar
eð ESB samræmir þar afstöðu
aðildarríkja sinna og talar að
jafnaði einni röddu á Allsherjarþinginu og í nefndum þess.
Þáttur Evrópudómstólsins sem æðsta
dómsvalds innan
ESB hefur ekki
verið dreginn fram
sem skyldi. Með
úrskurðum sínum
sker dómstóllinn ekki
aðeins úr deilum
heldur mótar um leið
grundvallarstefnu ESB,
m.a. út frá markmiðum
sambandsins um
aukinn samruna og
óheftan innri
markað. Þannig
er ekki gefið að
skilmálar í
samningum við
ný aðildarríki
fái staðist ef á
reynir fyrir
dómstólnum né

Grafið undan réttindum launafólks
Úrslitaáhrif Evrópudómstólsins
hafa m.a. verið að koma í ljós
nýverið á kjarasviði launafólks
þar sem markaðs- og samkeppnissjónarmið hafa rutt úr vegi áður
viðteknum réttindum. Tveir
dómar eru til vitnis um þetta,
annar kenndur við Laval og sá
síðari við Rüffert-málið. Vörðuðu
báðir lágmarkskjör aðflutts
vinnuafls samkvæmt kjarasamningum á viðkomandi svæði og
féllu atvinnurekendum í vil með
vísan til tilskipana um óhefta
samkeppni. Þá kvað dómstóllinn
um síðustu áramót upp úr um að
vinnuréttarmál falli undir
lögsögu ESB (Vaxholm- og Viking
Line-dómurinn). Með sama hætti
er í ESB-kerfinu stig af stigi
verið að veikja stöðu opinberrar
þjónustu. Sérstök ástæða er fyrir
launafólk hérlendis að gefa gaum
að þessari þróun og varast
einhliða áróður fyrir ESB-aðild.
Stórskert lýðræði og skrifræði
fjarlægra valdastofnana Evrópusambandsins eru líka þættir
sem gefa þarf gaum að. Um
þau efni talar skýru máli
niðurstaða meirihluta Íra í
þjóðaratkvæðagreiðslu
fyrir fáum dögum. Þeir
hafa reynsluna. Og enn
sem fyrr er meirihluti
Norðmanna andvígur aðild.
Höfundur er fyrrverandi
ráðherra.

Í kjölfar „rannsóknarinnar“ ákærði
saksóknarinn saupsátti án þess þó að mega
það og fékk vitaskuld málið í hausinn aftur.
Hann var þó glaðbeittur, kom fram í
fjölmiðlum og sagðist redda þessu,
ftir eitt símtal frá bankanum Glitni
bankaræningjarnir yrðu ákærðir aftur
sendi saksóknari efnahagsbrota –
eftir helgi (sem stóðst nú reyndar ekki hjá
þegar í stað – vaska sveit manna norður
manninum). Hvaðan honum kom umboð til
um heiðar til að yfirheyra meinta bankaslíkrar tilkynningar skal hins vegar ósagt
ræningja. Nú, bráðum tveimur árum
látið.
seinna, hefur Hæstiréttur sýknað okkur
JÓN HJALTASON
Seinast fellur dómur Hæstaréttar og þar
„Dalton-bræður“ og það er ekki að sökum
er saksóknarinn gagnrýndur fyrir að rannsaka
að spyrja: Nefndur saksóknari gengur fram fyrir
tiltekið lagabrot en ákæra fyrir annað. Ekki að það
skjöldu og dregur dóm Hæstaréttar í efa.
hefði breytt neinu um niðurstöðu dómsins en hvað
Skal ég nú gera langa sögu stutta. Netbankasegir þetta um embættismanninn?
málið er að vöxtum svo sem einnar möppu mál.
Er að undra þótt saksóknarinn saupsátti komi
Samt tekst saksóknaranum og mönnum hans að
fram í fjölmiðlum og segist „hissa“ á niðurstöðu
missegja þar ótrúlega margt. Rannsókn þeirra er í
Hæstaréttar í netbankamálinu?
skötulíki og stundum fer þetta fólk með hrein
ósannindi. Í að minnsta kosti einu tilviki tekst þeim
Höfundur er sagnfræðingur.
að brjóta á okkur lög svo ekki verður um deilt.
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heldur túlkanir og tilskipanir
framkvæmdastjórnar ESB og
annarra valdastofnana innan
þess.

Saupsáttur saksóknari
og netbankamálið
UMRÆÐAN
Jón Hjaltason skrifar um dómsmál
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steindor@frettabladid.is

Hefur gæðin

Lítill og sætur
i10 er 5 dyra smábíll fyrir fjölskyldur
i10 er eyðslugrannur
i10 er á hagstæðu verði
i10 getur lagt frítt í stæði í miðborginni
i10 er einn rúmbesti bíllinn í sínum flokki

Hyundai i10
5 dyra, bensín og beinskiptur.

1.740.000

LOKSINS ER KOMINN SMÁBÍLL FYRIR ÞÁ SEM HUGSA AF SKYNSEMI
Hann er smábíll, en samt furðu rúmgóður. Hann er sparneytinn, en samt snar í snúningum. Hann mengar lítið og fær því frítt í bílastæði í miðborg Reykjavíkur. En umfram allt er þetta flottur bíll á flottu verði. Skynsamlegur kostur í þessu árferði. Hann hentar líka öllum. Hann er nógu stór fyrir fjölskyldur með börn eða bara
eldri hjón með golfsettin í skottinu. Og hann er nógu sætur fyrir unga fólkið, sem er að festa kaup á sínum
fyrsta bíl. Líttu við hjá okkur í kaffi og keyrðu hring á spánnýjum Hyundai i10 – hann bíður eftir þér.

www.hyundai.is
B&L - Grjóthálsi 1 - 110 Reykjavík - 575 1200 - www.bl.is
Keflavík 421 4444 - Selfoss 575 1460 - Akranes 431 2622 - Akureyri 461 2533 - Egilsstaðir 471 2524

B&L áskilur sér rétt til verð- og búnaðarbreytinga án fyrirvara

Sparneytinn og rúmgóður
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FRED ASTAIRE LÉST ÞENNAN DAG
ÁRIÐ 1987.

„Því hærra upp í loft sem
maður fer, því fleiri mistök
eru leyfileg. Ef maður gerir
bara nógu mörg efst uppi
verða þau álitin hluti af
manns persónulega stíl.“
Fred Astaire var söngvari og
dansari á gullárum dans- og
söngvamyndanna í Hollywood.
Hann dansaði og söng með
leikkonum á borð við Ginger
Rogers og Judy Garland.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST 22. JÚNÍ 1939

MERKISATBURÐIR

Elísabet hittir Filippus prins

1851 Hluti borgarinnar San

Verðandi Englandsdrottning, Elísabet II, hitti
mannsefni sitt, Filippus prins, þennan dag fyrir
sextíu og níu árum. Þau giftu sig átta árum
síðar, 20. nóvember 1947.
Elísabet og Filippus eru þremenningar,
bæði komin af Kristjáni IX Danakonungi.
Hjónabandið var umdeilt og segir sagan
að drottningarmóðirin hafi verið sérstaklega á móti ráðahagnum. Filippus prins
hafði ekki digra sjóði fjár á bak við sig
og systur hans voru giftar stuðningsmönnum nasista. Athöfnin fór þó fram
og voru systur Elísabetar brúðarmeyjar
meðal annarra. Fyrir hjónavígsluna var
Filippus gerður að hertoga af Edinborg.
Fyrsta barn þeirra hjóna, Karl, kom svo í
heiminn árið 1948 en alls eignuðust þau
fjögur börn.
Árið 1953 var Elísabet krýnd drottning

1906

eftir að faðir hennar lést úr lungnakrabbameini. Elísabet og Filippus
fluttu þá í Windsor-kastala og vörðu
næsta hálfa ári í opinberar heimsóknir um allan heim. Þau hafa
verið saman í gegnum súrt og
sætt þó að þau sýni ekki ást
sína opinberlega. Fjölskyldulífið
í Windsor-kastala hefur þó oft
verið stormasamt en Filippus á
til dæmis að hafa haft horn í síðu
Díönu tengdadóttur sinnar. Hann
neitar því þó.
Í nóvember á síðasta ári fögnuðu þau hjónin demantsbrúðkaupi eftir sextíu ára hjónaband.
Elísabet minnkaði þá við sig í
skyldum þjóðhöfðingja enda orðin
81 árs að aldri.

1939

1940
1941

1977

1991
1991
2002

Francisco eyðileggst í
eldsvoða.
Hákon VII er krýndur konungur Noregs.
Mesti hiti á Íslandi mælist
á Teigarhorni í Berufirði.
30,5 stig á celsíus.
Hluti Frakklands fellur í
hendur nasistum.
Eistar hefja vopnaða andspyrnu gegn sovéskum
yfirráðum.
Hópferðabíll veltur með
46 farþega í Biskupstungum. Enginn meiðist
alvarlega.
Hjónum bjargað úr
sprungu á Snæfellsjökli.
Eldfjall gýs neðansjávar
við Filippseyjar.
Minnst 260 manns farast í
jarðskjálfta í Vestur-Íran.

STYRKTARFÉLAGIÐ GÖNGUM SAMAN: OPNAR NÝJA HEIMASÍÐU
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Ingibjörg Þ.
Guðbjörnsdóttir
Norðurbrún 1, Reykjavík,

lést þann 12. júní á LHS Fossvogi. Útförin verður gerð
frá Áskirkju þann 23. júní kl. 15.00.
Fyrir hönd annarra vandamanna,
Guðbjörn Sigvaldason
Jónína M. Árnadóttir
Kristján Jóhann Sigvaldason
Silja Hlín Guðbjörnsdóttir
Gísli Freyr Guðbjörnsson.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
elskulegs föður okkar, tengdaföður og afa,

Baldurs Ingimarssonar
Bjarmastíg 10, Akureyri.

Þakkir til starfsfólks á dvalarheimilinu Hlíð og
Sjúkrahúsi Akureyrar fyrir góða umönnun.
Helga Baldursdóttir
Guðrún Baldursdóttir
Aðalsteinn Baldursson
Ingibjörg Baldursdóttir
Bergljót Rafnsdóttir
og öll börnin.

Jay Nelson
Guðmundur Þór Jónsson
Guðmundur Guðmundsson
Björn Einarsson

Ganga til styrktar rannsóknum
Styrktarfélagið Göngum saman opnaði
nýja heimasíðu á degi kvenna 19. júní
síðastliðinn. Dagsetningin var vel við
hæfi en félagið hefur það að markmiði
að styrkja grunnrannsóknir á brjóstakrabbameini.
Fjáröflunin felst í göngu en félagið
var stofnað í september á síðasta ári
í kringum ferð nokkurra kvenna til
New York. Þangað fóru þær til að taka
þátt í Avon-göngunni sem gengin er
til fjáröflunar á rannsóknum og meðferðum á brjóstakrabbameini. Í framhaldinu setti hópurinn sér það markmið að styrkja íslenska rannsóknaraðila. Gunnhildur Óskardóttir, dósent
við Kennaraháskóla Íslands, er formaður félagsins og stofnandi. Hún
opnaði heimasíðuna á fimmtudaginn
í húsnæði Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins í Skógarhlíð.
„Upphafið var að við ákváðum tvær
vinkonur að taka þátt í Avon-göngunni,“ segir Gunnhildur. „Svo bættust fleiri í hópinn og við enduðum tuttugu og tvær. Fjáröflunin fyrir New
York-gönguna gekk vel svo við vildum
leggja eitthvað af mörkum hér heima
líka og veita árlega styrki til rannsókna á brjóstakrabbameini,“ segir
Gunnhildur en félagið veitti þriggja
milljóna króna styrk í október í fyrra
á degi helguðum brjóstakrabbameini.
Hún segir félagið Göngum saman eiga
erindi við alla og að það sé opið bæði
körlum og konum. Hún hvetur fólk til
að skrá sig í hópinn á heimasíðunni.
„Nú höfum við gert félagið aðgengilegt með síðunni og þar getur fólk
skráð sig gegn þrjú þúsund króna árgjaldi. þetta er málefni sem snertir
alla og þarna fá til dæmis karlar líka
tækifæri til að leggja sitt af mörkum

FÉLAGIÐ Á ERINDI VIÐ ALLA Gunnhildur Óskarsdóttir naut aðstoðar barna félaga Göngum saman
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
við að opna nýja heimasíðu félagsins

því þeir eiga konur, mæður og dætur.“
Hópurinn gengur reglulega á mánudagskvöldum klukkan átta. Á morgun verður gengið frá Skautahöllinni í Laugardal en einnig er gengið í
Kjarnaskógi á Akureyri á þriðjudagskvöldum um hálfáttaleytið. Aðalfjáröflunarganga félagsins verður gengin 7. september, bæði í Elliðaárdal í
Reykjavík og í Kjarnaskógi á Akureyri. Undirbúningur hennar er þegar
hafinn og verður hægt að fylgjast með
og skrá sig á heimasíðu félagsins.
„Við höfum strax fengið viðbrögð

við síðunni og fólk er að skrá sig,“
segir Gunnhildur. „Mér finnst skipta
máli að við erum að styrkja grunnrannsóknir því það verða engar framfarir í vísindum nema stundaðar séu
rannsóknir. Við eigum mikið af frábæru vísindafólki hér heima sem er að
gera stórkostlega hluti og það finnst
okkur mikilvægt að styðja.“
Slóðin á heimasíðu Göngum saman
er www.gongumsaman.is en einnig
verður hægt að styðja félagið í Reykjavíkurmaraþoni Glitnis hinn 23. ágúst.
heida@frettabladid.is

Hjartanlegar þakkir til allra þeirra sem
auðsýndu okkur hlýhug, samúð og vináttu
í veikindum og við fráfall móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðrúnar Ágústsdóttur
frá Æðey.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heimahlynningar,
Líknardeildar LSH í Kópavogi og á Landakoti fyrir
hlýju og frábæra umönnun. Jarðarförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Nína Heide
Sævar Kristmundsson
Birgitte Heide
Pétur Einarsson
Reynir Heide
Elísabet Gunnlaugsdóttir
barnabörn og langömmubarn.

Olgeirs Kristins Axelssonar

Fjallalind 59, Kópavogi,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
hinn 19. júní. Útför auglýst síðar.
Ingigerður Eggertsdóttir
Lára Guðrún Jónsdóttir
Guðmundur Ingi Skúlason
Ásta Sigríður Jónsdóttir
Pétur Marinó Jónsson
Helga María Guðmundsdóttir
Jón Skúli Guðmundsson

Ragnheiðar Einarsdóttur
(Ransý)

kennara og prentara, Fannborg 8,
Kópavogi,

sem lést á líknardeild Landakotsspítala mánudaginn
9. júní sl. Sérstakar þakkir fær starfsfólk á líknardeild
Landakotsspítala fyrir auðsýnda alúð og umönnun.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunarheimilinu Eir fyrir frábæra umhyggju og umönnun.

Ester Vilhjámsdóttir
Valgerður K. Olgeirsdóttir
Unnar Már Sumarliðason
Kolbrún Olgeirsdóttir
Ingvar Ólafsson
Edda Olgeirsdóttir
Sigríður Olgeirsdóttir
Sigurjón Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ragnar Tómasson
Gunnar Tómasson
Ragnheiður Tómasdóttir
Guðríður Tómasdóttir
Einar Sverrisson
ömmubörn, langömmubörn
og langalangömmubarn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir
og afi,

Jón Ólafsson

Okkar innilegustu þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð, hlýhug og vináttu við
andlát og útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu, langömmu og langalangömmu,

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur
samúð, hlýju og vináttu við andlát og útför
ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa

,%'34%).!2
/' &9,')(,54)2
-IKIÈ ÒRVAL
9ÙR  ¹RA REYNSLA

Dagný Gísladóttir
Guðrún Ólafía Jónsdóttir
Jón Pétursson
Guðni Pálsson
Guðrún Bjarnadóttir

Legsteinar
í miklu úrvali

• Vönduð vinna

3ENDUM MYNDALISTA

Steinsmiðja

REIN

• Viðarhöfða 1
• 110 Reykjavík
• c 566 7878
• Netfang: rein@rein.is

13

SUNNUDAGUR 22. júní 2008

VEISLAN MÍN: ÚTSKRIFTARVEISLAN MUN LIFA Í MINNINGUNNI

Hollustan í fyrirrúmi
VODAFONE GEFUR REIÐHJÓL 400 reiðhjól eru nú við sundstaði víða um land.

Reiðhjól við
sundlaugar
Fjögur hundruð reiðhjólum var
dreift í þrettán sveitarfélögum
á landsbyggðinni í gær. Hjólunum var komið fyrir við sundstaði
í hverjum bæ. Þau munu nýtast
sem fararkostur fyrir bæjarbúa
og ferðafólk í sumar og verða aðgengileg til notkunar þegar sundlaugin er opin.
Vodafone á frumkvæðið að verkefninu. Með því er ætlað að hvetja
til hollrar og skemmtilegarar
hreyfingar yfir sumartímann.
Tryggingamiðstöðin
útvegar
reiðhjólahjálma
sem
verða
afhentir í afgreiðslu sundstaðanna.

BÖRNIN STYRKT Minningarsjóður

Hjálmars Björnssonar var stofnaður í
þágu barna.

Ásgeir Thor Johnson er nítján ára
gamall og útskrifaðist með stúdentspróf af náttúrufræðibraut 23. maí
síðastliðinn frá Menntaskólanum í
Kópavogi. Haldin var veisla sama dag
og útskriftarathöfnin fór fram og er
hún Ásgeiri eftirminnileg. „Við ákváðum að halda veisluna klukkan fimm
þó svo að útskriftin væri á föstudegi og margir enn í vinnu á þessum
tíma,“ segir Ásgeir.
Fólk sá sér þó fært að mæta og
mikið fjör var þegar gamlir vinir og
ættingjar komu saman. „Ég skemmti
mér konunglega. Bæði komu félagar
mínir úr skóla og gamlir kunningjar
sem ég hafði ekki séð lengi. Líflegar
umræður sköpuðust og mikið var
hlegið.“

Veitingar voru léttar og í hollari
kantinum, „það var frábært enda er
ég mikið heilsufrík og hugsa ætíð vel
um heilsuna,“ segir Ásgeir.
Seinna um kvöldið fór Ásgeir út að
borða með nánustu fjölskyldu. „Mér
fannst mjög gaman að geta deilt deginum með vinum og ættingjum, en
líka að geta svo farið út með mínum
nánustu og haldið upp á daginn. Í
raun fékk ég allar útgáfur af veisluhöldum sem ég gat hugsað mér og
þessi dagur situr eftir í minningunni
sem bæði góður og skemmtilegur,“
segir Ásgeir.
ÁNÆGÐUR STÚDENT Útskriftarveislan var

vel heppnuð að mati Ásgeirs.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

OPIÐ Í DAG
frá k l 12 : 00 - 18 : 0 0

Málefni barna
fá styrk úr sjóði
Úthlutað hefur verið úr
minningarsjóði Hjálmars Björnssonar. Í þetta sinn urðu fyrir valinu Umhyggja – Samtök langveikra barna og Regnbogabörn.
Hvort félagið um sig fékk úthlutað 300.000 krónum.
Minningarsjóðurinn var stofnaður eftir andlát Hjálmars í júní
árið 2002. Tilgangur hans var að
styðja við bakið á aðstandendum
Hjálmars og til styrktar góðum
málefnum tengdum börnum.

HÁSKÓLATORG Fimm stúdentum voru
afhent verðlaun fyrir lokaverkefni á
Háskólatorgi í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Afburðaverkefni verðlaunuð
Félagsstofnun stúdenta afhenti í
gær fimm stúdentum styrk sem
nemur 150.000 krónum fyrir framúrskarandi lokaverkefni við Háskóla Íslands. Verðlaunuðu verkefnin voru fjögur; rannsókn á
sálrænum langtímaáhrifum snjóflóðsins í Súðavík 1995, rannsókn
á sprautunotkun fíkla á Íslandi,
rannsókn á sprungum í Öskju og
rannsókn á stöðu kvenna í Íran.
Edda Björk Þórðardóttir var
verðlaunuð fyrir rannsókn á tíðni
áfallastreituröskunar meðal þolenda snjóflóðsins í Súðavík. „Þetta
var mikill heiður og gaman að fá
viðurkenningu,“ segir hún. Niðurstöður hennar benda til að rúmur
þriðjungur þolenda þjáist enn af
áfallastreituröskun, en einkenni
hennar eru stöðug endurupplifun
áfalls og kvíði. Brottfluttir íbúar,
konur og þeir sem urðu fyrir
miklu áfalli voru líklegri en aðrir
til að þjást af áfallastreituröskun. Edda segir þó að úrtakið hafi
verið of lítið til að niðurstöðurnar
séu fyllilega marktækar. Hún er á
leið í mastersnám í lýðheilsufræði
við HÍ og ætlar að halda rannsóknum sínum áfram þar.

Eigum
gríðalegt úrval af
rafmagnspottum!
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Í vist hjá eyþjóð sem alþjóðavæddist
Alp Mehmet, fráfarandi sendiherra Breta, hefur varið nær fjórðungi starfsævi sinnar á Íslandi. Í viðtali við Auðun Arnórsson segir hann
frá því hvernig land og þjóð kemur fyrir sjónir hans glögga gestsauga og hvernig tengsl Íslendinga og Breta hafa þróazt að hans mati.

A

lp Mehmet er vinmargur
maður. Það kemur þeim
ekki á óvart sem kynnast þessum snaggaralega manni með suðræna útlitið. Þegar
blaðamaður mætir á skrifstofuna til
hans í sendiráðið við Laufásveg tekur
hann á móti manni af þeirri óformlegu,
glaðværu hlýju sem hann er þekktur
fyrir. Í leðursófann setztir beinist samtalið að þeim tíma sem Mehmet hefur
varið á Íslandi.
„Ég hef verið hér í tíð fjögurra ríkisstjórna allt í allt, að meðtöldum þeim
tíma sem ég vann hér í sendiráðinu á
árunum 1989-1993,“ rifjar hann upp.
Reyndar séu í núverandi ríkisstjórn
tveir ráðherrar sem voru líka í stjórn
þegar hann kom hingað fyrst, en það
eru Jóhanna Sigurðardóttir og Össur
Skarphéðinsson.
Blaðamanni leikur því forvitni á að
heyra hvernig breytingarnar sem
orðið hafa á íslenzku samfélagi á þessu
tímabili, frá árinu 1989 til dagsins í
dag, komi honum fyrir sjónir.

Tvenns konar breytingar
Þær segir hann í höfuðdráttum vera
tvenns konar.
„Annars vegar eru þær augsýnilegustu, það er efnahagsvöxturinn,
útþensla höfuðborgarsvæðisins og
verklegar framkvæmdir af öllu tagi.
[…] Hin breytingin er hvernig hugsunarháttur Íslendinga sjálfra hefur
þróazt,“ segir hann.
„Ég tel að Íslendingar séu orðnir
mun opnari fyrir umheiminum en
áður. Þegar ég kom hingað fyrst var
Ísland tiltölulega einangrað samfélag
þar sem menn kusu að halda umheiminum í hæfilegri fjarlægð. Nú fara
venjulegir Íslendingar í verzlunarferðir til London og New York og í frí
til Spánar og Flórída. Oft á ári,“ segir
Mehmet og heldur áfram:
„Með öðrum orðum: Alþjóðavæðingin hefur náð föstum tökum á íslenzku
samfélagi, liggur við án þess að Íslendingar yrðu þess varir. Vandinn er sá að
það verður ekki aftur snúið, hvað sem
manni kann að finnast um hnattvæðinguna og afleiðingar hennar. Nú er
tíminn til að læra að laga sig að hnattvæðingunni. Það er: að nýta hana
Íslandi til framdráttar. Það er það stig
sem landið er núna að ganga í gegnum.
Fólk er að meðtaka þessar breytingar
á tengslunum við umheiminn, en sú
innri aðlögun er ekki eins augljós fyrir
utanaðkomandi,“ en með því vísar
Mehmet til þess skorts á innsýn í þær
raunverulegu breytingar sem hér hafa
átt sér stað í sumu af því sem erlendir
blaðamenn hafa látið frá sér fara eftir
stutta Íslandsheimsókn.
„En að því sögðu vil ég halda því
líka til haga að ég hef á ferðum mínum
um landið - sem ég hef gert talsvert af
sem sendiherra - orðið þess áskynja,
að þótt íbúar landsins hafi að mestu
flutzt hingað til suðvesturhornsins
hefur það aðeins flutt „höfuðin“ hingað en hjarta þeirra er enn úti á landsbyggðinni, í sjávarplássinu, í sveitinni, í hinni stórbrotnu íslenzku
náttúru. Að skilja þessi tengsl við upprunann í sveit og á sjó, sem má rekja
allt aftur til Íslendingasagnanna, er
mikilvægur þáttur í því að skilja
Íslendinga,“ segir Mehmet og bætir

við: „Að skilja fólk er flóknara en
sumir kunna að telja.“
Hann tekur þó undir að það að tilheyra eyþjóð skapar sterka sjálfsímynd. En: „Hvorki Íslendingar, Bretar
né Kýpurbúar – þaðan sem ég er sjálfur
upprunninn – eru einangraðar eyþjóðir
lengur, þótt sjálfsímynd fólks sé vissulega mjög mótuð af þessum uppruna.“

Frá þorskastríði til útrásar
Það sem er sérstakt við sögu stjórnmálatengsla Íslands og Bretlands frá
lýðveldisstofnun er að þau svo gott
sem rofnuðu á tímabili. Nú, þegar yfir
30 ár eru liðin frá því þorskastríðunum lauk, eiga Íslendingar varla í nánari tengslum við nokkra aðra þjóð en
Breta. Hvernig kemur þessi þróun þér
fyrir sjónir?
„Þorskastríðin voru vissulega sérstakur kafli í samskiptum landanna.
Íslendingar unnu; við Bretar töpuðum.
En mér finnst vert að geta þess að það
hvernig Íslendingar fengu sitt fram
hafði vissar neikvæðar afleiðingar
fyrir þá sjálfa.“
Hér vísar Mehmet til þess sem
Henry Kissinger kallaði „the terror of
the tiny“, hvernig smáþjóð hefur sitt
fram gegn stórþjóð með því að beita
ósveigjanleika í samningaviðræðum
sem stórþjóðin getur gagnvart almenningsálitinu meðal bandalagsþjóða ekki
leyft sér að gera; frekar en að sýnast
vera að beita aflsmunar lætur stórþjóðin undan kröfum smáþjóðarinnar,
jafnvel þótt þær þyki ósvífnar. Samningaviðræður Íslendinga og Bandaríkjamanna um viðbúnað varnarliðsins og kostnað hafi iðulega verið með
þessum hætti. Mehmet nefnir að lengi
hafi svipað háttað til í norræna samstarfinu; stærri Norðurlandaþjóðirnar
hafi látið Íslendinga komast upp með
minni framlög þar sem þær vildu allar
hafa „litla Ísland“ með.
Nú sé hins vegar öldin önnur, enda
hafi Íslendingar lagt sig fram um það
á síðustu árum að reka af sér það orðspor að vera bara þiggjendur í alþjóðasamstarfi.
Tengslin aldrei nánari
Á þessu sama tímabili hafa tengsl
Íslands við Bretland þróazt mikið.
„Tengslin eru nú nánari en nokkru
sinni,“ segir Mehmet og bendir á hið
gríðarlega umfang íslenzkra fjárfestinga í Bretlandi og þau miklu viðskipti
sem eiga sér stað milli landanna.
„Bretar kaupa enn miklu meiri fisk
af Íslendingum en nokkur önnur þjóð,“
nefnir Mehmet sem dæmi um hin nánu
viðskiptatengsl. Næststærstu kaupendur íslenskra sjávarafurða, Spánverjar, kaupa að hans sögn aðeins um
þriðjung af því sem Bretar gera.
En tengsl þjóðanna snúast ekki bara
um viðskipti. Menning, íþróttir, nám –
það er sama hvar borið er niður þá eru
tengsl landanna sterk og náin.
Enn ein staðfesting þess er að sögn
Mehmets samkomulag um sérstakt
samráð og samstarf landanna á sviði
öryggis- og varnarmála, sem undirritað var í síðasta mánuði. „Við munum
senda orrustuþotur til að taka þátt í
loftrýmiseftirliti NATO hér. Ekki bara
til að gera Íslendingum greiða heldur
vegna sameiginlegra hagsmuna, okkar,
ykkar og bandalagsins alls,“ segir
sendiherrann.

ÍSLANDSVINUR Eftir að hafa starfað hér á landi í alls átta ár er Alp Mehmet orðinn nátengdur landi og þjóð.

Alp og Elaine Mehmet
Alper (þekktur sem Alp) Mehmet
fæddist 28. ágúst 1948 á Kýpur en
ólst upp í Lundúnum frá sjö ára
aldri. Foreldrar hans eru af kýpurtyrkneskum uppruna. Eiginkona
hans Elaine er frá nágrenni Cardiff
í Wales. Þau eiga tvær dætur og
sjötta barnabarnið er á leiðinni.
Mehmet hóf störf fyrir bresku
utanríkisþjónustuna í febrúar 1970.
Hann var staðgengill sendiherra í
sendiráði Bretlands í Reykjavík á
árunum 1989-1993 og tók við sem
sendiherra árið 2004. Hann lýkur
störfum í utanríkisþjónustunni á
sextugsafmæli sínu í lok sumars.
Elaine Mehmet hefur verið mjög virk á þeim árum sem hún hefur dvalið hér á
landi sem sendiherrafrú. Hún hefur meðal annars lagt samtökunum Barnaheill lið og
lagt stund á enskukennslu í sjálfboðastarfi við skóla í Reykjavík.
Sendiherrahjónin hafa einnig ferðast víða um landið og lagt sig fram um að eiga
góð tengsl við fólk á landsbyggðinni.

Það er
á svona
stundum
sem við
finnum
hve náin
við erum.

Myndum fagna Íslandi í ESB
Þegar minnzt er á nám þá er reyndar
vert að nefna að það hamlar nokkuð
gegn aðsókn íslenzkra námsmanna að
háskólanámi í Bretlandi, að Ísland
stendur utan Evrópusambandsins, þar
sem það veldur því að Íslendingar
þurfa að greiða mun hærri skólagjöld
en væru þeir ESB-þjóð. Á þessu hefur
Mehmet vakið athygli.
„Þið eruð aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu, við erum í Evrópusambandinu. Hver veit hvað verður,“ segir
Mehmet af diplómatískri fagmennsku.
En hann bætir við: „Ef þið ákveðið að
sækja um aðild, þá munum við taka því
mjög vel. Við myndum fagna ykkur í
raðir Evrópusambandsþjóða.“
Mehmet tekur enn fremur fram, að
Bretar hafi sem fastaþjóð í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna þá ófrávíkjanlegu stefnu að lýsa aldrei yfir stuðningi við þessa eða hina þjóðina sem
sækist eftir kjöri til setu í ráðinu. „En
ef þið skylduð ná kjöri myndum við
líka fagna því mjög,“ segir hann.
Hvalveiðar nær eina ágreiningsefnið
Þá berst talið að eina málinu sem valdið hefur vissum núningi í samskiptum
Breta og Íslendinga á síðustu árum:
Hvalveiðum. „Ég hef það að reglu að
vekja sjálfur aldrei máls á hvalveiðideilunni í samræðum við Íslendinga,“
segir Mehmet. „En fyrst þú nefnir það
þá hef ég þetta um málið að segja: Þið

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslendingar hafið sterkar skoðanir á
hvalveiðum. En þið ættuð líka að skilja
að margir í mínu landi hafa það líka.
Það sem ég fellst aldrei á er að það sé
efnahagsleg skynsemi í hvalveiðum.
Það er einfaldlega rangt. […] Enginn
segir mér að allt það neikvæða sem
hlýzt af því að veiða 40 hrefnur sé þess
virði, í nafni einhvers prinsípps. Ég
segi
bara:
vinsamlegast
hættið
þessu!“

Samkennd er á reynir
Til að ljúka samtalinu ekki á þessum
núnings-nótum rifjar Mehmet upp eina
af ógleymanlegustu stundunum úr
sendiherratíð sinni hér, en það var 7.
júlí 2005 þegar blóðugar hryðjuverkaárásir voru gerðar í jarðlestum og
strætisvögnum í Lundúnum. „Þennan
dag vorum við skyndilega áminnt um
það hversu nánar þjóðir okkar eru. Við
hjónin vorum þá stödd í Skaftafelli,
þar sem sendiráðið hafði tekið þátt í að
byggja landvarðaskála. Þegar þessar
fregnir bárust frá London var ekið
með okkur í lögreglufylgd til Reykjavíkur, þar sem boðað hafði verið til
samúðarguðsþjónustu í Dómkirkjunni.
Þar tjáði forsætisráðherrann mér að
„við værum öll Lundúnabúar“. Við
fundum svo sterklega fyrir því hve
samúðin, samkenndin var sterk sem
Íslendingar sýndu þjóð minni. Það er á
svona stundum sem við finnum hve
náin við erum.“
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Ísbjörninn í stofunni
Margir velta því fyrir sér hvað verði gert við birnina tvo sem felldir hafa verið í Skagafirði. Ljósmyndarar Fréttablaðsins tóku hús
hjá nokkrum Íslendingum þar sem ísbirnir eru innanstokks og Jón Sigurður Eyjólfsson ræddi við nokkra sem eiga slíka gripi.

K

ona mín, Katrín
Árnadóttir, hafði í
mörg ár gert mér
grein fyrir því, fyrst
óbeint en síðan
þráðbeint, að efst á
óskalistanum hjá henni fyrir jól
og afmæli væri ísbjörn,“ segir
Páll Winkel fangelsismálastjóri.
„Fyrir um fimm árum síðan gafst
ég upp og lagðist í mikla rannsóknarvinnu um hvort og hvernig
ég gæti orðið mér út um einn slíkan. Á þessum tíma bjó maður ekki
við þann munað að ísbjörn væri
felldur nær vikulega í Skagafirði
svo það var við ramman reip að
draga,“ segir hann og hlær við.
„En ég náði að lokum sambandi
við mann á Grænlandi sem tjáði
mér það að ísbjörn hefði ráðist inn
í hóp inúíta nokkrum vikum áður
og hefði verið skotinn. Þetta var
fullvaxið karldýr og hinn besti
gripur svo ég lét til leiðast og
keypti björninn fyrir konuna.
Þetta er hinn besti gripur en
fagmenn segja að þetta verði helst
að vera af fullvöxnu karldýri sem
er í vetrarfeldinum.“ Blaðamaður
spyr þá hvort ísbirnirnir sem
felldir voru í Skagafirði kæmust
ekki í þennan gæðaflokk. „Ja, þeir
eiga allavega ekkert í minn,“
svarar hann stoltur.
En hvernig verður fólki við
þegar það kemur til stofu þeirra
hjóna og lítur í gapandi ginið á
þessum grænlenska gæðagrip?
„Mannfólkið hefur tekið þessu
afar vel en hins vegar er það svo
HJÓNIN Á FELDINUM Páll Winkel lét undan konu sinni Katrínu Árnadóttir og keypti ísbjarnarfeld. Kostaði það mikinn undirbúning en Páll segir að þá hafi menn ekki búið við
að ég á marga vini úr lögreglunni
þann munað að ísbjörn væri felldur nær vikulega í Skagafirði.
RÉTTABLAÐIÐ/GVA
og það hefur komið fyrir þeir
kæmu hér við með fíkniefnahund
glenntan munn og galopnar glyrnog þeir verða alveg skelfingu
ur. Gerðar hafa verið ísbjarnarlostnir.“
buxur úr því sem eftir var af feldPáll segist hafa borgað 450 þúsinum og fara þær að sögn Árna
und krónur fyrir gripinn á sínum
býsna vel við kamíkur eða stígvél
tíma. Veiðimenn fá vissan kvóta
nokkur sem hann á en þau eru
sem þeir mega veiða fyrir og þessi
gerð úr selskinni. Þó að íslenski
er skotinn í fullri heimild og segist
veturinn sé harður í horn að taka
Páll vera með alla pappíra upp á
hefur þingmaðurinn ekki
vasann.
fengið tækifæri til að
En er hann ekki órókanna notagildi þeirra.
legur yfir því að heyra
Eurovision-ísbjörn
hvað sé efst á óskalista
konunnar um þessar
Stóri
ísbjörninn
myndir nú þegar björnhans Árna hefur
inn er kominn í hús.
ekki aðeins verið
„Hún hefur verið að
honum og gestum
INGUNN WERNER, KÖTTURINN OG
tala um sebrahest í
til yndisauka því
BJÖRNINN Ísbjörn prýðir stofuna hjá
þessu samhengi en
hann kom við
athafnakonunni Ingunni Werner.
ég er ekkert á því
sögu í myndað gefa mig að
bandi sem unnið
þessu sinni,“ segir
var fyrir lag
hann en þó ekki of
nokkuð sem
sannfærandi þar
þjóðþekktur
sem hann minnist
tónlistarþess í sömu andrá
maður söng
að
eiginkonur
hér um árið.
eru oftast lunknar
Hér er þó
við að fá sínu
ekki átt við ÍsbjarnÍSBJARNARBUXframgengt.
arblús Bubba MortURNAR HANS
hens. „Þessi ísbjörn var
Ísbjarnarbuxur þingmannsins ÁRNA
notaður í myndbandið
sem RÚV gerði við lagið Minn
Árni Johnsen alþingismaður hefur
hinsti dans,“ segir Páll Óskar
einnig ísbjörn innanstokks. Hann
BJÖRN Í KRÖPPUM DANSI Kristján Berg
Hjálmtýsson, sem fór fyrir hönd
var með veiðimönnum á Græntók stundum sporið með birninum á
Íslendinga og söng umrætt lag í
landi í þriggja vikna veiðiferð í
Höfðabakka þegar hann átti fiskbúðina
söngvakeppni evrópskra sjónQaanaaq, nyrst í Thule, þegar
Vör. Þessi mynd er tekin árið 2004 en
varpsstöðva árið 1997. „Þetta var
dýrið var fellt. „Þetta er stórt dýr
nú hefur Kristján selt búðina og björnbara þannig að ég bað um ísbjörn
sem ég hef á heimili mínu í
inn með. Hann rekur nú fyrirtækið Arctic
og hann kom, þökk sé starfsmönnEyjum,“ segir Árni. „Ég skaut
Spas sem selur heita potta og prýðir
um í leikmunadeildinni. Ég vissi
dýrið ekki sjálfur, hef reyndar
ísbjörn vörumerki þess.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
þá reyndar ekkert hvaðan hann
aldrei skotið ísbjörn. En það er
kom.“
svo sem engin svakaleg veiðisaga
Íslendinga á að við verðum að fara
á bak við þetta, nema kannski að
En af hverju vildi hann ísbjörn í
að hætta þessu álverskrappi. Ég
það bar til nokkurra tíðinda þegar
myndbandið? „Við lögðum upp með
held að eina ástæðan fyrir því að
við vorum úti á ísnum við Ellesþað þegar við vorum að gera myndvið erum ekki búin að sökkva
mere-eyju sem reyndar tilheyrir
bandið að það yrði allt að vera svart
þessu landi í drullu sé vegna þess
ÍBJÖRNINN Í STOFUNNI Ísbjörninn virðist ekki eins gestrisinn og húsráðendurnir
Margrét María Pálsdóttir, framleiðandi Duggholufólksins, og Ari Kristinsson kvikKanada. Ísinn var víða brotinn og
og hvítt, þannig að fötin voru svört
að við erum ekki fleiri. Ég keypti á
myndagerðarmaður.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
við þurftum að hjálpa hundunum
og allt annað hvítt. Þannig að þarna
sínum tíma myndina hans Al Gore,
mikið með sleðana. Svo allt í einu
vorum við svartklædd en síðan
Óþægilegur sannleikur, en hún er
opnaðist vök sem var á stærð við
ósköp vel við að hafa hann enda er
voru þarna hvítur sportbíll, hvítur
enn í plastinu vegna þess að ég
sambandsins og faðir Bjarkar Guðvenjulega íslenska sundlaug. Ég
ég af gamla skólanum.“
sófi og síðan ísbjörninn og þetta
þori ekki að horfa á hana af ótta
mundsdóttur, segir að hún hafi
hafði ekki farið í bað í um tvær
Næst er Tolli spurður hvað hann
kom bara töff út.“
við að ég fari bara á eftir upp á
einn slíkan á gólfinu hjá sér.
vikur svo ég brá mér úr öllum föthafi borgað fyrir ísbjörninn. „Það
loft og hengi mig. En ætli ég verði
Myndlistarmaðurinn Þorlákur
Því næst minnist Páll Óskar
unum og synti yfir vökina. Það tók
var Stefán Hrafn Magnússon,
ekki að taka á honum stóra mínum
Kristinsson, betur þekktur sem
örlaga ísbjarnanna í Skagafirði.
í enda var um fjörutíu stiga frost.
hreindýrabóndi í Isortoq á Grænog sjá myndina og kyngja þessum
Tolli, er síðan á nokkrum hrakhól„Mér þótti það afar sorglegt að
Einum grænlenskum ferðafélaga
landi, sem felldi björninn og eitt
óþægilega sannleika án þess að
um með ísbjörninn sinn. „Ég var
þeir skyldu vera felldir en hins
sinn þegar hann var að falast eftir
fara síðan upp á loft í þessum
með hann heima en börnum mínum
hafði alltaf verið hálfilla við mig
vegar má alveg minnast þess að
málverki frá mér urðum við ásáttir
hræðilegu erindagjörðum.“
og konu var afskaplega illa við það
þó að þessi dýr virðist voðaleg
enda taldi hann að ég væri danskum þessi vöruskipti. En ég hef
og fannst ónotalegt að hafa skepnur. En eftir þennan sundsprett tók
krútt eru þau lífshættuleg. En svo
Björk á björn á gólfinu
farið til Kanada og talað þar við
una gapandi þarna inni,“ segir
hann í hönd mér enda þess fullviss
blasir öllu skuggalegri sannleikur
menn sem þekkja vel til þessara
Tolli. „Ekki nóg með það heldur átti
að svona lagað gæti enginn Dani
við þegar maður fer að velta því
En aðrir ísbirnir sem stigið hafa
mála og þeir segja mér að menn
hundurinn alltaf í mikilli rimmu
gert.“
fyrir sér af hverju þau eru að
sinn síðasta dans skreyta vistarborgi í það minnsta eina og hálfa
við ísbjörninn svo ég flúði með
Árni á annan ísbjörn en aðeins
verur tónlistarmanna. Guðmundur
villast hingað. Það er allt út af
milljón fyrir svona grip.“
hann á vinnustofuna mína. Ég kann
hluti hans liggur á gólfinu með
Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarhlýnun jarðar sem minnir okkur
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Nanna Rögnvaldardóttir skrifar

Sumarlegur dögurður
– fyrir alla fjölskylduna
Heppilegur veislumatur

Ilmandi humar á grillið
Bára Jóhannsdóttir

Létt og litríkt salat

Lautarferð
Listakonur töfra fram holla
og ljúffenga rétti

LJÚFFENG BLEIKJA ÁSAMT MEÐLÆTI MIKILVÆGI SÍTRÓNA Í MATARGERÐ
SALAT AÐ HÆTTI ÁVAXTABÍLSINS BAKAÐ ÚR LÍFRÆNT RÆKTUÐU HRÁEFNI

matur
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LJÚFAR STUNDIR

Girnilegt og
sumarlegt grænmetisog ávaxtasalat.

Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar

V

eðrið hefur svo sannarlega leikið við Íslendinga
síðustu daga og virðist ekkert lát vera þar á.
Ekki veitir af góðu sumri eftir langan vetur og
dimma daga. Því er um að gera að njóta þessa tíma til
fullnustu. Þar skipa matur og mannfagnaðir stóran
sess og tengja margir góðar minningar við góðan mat.
Á sumrin er fólki efst í huga að matreiðslan sé sem
ferskust og fari vel í maga. Ljóst kjöt og fiskur er vinsælt á þessum árstíma þó svo safarík steik standi
alltaf fyrir sínu. Grillið er óspart notað við ýmis
tækifæri enda einföld matreiðsluleið. Ýmiss konar
salöt henta vel sem meðlæti eða aðalréttur og gaman
er að útbúa litrík og fersk salöt sem eru í senn
bragðgóð og falleg skreyting á matarborðið. Ljúffengur ís með ferskum ávöxtum setur síðan punktinn yfir
i-ið og fullkomnar hvaða máltíð sem er.
Gott veður og hlýrri tíð bjóða upp á fleiri möguleika er kemur að borðhaldi þar sem hægt er að færa
veisluhöldin út á svalir, pall eða í garðinn. Einnig er
tilvalið að pakka niður góðgæti í körfu og bregða sér í
lautarferð. Ekki þarf mikla fyrirhöfn og má einfaldlega smyrja góðar samlokur og setja ávexti í poka.
Hins vegar er gaman að nostra aðeins við veitingarnar og skipuleggja lautarferðina þannig að hún
heppnist sem best. Osta, ber og bakkelsi er klassískt
að taka með og ekki spillir fyrir að útbúa girnilegt
salat. Nauðsynlegt er að hafa svaladrykk og hugsanlega eru einhverjir kaffiþyrstir með í för. Til að vel
fari um mannskapinn og matvælin er um að gera að
hafa með teppi, dúka og púða og góð ílát fyrir það
nauðsynlegasta. Síðan þarf að taka með poka fyrir
rusl og annað sem til fellur. Ef krakkar eru með í för
er tilvalið að hafa bolta, frisbídisk eða annað dót í
útileiki en auðvelt er svo sem að finna upp á leikjum
án þess að einhverjir aukahlutir séu með í för. Þegar
sólin kyssir kinn er því tilvalið að smeygja sér í
Nigellu-gírinn og pakka niður gómsætu nesti og
stefna út í móa.
Lautarferð er góð samverustund fyrir vini og
fjölskyldu og má með henni skapa dýrmætar
minningar. Hún sameinar í senn útiveru, matarveislu,
leiki og fjör og því hvet ég sem flesta til að skella sér
í lautarferð í góða veðrinu. Ekki þarf mikinn undirbúning eða vinnu. Í raun er nóg að skella sér í næsta
almenningsgarð með djús og gotterí og skottast um í
sólinni með gleði í hjarta og sól í sinni. Hugarfarið
skiptir mestu máli þó ljúffeng matarveisla fullkomni
upplifunina.
SKÝRINGAR Á UPPSKRIFTATÁKNUM:
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Aðalréttur

Til hátíðabrigða

Fiskur

S

Smáréttir

Hvunndags

Ávextir
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Bára reynir ýmislegt til að fá börnin sín til að borða
meira grænmeti.
FRETTABLAÐIÐ/DANÍEL

Dulbúið

GRÆNMETISSALAT
Bára Jóhannsdóttir háskólanemi kann ýmsar aðferðir til að fá börnin sín til að borða meira
grænmeti. Ein þeirra er að blanda grænmeti og ávöxtum saman í sumarlegt og gott salat.

B

ára nýtur þess að hreyfa sig reglulega og er mikill
hlaupari. Hún reynir að búa sem oftast til hollan mat,
en börnin hennar þrjú, tveir unglingar og einn sjö
ára, hafa í gegnum tíðina ekki verið mjög hrifin af grænmeti. Fyrir nokkrum árum síðan greip Bára til þess ráðs að
blanda ávöxtum og grænmeti saman í salat til að auka
grænmetisneyslu barnanna. „Þetta er mín leið til að bæta
grænmeti inn í mataræðið og það hefur gengið ágætlega. Salatið hefur unnið
á hjá unglingunum, en yngsti strákurinn minn er enn í því að plokka ávextina út og borða þá eingöngu,“ segir hún.
Sjálf er Bára mjög hrifin af því að blanda ávöxtunum saman við grænmetið.
„Mér finnst salatið verða miklu betra fyrir vikið; ávextirnir gefa svo gott
bragð.“ Að sögn Báru er salatið heil máltíð í sjálfu sér, en hún útbýr það oft
og hefur með kjöti.
Bára telur blöndu af kletta- og lambahagasalati, rauðlauk og gúrku ómissandi í salatið og svo bætir hún út í ávöxtunum sem til eru ísskápnum hverju
sinni. Hvað ávextina varðar þá finnst henni gott að nota vínber, mangó, epli
og melónur. „Þessir ávextir gera salatið enn þá betra, sérstaklega þar sem
ég nota enga sósu út á það.”
- kka

Sumar
og sól

SUMARLEGT
GRÆNMETISSALAT
Lambhagasalat og klettasalat
1/2 blómkálshaus
1/2 spergilkálshaus
1 rauð paprika
1 rauðlaukur
kirsuberjatómatar
agúrka
vínber
1 mangó
fetaostur, eftir smekk
gul epli, magn eftir smekk
vatnsmelóna
Allt skorið niður og sett í skál.

VERSLUN SÆLKERANS

MATREIÐSLUBÓKIN

Skyndifæði sælkera
Nigella með hraði er bók sem aðdáendur bresku eldhúsgyðjunnar Nigellu Lawson ættu ekki að láta fram hjá
sér fara. Þar sýnir hún, af sinni fágætu list, hvernig
hægt er að töfra fram heillandi og girnilega rétti á
skömmum tíma með lítilli fyrirhöfn.
Sjónvarpsþættirnir
Skyndiréttir Nigellu, sem eru
sýndir í RÚV um þessar mundir,
byggja á bókinni og því getur
verið áhugavert að hafa hana
við höndina einmitt nú.
Orðið skyndibiti fær nýja
merkingu í bókinnni því um leið
og matreiðslan er einföld eru
réttirnir gómsætir og spennandi og ættu að falla í kramið
hjá sönnum sælkerum. Bókin
er skemmtilega uppsett og nefnast kaflarnir til að
mynda Í kapphlaupi við klukkuna, Vinningsréttir á virkum dögum, Hvunndagshetjur og Á hlaupum.
Bókin, sem er gefin út af Veröld, er 280 blaðsíður.
Hún fæst í verslunum Eymundsson og kostar 2.990
krónur á tilboði.

Brauðhúsið í Grímsbæ

Í Brauðhúsinu í Grímsbæ, sem bræðurnir Guðmundur og Sigfús Guðfinnssynir reka í Efstalandi
26, er eingöngu notað lífrænt hráefni. Brauðin eru
aukefnalaus og eggin koma frá hænum sem vappa
frjálsar um tún. Bakaríið hefur haft þessa sérstöðu
frá árinu 1999 og er það eina sinnar tegundar á
landinu.
„Útgangspunkturinn er að baka úr lífrænt
ræktuðu hráefni. Við bökum mikið af súrdeigsbrauði og notum aðallega speltmjöl. Þá leggjum við
áherslu á íslenskt hráefni og notum meðal annars
íslenskt bygg,“ segir Guðmundur.
Hann segir lífræna ræktun hafa ýmislegt fram
yfir aðrar ræktunaraðferðir. Hún skili sér ekki
eingöngu í hollari afurðum heldur hafi hún einnig
með umhverfissjónarmið að gera, en minni notkun
eiturefna og tilbúinna efna leiðir til umhverfisvænni ræktunar.
Í búðinni er auk brauðs boðið upp á bakkelsi, safa
og bökunarvörur svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að kaupa súrdeig til að baka úr heima og liggja uppskriftir frammi í
búðinni. Brauðin fást víðar en í Brauðhúsinu en þeir bræður baka meðal annars fyrir Yggdrasil, Mann lifandi,
Heilsuhúsið, Melabúðina og Fjarðarkaup.
- ve

ELDHÚS

TÆKI

BAÐ

FATASKÁPAR
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LEYNIVOPNIÐ

Sítróna
3

1. Sítrónur eru fallega sumarlegar.
2. Sitrónur eru góðar út í drykki.
3. Ekki er verra að setja sítrónur í salatið til þess gefa
því ferskan blæ.
4. Sítrónusneiðar eru oft notaðar með kjötmeti og fiski.
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Það yrðu engar kökur til án hrærivélarinnar, segir Dóra Hrönn
Gústafsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA.IS

„Það yrðu engar kökur til nema hrærivélin mín væri
á staðnum,“ segir Dóra Hrönn Gústafsdóttir um
leynivopnið sitt í eldhúsinu, sem er forláta hrærivél.
Sú er af gerðinni KitchenAid og hvít að lit. Dóra
keypti vélina á sínum fyrstu búskaparárum eftir að
hafa fengið aðra að gjöf sem stóðst ekki kröfurnar.
„Ég sá að marengsinn yrði aldrei góður nema ég
fengi almennilega hrærivél,“ segir hún og hlær. „Ég
bakaði á hverjum einasta degi fyrst þegar ég fór að
búa og nú baka ég allt brauð, kökur og smákökur og
læt hrærivélina gera allt fyrir mig. Þetta voru mjög
góð kaup. Þegar ég veit að von er á gestum þá skelli
ég í eina köku og finnst það lítið mál.“
Dóra er dugleg að prófa nýjar uppskriftir og tilbúið kökumix á ekki upp á pallborðið hjá henni. Það
eru helst „stubbarnir á heimilinu“ eins og hún nefnir
dætur sínar sem fá að spreyta sig á því, en yfirleitt
endar afgangurinn í ruslinu. Dóra segir stubbana lítt
hrifna af mikilli tilraunamennsku í bakstrinum og
vilja bara sína gömlu góðu skúffuköku. Húsbóndinn
borði hins vegar allt en hún reyni að eiga alltaf eitthvað heimabakað til í frystinum. Smákökusortirnar
fyrir jólin hafa farið upp í sextán talsins, en Dóra er
hússtjórnarskólagengin.
„Það eru tuttugu ár síðan ég gekk í Hússtjórnarskólann á Hallormsstað og á enn gömlu matreiðslubókina mína síðan úr skólanum. Þetta var skemmtilegur tími og ég gæti vel hugsað mér að hitta
skólasysturnar aftur. Ég bý enn að þessari reynslu
en við mágkonurnar steiktum 750 kleinur um daginn
úr átta kílóum af degi,“ segir Dóra og fer að hræra í
afmælistertu handa tengdamóður sinni í hrærivélinni góðu.
- rat
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Á alltaf heimabakað

HRÁEFNIÐ: Sítróna

Margþætt hlutverk
S

ítróna er ávöxtur sem er notaður í
bæði mat og drykki. Hún er blendingsafbrigði sítrostrés sem er ræktað á hitabeltinu og á heittempruðum
svæðum. Tréð getur orðið allt að sex
metrar á hæð en er þó yfirleitt mun
minna.
Uppruni sítróna er óljós þó að talið sé
að hann megi rekja til Kasmír. Sítrónur
bárust til Kína fyrir um 4.000 þúsund
árum, en Írakar og Egyptar kynntust
þeim um 700 eftir Krist. Egyptar gerðu
úr þeim safa, sem var vinsæll í heimi
Araba og þjóða við Miðjarðarhafið í
kringum 1100 eftir Krist.

ferskari. Sítrónusneiðar eru oft bornar
fram með ýmiss konar mat, til dæmis
kjötmeti og fiski. Þæru eru einnig
vinsælar í drykki eins og til dæmis
sangría eða gin og tónik.
Sítrónur má líka nota þegar
losna á við ýmiss konar bletti
sem hafa sest í föt eða dúka. Eins
er hægt að losna við fituskán
innan úr örbylgjuofnum með því
að setja sítrónusneiðar í vatnsskál
og inn í ofninn þar sem vatnið er látið
hitna vel. Svo nægir að strjúka örbylgjuofninn að innan með klút, en þá hverfa
óhreinindin hratt og örugglega.
- mmr

UPPGÖTVAÐUR FYRIR TILVILJUN

Blandarinn sem allir eru
að tala um!
Mylur alla ávexti, grænmeti klaka
og nánast hvað sem er
Hnoðar deig
Býr til heita súpu og ís
Hraðastillir

Lífstíðareign!

yg

S. 440-1800 www.kælitækni.is

Kristófer Kólumbus kynnti sítrónur
fyrir íbúum Ameríku þegar hann
sigldi þangað 1492. Spænsku
landkönnuðirnir gróðursettu sítrónufræ í Nýja
heiminum. Þær voru
komnar til Kaliforníu
og Flórída á sautjándu
og átjándu öld þar sem
farið var að nota þær í
matargerð.
Sítrónur eru svo súrar að
erfitt er að borða þær einar og sér.
Þær er þó hægt að nota í margs konar
rétti og drykki til að bragðbæta og gera

Okkar þekking nýtist þér ...

Frostpinni er sumarlegur eftirréttur, sérstaklega
vinsæll meðal barna, búinn til úr bragðbættum
frosnum vökva í ýmsum litum, sem pinni er
festur í.
Fyrsti frostpinninn sem sögur fara af var búinn
til árið 1905. Frank litli Epperson, ellefu ára gamall strákur frá San Francisco, skildi glasið sitt
eftir úti á verönd yfir nótt. Í glasinu var vatn
íblandað sódavatnsdufti eins og vinsælt var á
þeim tíma en í því var líka trépinni til að hræra
með. Frost var úti og daginn eftir kom Frank að
vatninu frosnu. Eftir að hafa látið heitt vatn renna
á glasið losnaði klakinn úr og gat Frank þá sleikt
pinnann með sódavatninu. Þessi uppfinning var
Frank greinilega hugleikin, en sautján árum síðar
sótti hann um einkaleyfi á „frosnum klaka á
pinna“ undir nafninu Epsicle. Stuttu síðar endurnefndi hann vöruna Popsicle, sem í dag er eitt
þekktasta vörumerki í Bandaríkjunum. Frostpinni er iðulega kallaður popsicle á ensku, sama
frá hvaða fyrirtæki hann kemur.
Auðvelt er að búa til frostpinna heima fyrir og
fást þar til gerð box víða. Ef fólk vill sleppa við
sykurinn er sniðugt að hella hreinum ávaxtasafa
í boxin og búa til ávaxtasafafrostpinna, sem eru
mjög vinsælir og hollir.
- mþþ

Frostpinnar eru vinsælir á meðal barna og fullorðinna.
NORDICPHOTOS/GETTY

Auglýsandi er Ölgerðin Egill Skallagrímsson

NÚ HITNAR Í KOLUNUM
EGILS GULL - FERSK UPPLIFUN!

LÉTTÖL
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HVAÐ ER
BETRA EN ÍS
á heitum
sumardegi.
Þessi einfalda
og þægilega
ísvél fæst í
Kokku á 14.500
krónur.

KARAFLA
UNDIR ÍSTE
OG AÐRA
SVALANDI
SUMARDRYKKI.

Í ELDHÚSKRÓKNUM

SKÁL OG ÁHÖLD fyrir salatið og dúkur undir, sem setur sumarlegan
svip á borðið. Fæst í Duka í Kringlunni. Skál á 4.900 krónur, áhöld á 1.250
krónur og dúkur á 1.750 krónur.

ÍSNÁLAR FYRIR
KRAKKANA. Fást í
Kokku, Laugavegi 47.
Tvær í pakka á 1.250
krónur.

Fæst í Duka í
Kringlunni á
3.800 krónur.

Humar er ekki
bara ljúffengur
og saðsamur
heldur líka
girnilegur, ekki
síst þegar honum
er raðað upp á
listrænan hátt.

A
SÓSA OG SALAT SEM HENTA MEÐ HUMRI
KÖLD SKYRSÓSA MEÐ MANGÓ
500 g óhrært skyr
1 hvítlauksgeiri fínt rifinn eða pressaður
1/2 mangó skorið í litla bita
1/4-1/2 chilli kjarnhreinsað og fínt saxað
2 tsk. hlynsýróp
4 lauf mynta, fínt söxuð
salt og pipar
smá límónusafi
Öllu hrært saman í skál og látið standa í ísskáp
í klukkutíma.

SALAT
ruccola
appelsínulauf
wasabi-baunir
brauðteningar
shisó-mix salat til skrauts.

„Alltaf góður og getur ekki klikkað,“
segir Sæbjörg um humarinn og mælir
með honum sem veislukosti.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Kaldar sósur eru ómissandi með humrinum. Hér er það skyrsósa með mangó
sem er í senn fitulítil og frískandi.

Seiðandi og girnilegt

GÓÐMETI ÚR SÆNUM
Fátt er sumarlegra en ilmandi humar á grilli í sólríkum garði. Gestirnir renna á
lyktina og vita að ómótstæðileg veisla er í vændum.

H

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.is
sir.is

umar er þægilegur þegar
fólk vill gera sér dagamun
og hægt er að matreiða
hann á margan hátt. Hann er
alltaf góður og getur ekki
klikkað,“ segir Sæbjörg Rut
Guðmundsdóttir, kokkanemi í
Humarhúsinu við Amtmannsstíg.
Það fer vel á því að stúlka með
því nafni sjái um að elda þessa
indælu björg úr sænum. Sæbjörg
hefur verið á samningi í Humarhúsinu í fjögur ár og kveðst vera
búin að matreiða þar mikið af
humri.
„Hægt er að matreiða humar á
margan hátt. Það eina sem þarf
að hafa í huga er að elda hann
ekki um of því þá verður hann
þurr,“ segir Sæbjörg og bætir
við: „Humarinn þarf bara nokkrar
mínútur á hitanum og er því
heppilegur veislumatur þegar
naumur tími gefst til undirbúnings. Það kostar auðvitað sitt
en þar er greitt fyrir gæði.“
Sæbjörg klippir upp bakið á
humrinum og brýtur hann upp,
hreinsar og penslar aðeins með
olíu eða smyr grillið svo hann
festist ekki þar. Síðan skellir hún

„Bara um það bil eina mínútu á seinni hliðinni,“ segir Sæbjörg og mundar grilltöngina af miklu öryggi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

humrinum á grillið með sárið
niður og hefur hann þar í þrjár til
fjórar mínútur, snýr honum þá
við og hefur hann þannig í eina
mínútu. Eftir grillun segir
Sæbjörg gott að smyrja humarinn aðeins með hvítlaukssmjöri,

(brætt smjör með hvítlauk út í).
„Það er alltaf stemning fyrir hvítlauk með humri og köld sósa er
góð með,“ segir hún og skellir
fram léttri skyrsósu með mangó.
Einnig ber hún fram lystaukandi
salat.
- gun
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Sælkeraveisla

LÉTTIR RÉTTIR

Það var handagangur í öskjunni. Valdís ber
hálsmen eftir Huldu Ágústsdóttur en Kristín
er með peysu eftir Sigríði Ástu. Kökudiskana í
forgrunni hannaði Ólöf Erla Bjarnadóttir og
spiladósin er eftir Margréti Guðnadóttur.

Jarðarber standa alltaf
fyrir sínu, sæt og safarík. Úlfhildur gæðir sér
á einu þeirra prýdd hálsfesti eftir móður sína
Sigríði Ástu.

Lautarferð í

Laugardalinn
Yndislegt er að skella sér í lautarferð með góðgæti í körfu og fjörugan félagsskap
sér við hlið. Sú var sannarlega raunin þegar nokkrar vinkonur úr Kirsuberjatrénu
hittust í Grasagarðinum í Laugardal.

G

latt var á hjalla
þegar
vinkonurnar og hönnuðirnir Sigríður Ásta
Árnadóttir,
Valdís
Harrysdóttir,
Kristín
Garðarsdóttir og Sonja
Bent fóru í lautarferð í Grasagarðinn.
Með í för voru gríslingarnir hennar Sigríðar Ástu og ömmustelpa Kristínar
ásamt tveimur harmóníkum sem notaðar
voru til að halda uppi stuði. Listakonurnar töfruðu fram gómsætar kræsingar
sem útbúnar voru með hollustu í huga og
smekklega framreiddar á diskum og ílátum sem þær hönnuðu og fást í Kirsuberjatrénu. Einnig brá fyrir fatnaði,
skartgripum, spiladósum og öðrum
skrautmunum sem þar fást. Þó hönnuðirnir væru ekki allir á svæðinu voru
nokkrir fulltrúar í formi listmuna til að
minna á þá sem voru fjarri góðu gamni.
Uppskriftir að góðgætinu má finna hér
en hönnun og listmuni má berja augum í
Kirsuberjatrénu á Vesturgötu 4, en listakonur þar sérhæfa sig í handunnum
íslenskum gjafavörum.
- hs

Sumar
og sól

Sigríður Ásta útbjó þessa krúttlegu ullarsokka með dúskum og blómum úr
þæfðri ull. Þeir eru fullkomnir til að hlýja litlum tásum úti í móa eða inni í
bústað og eru í raun fínustu inniskór.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR? MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS
S. 512 5426 - vip@365.is

S. 512 5441 - hrannar@365.is

KÓPAVOGSBÆR

Fjármálastjóri

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:
Kynnið ykkur nýjar samþykktir í
launamálum leikskóla í Kópavogi.
Baugur: 570 4350
• Leikskólakennarar
• Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi
v/sérkennslu
Dalur: 554 5740
• Leikskólak.þroskaþjálfi/leiðbein. 1. ág.
• Sérkennslustjóri 1. ág.
• Starfsmaður í skilastöðu 1. sept.
Efstihjalli: 554 6150
• Leikskólakennarar frá 1. ágúst
Fífusalir: 570 4200
• Deildarstjóri á yngri deild
• Leikskólakennarar
• Sérkennslustjóri 75%, afleysing
Grænatún: 554 6580
• Sérkennslustjóri 50% frá 1. ágúst
• Leikskólak/þroskaþj. 100% frá 1 ágúst
Hvarf: 570 4900
• Deildarstjórar frá 11. ágúst
• Leikskólakennarar frá 11. ágúst
• Sérkennsla, sem fyrst
Kópahvoll: 554 0120
• Leikskólakennari frá 1. ágúst
• Leikskólak/þroskaþj. í stuðning 50% f.hád.
Kópasteinn: 564 1565
• Leikskólak/leiðb. næsta haust
• Leikskólak/leiðb.tímab.afleysing næsta
haust
Marbakki: 564 1112
• Leikskólakennari frá 1. ágúst
Núpur: 554 7020
• Deildarstjóri 2-3 ára barna
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Rjúpnahæð: 570 4240
• Deildarstjóri
• Leikskólak. á deild/sérkennsla/íþróttir
Urðarhóll – Heilsuleikskóli: 554 7789
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Óskum eftir að ráða fjármálastjóra hjá íslensku
félagi með umfangsmikla starfsemi erlendis
Fjármálastjóri annast daglega fjármálastjórnun, áætlanagerð, uppgjörsmál auk
þess að hafa umsjón með lánasamningum og endurfjármögnunarverkefnum svo
eitthvað sé nefnt. Hann kemur að arðsemisútreikningum og utanumhaldi verkferla
vegna reksturs hérlendis, sem og erlendis auk annarra fjölbreytilegra verkefna.
Starfinu fylgir mikil erlend samskipti, sem og ferðalög.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum
störfum, háskólamenntun á sviði viðskipta- og reksturs er skilyrði, en starfsreynsla af
endurskoðunarskrifstofu er áhugaverð. Góð enskukunnátta í tali og riti er
nauðsynleg. Áhersla er lögð á fagleg og skipuleg vinnubrögð, hæfni í
samningagerð og mannlegum samskiptum og metnað til árangurs í starfi.
Í boði er áhugavert starf hjá öflugu og metnaðarfullu félagi með umfangsmikla
starfsemi á alþjóðavettvangi. Um er að ræða afar eftirsóknarvert tækifæri fyrir
metnaðarfullan einstakling.
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk. Gengið verður frá ráðningu skv. nánara
samkomulagi. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Guðný Harðardóttir, gudny@stra.is, veitir nánari upplýsingar, en viðtalstímar eru
frá kl. 13-15. Vinsamlega sendið eigin starfsferilskrár til stra@stra.is ásamt
viðeigandi prófgögnum.

www.stra.is

Suðurlandsbraut

30 - sími 588 3031 - www.stra.is
Fagmennska í yfir
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Forstjóri Veðurstofu Íslands
Umhverfisráðuneytið

Umhverfisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar
embætti forstjóra Veðurstofu Íslands
1. janúar 2009 munu ný lög um Veðurstofu
Íslands öðlast gildi og tekur stofnunin til starfa
á sama tíma. Veðurstofa Íslands tekur við
verkefnum af forvera sínum og Vatnamælingum Orkustofnunar og sem ný stofnun snúa
viðfangsefni hennar að eðlisþáttum jarðarinnar,
þ.e. lofti, vatni, snjó og jöklum, jörð og hafi.
Með nýrri stofnun um verkefni Veðurstofu
og Vatnamælinga er ekki aðeins stefnt að
samrekstri núverandi kerfa, heldur er einnig
stefnt að því að móta hlutverk stofnunarinnar
með nýjum og heildstæðum hætti, þannig að
tryggt sé að starfssvið og verkefni verði
samþætt með það að markmiði að efla
starfsemina.
Helsta hlutverk stofnunarinnar er að: afla,
varðveita, vinna úr upplýsingum og stunda
rannsóknir og að miðla upplýsingum til og
þjónusta notendur um þá eðlisþætti jarðar
sem varða íslenska hagsmuni og samfélagslegt öryggi gagnvart náttúruvá.

Helstu verkefni
•
Stjórnun og stefnumótun
•
Ábyrgð á rekstri
•
Áætlanagerð
• Starfsmannamál
•
Samskipti við stjórnvöld og hagsmunaaðila
Menntunar- og hæfniskröfur
•
Háskólapróf á sviði sem nýtist í starfi stofnunarinnar
•
Stjórnunarreynsla
•
Leiðtogahæfileikar og hæfni til að hvetja til árangurs
•
Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi og kraftur til að
hrinda verkefnum í framkvæmd
• Skipuleg og sjálfstæð vinnubrögð

Ef þú vilt...
spyrjast nánar fyrir um þetta starf er þér velkomið að hafa
samband við Þórð S. Óskarsson hjá intellecta í síma
511 1225. Umsækjendum er jafnframt bent á að kynna sér
auglýsinguna sem einnig er birt á www.starfatorg.is.

Umsókn...
sendist til intellecta á neðangreint heimilisfang eða á
thordur@intellecta til og með 11. júlí 2008. Umsókn þarf að
greina frá menntun, fyrri störfum og helstu verkefnum sem
umsækjandi hefur tekist á við á undanförnum árum og sem
hann telur að koma muni að gagni í þessu starfi.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi fyrirspurnir og
persónulegar upplýsingar og verður öllum umsóknum svarað.

Veðurstofa Íslands hefur störf hinn 1. janúar 2009 og er gert ráð fyrir
að forstjóri hefji störf hinn 1. ágúst 2008 til að undirbúa starfsemi
hinnar nýju stofnunar. Launakjör eru samkvæmt ákvörðun Kjararáðs.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.

Síðumúla 5 | 108 Reykjavík

Hjá nýrri stofnun Veðurstofu Íslands mun starfa
öflugur hópur fagmanna og vísindamanna og má
gera ráð fyrir að starfsmannafjöldi verði um 120.

sími 511 1225 | fax 511 1226
intellecta@intellecta.is
www.intellecta.is

Viltu vinna hjá góðu fyrirtæki?
Húsasmiðjan leitar að þjónustulunduðu og hæfileikaríku
starfsfólki í þann góða hóp sem fyrir er

Ögurhvarf

Grafarholt

Framtíðarstarfsmaður í verslun

Helgarstarfsmenn í verslun og á kassa

• Ábyrgðarsvið
Ráðgjöf og sala í verslun
• Hæfniskröfur
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Í boði er
Gott og öruggt vinnumhverfi
Skemmtilegur vinnustaður með
samhentum hópi starfsmanna
• Vinnutími
8:00 - 17:15 önnur hver vika
10:00 - 19:15 önnur hver vika
Helgarvinna - eftir samkomulagi

• Ábyrgðarsvið
Ráðgjöf og sala í verslun
Afgreiðsla á kassa
• Hæfniskröfur
Þjónustulund, áhugi og metnaður
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Í boði er
Gott og öruggt vinnumhverfi
Skemmtilegur vinnustaður með samhentum
hópi starfsmanna
Hlutastarf / helgarvinna - eftir samkomulagi
Þarf að geta hafið störf fljótlega.

Fyrir alla
Húsasmiðjan hvetur alla, á hvaða aldri, sem vilja starfa hjá traustu og góðu fyrirtæki til að sækja um.
Heilsuefling: Húsasmi›jan og starfsmannafélagi› sty›ja vi› heilsurækt starfsmanna.
Vi›skiptakjör: Vi› bjó›um starfsmönnum gó› kjör
Húsasmi›juskólinn: Vi› rekum skóla ﬂar sem starfsmenn sækja námskei›. Haldin eru um 100 námskei› á ári og námsvísir er gefinn
út vor og haust.
Starfsmannafélag: Hjá okkur er öflugt starfsmannafélag sem sér m.a. um skemmtanir fyrir starfsmenn og fjölskyldur ﬂeirra,
íﬂróttavi›bur›i og útleigu sumarhúsa.

Um Húsasmiðjuna
Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili byggingarvara á Íslandi og í hópi stærstu fyrirtækja landsins. Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.
Í verslunum okkar höfum við á boðstólum yfir 100.000 vörutegundir.
Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 1000 manns á öllum aldri. Við leggjum mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess kost að eflast
og þróast í starfi

Umsóknarfrestur
til 27. júní 2008
Tengiliður Ögurhvarfi:
Björgvin T. Guðmundsson
bgt@husa.is S.660-3069
Tengiliður Grafarholti:
Trausti Gunnarsson
traustig@husa.is S. 660-3055

SUNNUDAGUR 22. júní 2008

113

ATVINNA

4

22. júní 2008 SUNNUDAGUR

ATVINNA

Hey félagi!

Hlakkar þú til að mæta í vinnuna?
hressum samstarfsVið hjá hársnyrtistofunni Jói og félagar leitum að
morgunhress,
mönnum. Við gerum þær kröfur að viðkomandi sé
iptavinir eiga
jákvæður og stutt í húmorinn, því starfsfólk og viðsk
við vanda valið
að hlakka til að koma til okkar. Þess vegna viljum
og eingöngu lífsglatt fagfólk hvatt til að sækja um.

Starfsmenn óskast

í alhliða blikk- og járnsmíðavinnu
og einnig í galvanhúðun.
Upplýsingar veitir Haraldur í s. 895 0072

ði 20 ára starfsafmæli
Jói og félagar er leiðandi hársnyrtistofa sem fagna
í anda og alltaf fjör á
á dögunum. Þrátt fyrir árin tuttugu erum við ung
eftir að fá ﬂeira fagstofunni okkar. Vegna aukinna verkefna óskum við
.
fólk í okkar góða hóp — meistara, sveina og nema

Hæfniskröfur:
Reynsla sem nýtist í starﬁ
Fagmennska
Áhugi á nýjustu straumum og stefnum
Góð samskiptahæfni
Lífsgleði og jákvæðni

Skólavörðustígur 8 · 101 Reykjavík · Sími 552 3425

Ì]j\VkZgÂhig[
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VEGNA AUKINNA UMSVIFA OG VAXANDI FJÖLDA VIÐSKIPTAVINA Í
ÞJÓNUSTU, ÓSKUM VIÐ EFTIR AÐ RÁÐA TÆKNIMANN
Starﬁð felst í þjónustu við
þann búnað sem Ísmar selur.
Búnaðurinn byggir m.a. á GPS,
laser eða alstöðvatækni.
Viðkomandi starfsmaður
hefur samskipti við viðskiptavini
fyrirtækisins varðandi þjónustu
og leiðbeiningar um notkun
tækjanna. Ennfremur hefur
starfsmaður samskipti við
erlenda tæknimenn þeirra byrgja
sem fyrirtækið hefur umboð fyrir.

Boðið er upp á starf á fullkomnasta rafeindaverkstæði á sínu
sviði hérlendis, við hlið hæfustu
manna með áratuga reynslu
í þjónustu á ofangreindum
búnaði. Gott vinnuumhverﬁ
og nýjasti tækjabúnaður er til
staðar. Námskeið í þjónustu
á búnaðinum eru haldin bæði
hérlendis og erlendis.

Leitað er að rafeindavirkja eða
aðila með hliðstæða menntun.
Viðkomandi þarf að vera skipulagður, hafa ríka þjónustulund,
vera ﬂjótur að tileinka sér
nýjungar og geta unnið undir
miklu álagi á álagstímum. Gott
vald á ensku og tölvukunnátta er
skilyrði. Reynsla af vinnu við
vinnuvélar er kostur en ekki
skilyrði. Leitað er að einstaklingi
sem getur haﬁð störf sem fyrst.

Vinnutími er milli kl. 08-17 á reyklausum vinnustað.
Upplýsingar um starﬁð veitir Jón Tryggvi í síma 5105100.
Umsóknir sendist á tölvupósti á póstfangið jon@ismar.is ásamt upplýsingum
um umsækjanda fyrir 26. júní 2008.

Við mælum með því besta
Ísmar, sem var stofnað 1982, er
sérhæft fyrirtæki á sviði hvers konar
mælingatækni s.s. GPS, alstöðvum
eða lasertækni. Fyrirtækið býður
heildarlausnir hátæknibúnaðar fyrir
verktaka, verkfræðistofur, jarðvísindamenn og ýmis ríkisfyrirtæki á sviði
mælitækni og vélstýringa auk umferðaröryggisbúnaðar fyrir löggæslu,
sveitarfélög, verktaka o.ﬂ.
Ísmar er umboðsaðili fyrir framleiðendur sem eru leiðandi á sínu sviði
í heiminum.

Ísmar :: Síðumúla 28 :: 108 Reykjavík
Sími 510 5100 :: ismar@ismar.is

GRÍMSEY

flugfelag.is

ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR

Sendill / Bílstjóri

REYKJAVÍK

Flugfélag Íslands óskar eftir að ráða sendil/bílstjóra í flugfraktina á Reykjavíkurflugvelli.
Um er að ræða fjölbreytt framtíðarstarf.
Starfið:

Hæfniskröfur:

» Akstur með sendingar til og frá viðskiptavinum.

» Rík þjónustulund og skipulagshæfni.

» Sendiferðir fyrir félagið.

» Jákvætt hugarfar, árvekni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

» Almenn þjónusta við viðskiptavini.

» Góð íslenskukunnátta.

» Störf í vöruskemmu auk annarra tilfallandi

» Bílpróf skilyrði, réttindi á minni vinnuvélar æskilegt (lyftarapróf).

verkefna sem undir deildina heyra.

Flugfélag Íslands er arðbært,
markaðsdrifið þjónustufyriræki,
leiðandi í farþega- og
fraktflutningum, og þjónar
flugrekendum og aðilum
í ferðaiðnaði.
Eitt af markmiðum félagsins er að
hafa ætíð á að skipa hæfum og
liprum liðsmönnum sem sýna
frumkvæði og hafa jákvætt viðhorf.
Hjá Flugfélagi Íslands starfa um
280 manns sem allir gegna
lykilhlutverki í starfsemi þess.

Vinnutími: Virkir dagar frá kl. 09.00 til 18.00.
Umsóknarfrestur:
Skriflegar umsóknir, merktar ofangreindu starfi, berist eigi síðar en 27. júní 2008. Einungis er tekið við rafrænum
umsóknum í gegnum heimasíðu félagsins, www.flugfelag.is

sími: 511 1144
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Leikskólasvið

Shuttle servi e

Aðstoðarleikskólastjóri í Sæborg
Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í
leikskólanum Sæborg, Starhaga 11.

Bílstjórar óskast

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starﬁ

Sæborg er fjögurra deilda leikskóli í Vesturbænum.
Í Sæborg er unnið út frá hugmyndum og áhuga barnanna, í
anda Reggio Emilia. Hin 100 mál barnanna eru höfð að leiðarljósi, þar sem þau eru virkjuð í myndlist, tónlist, hreyﬁngu
og dans. Leikskólinn stendur í fallegu umhverﬁ við sjóinn,
sem gefur mikinn innblástur í starﬁð. Nánari upplýsingar um
leikskólann er að ﬁnna á www.saeborg.is.
Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í
samvinnu við leikskólastjóra.

Vegna aukinna verkefna vantar okkur bílstjóra með
rútupróf. Enskukunnátta, snyrtimennska og þjónustulund
skilyrði.
Shuttleservice • s. 578 7070 • shuttle@shuttleservice.is

Upplýsingar veita Soffía Þorsteinsdóttir, leikskólastjóri í síma
562 3664/693 9851 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjaﬁ á
Leikskólasviði í síma 411 7000.
Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 7. júlí.

Kelló óskar eftir
starfskrafti í afgreiðslu.

Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

Hefur
þú
yndi af
fallegum
fötum?

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Starfshlutfall 80-100%
og vinnutími
eftir samkomulagi.
Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
æskileg
• Áhugi á tísku og fatnaði
• Hæfni í mannlegum
samskiptum
• Stundvísi og heiðarleiki

(JÞKRUNARFRINGARÈOGÈSJÞKRALIAR

Umsóknir berist
á netfangið
hallaragnars@gmail.com
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Kringlunni · sími 568 4900
www.kello.is
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=hVhb^Â^g

A{i^ÂYgVjb^ccg¨iVhi
HiVkVc\Zg
K^Âh`jbZ[i^g/

Sérfræðingur í internetlausnum

<Âjbd\h_{a[hi¨Âjbhb^ÂjbbZÂgZnchaj
BccjbhZb]V[V{]j\V{VÂW¨iVk^Âh^\ÄZ``^c\j
d\cÅgg^gZnchaj
;gVbiÂVghiVg[hbccjbhZbk^a_ViV`Vhi{k^ÂcÅ_V]aji^

K^ÂW_Âjbjee{/

EC Software leitar að hæfileikaríkum hugbúnaðarráðgjafa/verkefnastjóra
sem þrífst í krefjandi umhverfi og vill starfa að alþjóðlegum verkefnum.

ygj\\Vk^ccj
<diid\`gZ[_VcY^k^ccjjb]kZg[^
B\jaZ^`V{ZcYjgbZccijc
K^ccjWad\\ÂaVjc

Starfið felur í sér verkefnastjórnun, ráðgjöf og þjónustu við íslenska og
erlenda viðskiptavini, ásamt þátttöku í þróun og markaðssetningu
hugbúnaðarlausna.
Viðkomandi þarf að hafa haldbæra þekkingu á vefhugbúnaðargerð,
gagnagrunnstengingum og almennum viðskiptahugbúnaði, ásamt mjög
góðri reynslu af vefmálum, vefsíðugerð og/eða vefverslunum. Sóst er eftir
umsækjendum með menntun sem nýtist í starfi, og brennandi áhuga á
markaðsetningu á internetinu.
Góð enskukunnátta, vilji til verka og lipurð í samskiptum er skilyrði.
Ef þú sækist eftir skemmtilegum og metnaðarfullum verkefnum til að
takast á við, góðum starfsanda hjá fyrirtæki á uppleið, og fjölskylduvænu
vinnuumhverfi, hafðu þá samband.

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#[V`iVWn\\#cd
:^iiV[n[^ghiVcYVcY^kZg`Z[cjb;V`iV7n\\/
lll#b^Y\VgYgZccZhdn#cd
Nánari upplýsingar
um starfið veitir
Guðrún Finnsdóttir
gudrun@ec.is og
í síma 595-5970
Fullum trúnaði er heitið
og öllum skriflegum
umsóknum
verður svarað.
Umsóknarfrestur er
til 1. júlí 2008.

EC Software þróar verslunarlausnir fyrir netið og styður viðskiptavini sína til þess að ná árangri í
viðskiptum á netinu, með ráðgjöf og þróun tæknilegra lausna. Hjá EC Software starfa á annað hundrað
sérfræðinga á Íslandi, Svíþjóð og Indlandi. Fyrirtæki og stofnanir á Íslandi og beggja vegna
Atlantshafsins eru viðskiptavinir EC Software.

Jbh`cjbh`Vah`^aV{iakjehi^{/`g^hi_Vc5[V`iVWn\\#cd
Jbh`cVg[gZhijgZgi^a(%#_c'%%-

;V`iV7n\\VhZgigVjhijgWn\\^c\VkZg`iV`^gZ`^ccV[ÏhaZcY^c\jb
HiVkVc\ZgCdgZ\^#;V`iV7n\\kVghid[cVÂ&..,d\ZgYV\bZÂ
)%hiVg[hbZcc#;V`iV7n\\]Z[jg{*V[+hÂjhij{gjbkZg^ÂicZ[ci
<VhhZaaj[ng^gi¨`^CdgZ\^ZcÄVÂZghghi`icZ[c^c\[ng^gi¨`_Vb^`ajb
d\gj\\jbkZmi^#;V\bZcch`Vd\\aZÂ^ZgVÂVahbZg`^[ng^gi¨`^h^ch
hVbh`^eijbk^Âk^Âh`^eiVk^c^hZbd\hiVg[hbZcc#;V`iV7n\\]Z[jghZiihg
ÄVÂbVg`b^ÂVÂkZgÂVÄZ``^c\Vg[ng^gi¨`^Wn\\^c\Vg^ÂcVÂ^^ccVc[{ggV{gV#

Vantar þig
Smiði, múrara, járnabindingamenn,
málara eða aðra starfsmenn?
Höfum á skrá fólk sem óskar eftir mikilli vinnu.
Getur haﬁð störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Bifvélavirki
Bifvélavirki óskast til starfa hjá traustu fyrirtæki í
Þorlákshöfn. Um framtíðarstarf er að ræða. Járnkarlinn ehf.
Upplýsingar í síma: 894-1126.

Mótagengi/ Smiðir
vanir gifsklæðningum
Spöng ehf óskar eftir smiðum eða samstarfsaðilum, annars vegar í uppsteypuverkefni og hins vegar í gifsklæðningar og frágang innandyra.
Kraﬁst er mikillar reynslu og fagmennsku.
Næg verkefni framundan.
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á jbj@spong.is
Upplýsingar gefur Jón Bjarni í síma 8983847

KÓPAVOGSBÆR

Kvöldskóli Kópavogs
auglýsir eftir starfsmanni
Um er að ræða 60% starf við Kvöldskóla
Kópavogs en þar er boðið upp á fræðandi og
skapandi námskeið við allra hæfi
Hæfniskröfur
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvukunnátta í Word og Excel
• Góð íslenskukunnátta og gott vald á ensku
• Áhersla er lögð á þjónustulund og hæfni í
mannlegum samskiptum.
Starfsmaður vinnur við þau skrifstofustörf sem til
falla.
Unnið er við fjölbreytt verkefni sem tilheyra starfsemi skólans.
Æskilegt er að starfsmaðurinn hafi stúdentspróf
eða sambærilega menntun.
Nánari upplýsingar um starfið gefur forstöðumaður Kristín Jónsdóttir í síma 863 8545, netfang
kristinj@kopavogur.is.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á Bæjarskrifstofu
Kópavogs, Fannborg 2 ( Þjónustuveri á 1. hæð )
Umsóknum skal skila til tómstunda- og
menningarsviðs Kópavogsbæjar
eða með tölvupósti til forstöðumanns.
Einnig er hægt að sækja
um á job.is.

7n\\^c\Vgk^ccV

Umsóknarfrestur er til 15. júlí.

www.kopavogur.is - www.job.is

KZ\cVVj`^ccVjbhk^[Vh`VgG^hZ][#Z[i^g/

I¨`c^bccjb
KZg`Z[cVhi_gjb
KZg`hi_gjb
Hb^jb
7n\\^c\VgkZg`Vbccjb

Sérfræðingur í ﬁskimálum hjá
Alþjóðabankanum
Hjá Alþjóðabankanum er laus til umsóknar staða
sérfræðings í ﬁskimálum. Helstu verkefni
viðkomandi munu vera að auka hæfni og skilning
starfsmanna Alþjóðabankans á sjálfbærri stjórnun
ﬁskveiða, með sérstöku tilliti til áhrifa loftlagsbreytinga á ﬁskimál og málefni hafsins. Staðan er
til þriggja ára og mun viðkomandi hafa aðsetur í
Washington D. C. Gerð er krafa um starfsreynslu
í stjórnun og reynslu af umsjón með framkvæmd
stefnu á sviði ﬁskimála eða verkefna á sviði stranda
eða sjávar. Starfsreynsla í þróunarríki er kostur.
Ítarlegar upplýsingar um starﬁð og hæfniskröfur er
að ﬁnna á vefsíðu utanríkisráðuneytisins
http://www.utanrikisraduneytid.is/upplysingar/
laus-storf/ Fyrirspurnum er svarað á skrifstofu
þróunarsamvinnu. Staðan er kostuð af utanríkisráðuneytinu, sem annast móttöku umsókna og
aðstoðar við ráðningarferli, en lýtur að öðru leyti
reglum Alþjóðabankans.
Umsóknir og ferilskrá á ensku berist utanríkisráðuneytinu, Rauðarárstíg 25, 150 Reykjavík,
fyrir 11. júlí nk.
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SKRIFSTOFUSTARF/HEILDVERSLUN
Óskum eftir að ráða starfsmann til almennra skrifstofustarfa.
Um er að ræða fjölbreytt skrifstofustarf í góðu vinnuumhverﬁ. Vinnutími er mánudaga til föstudaga kl. 8:30-17:00.
Vinnustaðurinn er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• stúdentspróf eða sambærilega menntun
• enskukunnátta
• tölvukunnátta
• þekking á viðskiptahugbúnaði
• þjónustulund
• nákvæmni
• stundvísi
• heilsuhraust(ur)
Vinsamlegast skilið inn umsóknum á netfangið:
box@frett.is fyrir 25. júní merkt: ,,1212”

Laus staða
aðstoðarmanns
sjúkraþjálfara
Starﬁð er fjölþætt og felst m.a. í eftirliti og aðstoð við
meðferð í tækjasal, aðstoð við sjúkraþjálfunarmeðferð,
gefa heita bakstra, símavörslu, móttöku og skráningu.
Einnig frágangur, þrif og eftirlit.
Viðkomandi þarf að vera áhugasamur um þjálfun og
hreyﬁngu og hafa reynslu af störfum í tækjasal ásamt
því að hafa góða hæfni í mannlegum samskiptum.
Um er að ræða fullt starf og er óskað eftir skriﬂegum
umsóknum ásamt starfsferilsskrá fyrir 7. Júlí.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má
ﬁnna á heimasíðunni: www.reykjalundur.is
Nánari upplýsingar gefa,
Sigrún Benediktsdóttir, forstöðusjúkraþjálfari
Netfang: sigrunben@reykjalundur.is
Sími 585 – 2061
Guðbjörg Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri
Netfang: gudbjorg@reykjalundur.is
Sími 585 - 2143

Tækjaumsjón

Przyjmiemy do pracy

Líftæknifyrirtækið NimbleGen Systems
auglýsir eftir starfsmanni í tækjaumsjón.

Nazwa ﬁrmy:

TSH:

Um er að ræða nýtt starf í framsæknu fyrirtæki.

CieĞla budowlany z doĞwiadczeniem
Pracownik budowlany

TSH - jest wykonawcą budowlanym z 30letnim doĞwiadczeniem. Mamy wiele bardzo
dobrych projektów do wykonania i dlatego
jesteĞmy ﬁrmą z przyszáoĞcią.

Helstu verkefni:
- Umsjón með tækjum á rannsóknarstofum og vinnuherbergjum NimbleGen
- Fylgjast með nýjungum og taka þátt í þróun nýrra tækja
- Samantekt og utanumhald með tækjamöppu fyrir
sérhverja gerð af tæki (kvörðun, viðgerðir o.s.frv.) ásamt
því að skrifa notkunar, kvörðunar- og eftirlitsleiðbeiningar
- Samskipti við framleiðendur og eftirfylgni með viðgerðarog kvörðunarferli
- Þátttaka í uppsetningu viðhaldsforrits fyrir tækin og
ábyrgð á uppfærslu gagna í forritinu

Miejsce pracy:
-Reykjawik
-Keﬂavik
-Akranes

Informacja:
w jĊzyku islandzkim udziela pan Asbjorn
tel. 660 - 1786

Menntunar og hæfniskröfur:
- Menntun í efnafræði, eðlisfræði, rafvirkjun, rafeinda
virkjun, iðnaðartæknifræði eða sambærilegum fögum
- Reynsla af umsjón rannsóknartækja
- Góð tölvukunnátta
- Öguð og sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði í starﬁ
- Góð enskukunnátta
- Hæfni til starfa í hátæknilegu umhverﬁ
Umsóknir ásamt ferilskrá á ensku sendist til
atvinna@nimblegen.com.
Umsóknarfrestur er til 30. júní 2008.
Nimblegen Systems er framsækið fyrirtæki á sviði líftækni.
Fyrirtækið sérhæﬁr sig í framleiðslu á DNA örﬂögum
(microarrays) til sameindalíffræðilegra rannsókna og sér
um þjónusturannsóknir í þeirri tækni til lyfjafyrirtækja og
rannsóknastofa víða um heim.
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Leikskólasvið

Verslunarstjóri
Samkaup strax Laugarvatni óskar eftir að
ráða verslunarstjóra
Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum skilyrði.
Frumkvæði og metnaður í starﬁ.
Góð framkoma og rík þjónustulund.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Tölvukunnátta æskileg.
Allar frekari upplýsingar veitir starfsmannastjóri
Dómhildur Árnadóttir á netfanginu: domhildur@samkaup.is
Umsóknir berist á sama netfang fyrir 26. júní 2008.

Aðstoðarleikskólastjóri í Fálkaborg
Laus er staða aðstoðarleikskólastjóra í
leikskólanum Fálkaborg, Fálkabakka 9.
Fálkaborg er þriggja deilda leikskóli í Bakkahverﬁ í Breiðholti.
Í leikskólanum er lögð mikil áhersla á umhverﬁsmennt og
heilbrigðan lífstíl og stutt er í ósnortna náttúru. Fálkaborg
hefur tvisvar fengið umhverﬁsviðurkenninguna Grænfánann,
nú síðast fyrir frið og ógn í náttúrunni. Nánari upplýsingar um
leikskólann er að ﬁnna á vefslóðinni: www.falkaborg.is.
Helstu verkefni aðstoðarleikskólastjóra eru að vinna að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins í
samvinnu við leikskólastjóra.

Menntunar- og færnikröfur:
• Leikskólakennaramenntun áskilin
• Framhaldsmenntun og reynsla af stjórnun æskileg
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Samskiptahæfni, skipulagshæﬁleikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starﬁ
Upplýsingar veita Jónína Lárusdóttir, leikskólastjóri í síma 557
8230 / 693 9814 og Auður Jónsdóttir, mannauðsráðgjaﬁ á
Leikskólasviði í síma 411 7000.
Umsókn fylgi yﬁrlit yﬁr nám og störf. Umsækjendur eru
beðnir að sækja um starﬁð á heimasíðu Reykjavíkurborgar,
www.reykjavik.is/storf. Umsóknarfrestur er til 7. júlí.
Laun eru skv. kjarasamningi LN við KÍ vegna FL.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar,
4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Áhættustýring
Hjúkrunarheimilið Sundabúð, Vopnaﬁrði:

Hjúkrunarfræðingur

Samfara auknum umsvifum leitar bankinn nú að öflugum einstaklingi til að starfa við áhættustýringu bankans í krefjandi
verkefnum tengdum markaðs-, útlána-, lausafjár- og rekstraráhættu. Starfsemi bankans á alþjóðagrundvelli kallar á
að innan bankans sé til staðar vísindaleg sérþekking á heimsmælikvarða.

-aﬂeysing í eitt ár
Stofnunin vill ráða hjúkrunarfræðing frá 1. okt eða eftir
samkomulagi.

Starfslýsing

Hæfniskröfur

Hjúkrunarheimilið Sundabúð Vopnaﬁrði er 12 rúma
legudeild fyrir aldraða í starfstengslum við heilsugæslustöð. Starﬁnu fylgir bakvaktaskylda .
Laun eru samkvæmt aðalkjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og stofnanasamningi hjúkrunarfræðinga og Heilbrigðisstofnunar Austurlands.

Innan áhættustýringar starfar teymi sem hefur það
hlutverk að þróa og útfæra líkön til greiningar
fjármálaáhættu bankans.

Háskólapróf á framhaldsstigi í stærðfræði, verkfræði eða
sambærilegu

Við leitum nú að sérfræðingi með bakgrunn á sviði
fjármálaverkfræði eða annarra tengdra sviða.

Þekking og reynsla á sviði fjármálastærðfræði

Umsóknarferskur er til 16. júlí nk.

Um er ræða ábyrgðarmikið starf og verður viðkomandi að
geta tekið leiðandi stöðu í stærri verkefnum innan
bankans.

Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna og gagna

Upplýsingar um störﬁn veitir Emma Tryggvadóttir,
hjúkrunarstjóri í síma 473 1320 og 860 6815 eða
emma@hsa.is og umsóknir berist henni eða Þórhalli
Harðarsyni, fulltrúi forstjóra, thorhallur@hsa.is
Póstáritun er Heilbrigðisstofnun Austurlands, Sundabúð,
690 Vopnafjörður.

Þekking og reynsla af bankastarfsemi

Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni

Frumkvæði, vandvirkni og sjálfstæð vinnubrögð
Metnaður til að ná árangri í starfi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórunn Hildur Þórisdóttir á thorunn.thorisdottir@straumur.net
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu
Straums, www.straumur.net/atvinna eða senda umsóknir á atvinna@straumur.net

Egilsstaðir sími 470 3000 • Fax 471 1971
Lagarás 17 - 19 • Opið alla virka daga frá 8-16
Straumur er fjárfestingabanki með víðfeðma starfssemi í Norður- og Mið-Evrópu með yfir 500
starfsmenn. Bankinn býður upp á heildstæða og samþætta fjármálaþjónustu fyrir fyrirtæki og
fagfjárfesta. Við bjóðum upp á lifandi, sveigjanlegt og krefjandi starfsumhverfi þar sem
einstaklingurinn fær að njóta sín.

Borgartún 25 » 105 Reykjavík » Ísland » Sími: +354 585 66 00 » Fax: +354 585 66 01 » straumur@straumur.net » www.straumur.net

Verkstjórar - Húsasmiðir - Verkamenn
Starfsmaður í eldhús
Reykjalundur endurhæﬁngarmiðstöð SÍBS óskar eftir að
ráða aðstoðarmann í eldhús. Um er að ræða fjölbreytt starf
í góðum hópi starfsmanna og þarf viðkomandi að geta
haﬁð störf í ágúst. Hæfni í mannlegum samskiptum og létt
lund er nauðsynleg. Vinnutími er virka daga frá kl. 8 til 16
Óskað er eftir skriﬂegum umsóknum ásamt starfsferilskrá
fyrir 7. júlí.
Umsóknarform og upplýsingar um Reykjalund má ﬁnna á
heimasíðunni: www.reykjalundur.is

Við leitum eftir:
•
•
•
•

vönum verkstjórum
smiðum með/án kranaréttinda
smiðum vönum einingareisningu
smíðaﬂokkum

Starfsstaðir:
• Reykjavík
• Reykjanesbær
• Akranes

Nánari upplýsingar gefa,
Gunnar Jónsson, yﬁrmatreiðslumaður
Netfang: chefgunnar@reykjalundur.is

TSH
TSH er verktakafyrirtæki með þrjátíu ára reynslu
í húsbyggingum. Hjá okkur starfa um þrjátíu
manns. Verkefnastaða fyrirtækisins er mjög góð
og leitum við því eftir framtíðarstarfsmönnum.

Upplýsingar
Frekari upplýsingar gefur Ásbjörn
í síma 660-1786, 663-0022 eða aj@tsh.is
Hjá okkur er virkt starfsmannafélag og
aðbúnaður góður.

Guðbjörg Gunnarsdóttir, starfsmannastjóri
Netfang: gudbjorg@reykjalundur.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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-framkvæmdafélag ehf-

Fjarðabyggð - byggingameistari
Grunnur framkvæmdafélag ehf leitar að öﬂugum verkstjóra
í Fjarðabyggð.
Hæfniskröfur:
• Réttindi sem húsasmíðameistari
• Reynsla af verklegum framkvæmdum
• Skipulögð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
Upplýsingar á skrifstofutíma í síma 561-3000

KÓPAVOGSBÆR

Sölufulltrúi
Óskum eftir að ráða sölufulltrúa í verslun okkar. Um er að
ræða lifandi sölustarf hjá vaxandi fyrirtæki. Starﬁð felur í
sér mikil samskipti við viðskiptavini, tilboðsgerð og ráðgjöf
á sviði gluggatjalda. Vogue er hluti af stærra fyrirtæki,
vinnustaðurinn er 20 manna, en fyrirtækið í heild 43
starfsmenn.
Hæfniskröfur:
• Lipurð í mannlegum samskiptum og söluhæﬁleikar.
• Nákvæmni í vinnubrögðum.
• Stundvísi og helgun að starﬁ.
• Áhugi á innanhússhönnun, textílvörum og tísku.
Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á:
valdimar@dimar.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. júní 2008.

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
• Forstöðumaður frístundaheimilis fyrir
börn og unglinga með sérþarfir
• Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn
og unglinga með sérþarfir
• Starfsmenn í tilsjón 50%-100%
• Aðstoð við heimilisstörf
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
• Sumarafleysingar:
• Dagþjálfun
• Aðhlynning
• Sjúkraliði
Sundlaugin Versölum:
• Helgarvinna í sumar fyrir konur og karla
• Framtíðarstarf v/laugarvörslu/baðvörslu
karla
Kvöldskóli Kópavogs:
• Starfsmaður á skrifstofu 60%

Verslunarstjóri
Við leitum að verslunarstjóra í verslun okkar
að Tjarnarvöllum, Hafnarfirði.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Umsjónarkennari á yngsta stig
Hjallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Deildarstjóri/verkefnastjóri
• Umsjónarkennarar á yngra stigi
• Námsráðgjafi 100%
• Kennari í nýbúadeild 100%
• Matráður 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
Hörðuvallaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Skólaliði II – gangavörður/ræstir
• Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Sérkennari
• Þroskaþjálfi
• Náttúrufræðikennari á unglingastig
• Umsjónarkennari á miðstig
Kópavogsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Textílmenntakennari, 100% starf
Lindaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl hlutastörf
Salaskóli:
• Skólaliðar II – gangav/ræstar hlutastarf
eða fullt starf
• Starfsfólk í Dægradvöl hlutastarf
Smáraskóli:
• Umsjónarkennari á miðstig
Snælandsskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Umsjónarkennari á unglingastig
Vatnsendaskóli:
Fyrir skólaárið 2008-2009
• Þroskaþjálfi
• Kennari á miðstig
• Stuðningsfulltrúi
• Dönskukennari

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is
og www.job.is

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Europris í
síma 533 3366 eða með því að senda fyrirspurn á
netfangið leifur@europris.is.

167. Tölublað - 6. árgangur - 22. júní 2008

Opin hús sunnudag,
mánudag og þriðjudag
Hafdís
Rafnsdóttir
Sölufulltrúi
895 6107
hafdis@remax.is

Árskógar 8 – 109 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Berglind Hólm
Birgisdóttir
Sölufulltrúi
694 4000
berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson
Löggiltur
Fasteignasali

Ásbrekka 5 - 225 Bessastaðahr.

Opið hús í dag kl.16:30-17:00
Björt og falleg 3ja herb. íbúð með sérinngangi
á 2.hæð í nýlegu og snyrtilegu litlu fjölbýli á
Álftanesinu. Útsýni frá svölum er mjög gott
m.a. að Bessastöðum, til Reykjavíkur og að
Hallgrímskirkju.
Verð: 25.300.000
Herbergi: 3
Stærð: 96 fm

Vesturtún 16 - 225 Bessastaðahr.

Hrísmóar 11 – 210 Garðabæ

OPIÐ
HÚS

Efsthlíð 6 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl.16:30-17:00
Glæsileg penthouse íbúð á 13.hæð (efstu
hæð) í þessari skemmtilegu 60 ára og eldri
blokk miðsvæðis í Reykjavík. Lofthæðin í
íbúðinni er einstök 4.5-5 m að hluta. Stæði í
lokaðri bílageymslu fylgir íbúðinni.
Verð: 39.900.000
Bílageymsla: já
Herbergi: 2-3
Stærð: 94,2 fm

895 6107
694 4000
OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag 16:30-17:00
Mjög falleg neðri sérhæð á þessum rólega og
góða stað í Hafnarﬁrðinum þar sem örstutt
er út í náttúruna. Að sögn eiganda er eignin
samtals um 140fm en aðeins skráðir 80 fm
skv FMR. Íbúðin er 4ra herbergja.
Verð: 32.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 140 fm

Hrísmóar 4 – 210 Garðabær

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Gaukshólar 2 – 111 Reykjavík

Hljóðalind 2 – 201 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl.17:30-18:00
Falleg og töluvert endurnýjuð 3ja herbergja
íbúð á 7.hæð með fallegu útsýni. Tvær lyftur
eru í húsinu ásamt því að það er húsvörður
sem sér um sameignina. Eldhúsinnréttingin
er mjög falleg sérsmíðuð.
Verð: 18.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 80.1 fm

Birtingakvísl 48 – 110 Reykjavík

Opið hús í dag kl.17:30-18:00
Glæsilegt endaraðhús á einni hæð með bílskúr á besta stað í Kópavogi. Fallegur gróinn
garður með steyptum palli er bæði fyrir
framan og aftan hús ( Bomanite ). Glæsilegt
útsýni er út á sjó frá öðrum pallinum.
Verð: 47.900.000
Bílskúr: já
Herbergi: 4
Stærð: 145 fm

Grundarás 1 - 110 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl.17:30-18:00
Glæsilegt 5herbergja endaraðhús með innbyggðum bílskúr og ca 70fm nýlegri timburverönd með heitum potti og fallegum
viðhaldslitlum garði á góðum útsýnisstað á
Alftanesinu. Samtals er eignin 178fm.
Verð: 47.500.000
Bílskúr: já
Herbergi: 5
Stærð: 178 fm

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00
Glæsileg og mjög vel skipulögð 4ja herbergja
íbúð með bílskúr á 2. hæð í fallegu fjölbýli
í hjarta Garðabæjar. Frábært útsýni er úr
íbúðinni m.a út á sjó. Eignin er á einni og hálfri
hæð. Öll helsta þjónusta er í göngufjarlægð.
Verð: 32.900.000
Bílskúr: Já
Herbergi: 4
Stærð: 138 fm

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00
Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja endaíbúð
með yﬁrbyggðum svölum í L og stæði í
bílageymslu í góðu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. Íbúðin er vel staðsett og öll þjónusta
er í göngufjarlægð.
Verð: 25.900.000
Bílageymsla: já
Herbergi: 3
Stærð: 107 fm

Opið hús mánudag kl 17.30-18.00
Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús með
bílskúr. Allar innihurðir nýjar, ﬂest öll gólfefni,
ný loftaklæðning að hluta, gestasalerni og
eldhús endurnýjað 2006. Húsið var málað að
utan 2006 og timburverönd endurnýjuð 2007.
Verð: 51.500.000
Bílskúr: já
Herbergi: 7
Stærð: 213 fm

Opið hús mánudag kl 18.30-19.00
Rúmgott, fallegt og einstaklega vel staðsett
5-6 herb. endaraðhús með tvöföldum bílskur
á þessum vinsæla stað í Árbænum þar sem
sundlaugin og íþróttaaðstaða er í göngufæri.

Álfhólsvegur 15 – 200 Kópavogur

Strandvegur 26, 210 Garðabær

Galtalind 11 – 201 Kópavogur

Strandvegur 18 – 210 Garðabær

Kristnibraut 73 – 113 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Verð: 57.900.000
Herbergi: 5-6
Stærð: 251,5 fm

Bílskúr: já

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús mánudag kl 18.30-19.00
Glæsileg íbúð með sérinngangi í nýlegu
og viðhaldslitlu fjórbýlishúsi með arkitekta
teiknuðum garði og sérafnotareit miðsvæðis
í Kópavoginum. Eignin er með fallegum og
vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Verð: 24.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 86,6 fm

Opið hús mánudag kl.18:30-19:00
Glæsileg og mjög rúmgóð 2ja herbergja
íbúð á annari hæð í lyftuhúsi. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Örstutt er í mjög
góðar gönguleiðir meðfram sjónum. Íbúðin er
laus við kaupsamning.
Verð: 26.500.000
Bílageymsla: já
Herbergi: 2
Stærð: 83.3 fm

Opið hús mánudag kl.19:30-20:00
Glæsileg 4ra herbergja íbúð með fallegu
olíubornu plankaparketi á gólﬁ. Íbúðin er á
2.hæð en aðeins þarf að ganga upp ½ hæð
frá andyrinu. Örstutt er í skóla og alla þjónustu
frá húsinu.
Verð: 31.400.000
Herbergi: 4
Stærð: 118 fm

Opið hús mánudag kl 19.30-20.00
Mjög rúmgóð og björt 5herb íbúð á 2 hæð í
vönduðu lyftuhúsi byggðu af BYGG. Eignin
fæst á 39.900.000 sem er mjög gott verð
og eitt besta fermetraverðið sem sést í
Sjálandinu.
Verð: 39.900.000
Bílageymsla: já
Herbergi: 5
Stærð: 140.6 fm

Opið hús mánudag kl.19:30-20:00
Glæsileg 5 herbergja íbúð með sérinngangi
og stórkostlegu útsýni í litlu 6 íbúða fjölbýli
í Grafarholtinu. Eignin er mjög björt og er í
enda með tvennum svölum. Allar innréttingar
og hurðar eru úr birki.
Verð: 38.900.000
Herbergi: 4-5
Stærð: 150 fm

Skólagerði 63 – 200 Kópavogur

Sporhamrar 6 - 112 Reykjavík

Rofabær 29 – 110 Reykjavík

Baldursgata 7a. – 101 Reykjavík

Vesturholt 16 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

Opið hús þriðjudag kl.17:30-18:00
Íbúð með sérinngangi í góðu tvíbýlishúsi í
vesturbæ Kópavogs. Íbúðin er 81,1 fm og 4ra
herbergja en bílskúrinn sem fylgir henni er
mjög stór 44,6 fm. Húsið er mjög viðhaldslítið
að utan. Þak er nýlega endurnýjað.
Verð: 27.900.000
Bílskúr: já
Herbergi: 4
Stærð: 126.4 fm

Allar

OPIÐ
HÚS

Opið hús þriðjudag kl 17.30-18.00
Mjög rúmgóð og björt endaíbúð á 3ju hæð
með bílskúr á þessum barnvæna stað í
Grafarvoginum. Stórir gluggar í eldhúsi og
stofu eru byggðir út og útsýni er frábært.
Göngufæri er í skóla og leikskóla.
Verð: 29.900.000
Bílskúr: já
Herbergi: 3
Stærð: 129.6 fm

OPIÐ
HÚS

Opið hús þriðjudag kl.17:30-18:00
Falleg 2ja herbergja íbúð á 1.hæð. Húsið
var nýlega múrviðgert, málað, þak yﬁrfarið
og skipt um rennur. Íbúðin er mjög rúmgóð
og vel staðsett. Stutt í bæði leikskóla og
grunnskóla.
Verð: 15.600.000
Herbergi: 2
Stærð: 53.7 fm

fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

OPIÐ
HÚS

Opið hús þriðjudag kl:18:30-19:00
Falleg og mikið endurnýjuð íbúð á besta stað
í 101 Reykjavík. Eldhús er með nýrri hvítri innréttingu með stálhöldum. Fallegt nýtt parket
er á gólfum. Baðherbergi er ﬂísalagt í hólf og
gólf. Laus við kaupsamning.
Verð: 18.900.000
Herbergi: 2
Stærð: 60 fm

Hringdu og bókaðu skoðun !
Einstakt hús teiknað af Víﬂi Magnússyni á
glæsilegri útsýnislóð rétt við golfvöllinn í Hafnarﬁrði. Aukaíbúð með sérinngangi sem gefur
góðar leigutekjur er á neðri hæð. Óspillt náttúra er allt í kring um húsið.
Verð: 65.400.000
Bílskúr: já
Herbergi: 5
Stærð: 214 fm

www.remax.is
Einn öflugasti fasteignavefur landsins

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Stærð: 139 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 24.250.000
Bílskúr: Já

LINDARGATA 33, 5 hæð
101 Reykjavík
Panorama útsýni í Skuggahverfi

Torg

201 Kópavogur
Glæsileg 5 herb íbúð með bílsk.

Opið
Hús

OPIÐ HÚS Í DAG KL: 17:00-17:30

Guðbjörg
Sölufulltrúi
894 5401

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106

gully@remax.is

sg@remax.is

Opið hús mánud. 23.júní kl.18:00-18:30
Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Stærð: 83,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 12.750.000
Bílskúr: Nei

111 Reykjavík
Góð kaup! 3ja herbergja!

Opið
Hús

Opið hús mánud. 23.júní kl.19:00-19:30

Bláskógabyggð
Glænýtt og fallegt hús

Sólarmegin í tilverunni !

Torg

Opið
Hús

270 Mosfellsbær
Fyrir sumarið

Torg
Einar Sörli
Sölufulltrúi
899 6400

valurblom@remax.is

einarsorli@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106

sg@remax.is

sg@remax.is

Opið hús mánud. 23.júní kl.17:30-18:00

Verð: 34.500.000

Íbúðin er á jarðhæð með sérinngangi og afgirtri verönd til suðurs og heitum potti. Hjónaherbergið er
rúmgott með góðum fataskáp. Barnaherbergin eru þrjú, tvö með góðum skápum. Á mest allri eigninni er
fallegt parket. Baðherbergið er með bæði baðkari og sturtuklefa, hvítri innréttingu og flísalagt í hólf og gólf.
Eldhúsið er rúmgott með fallegri innréttingu og borðkrók. Stofan er mjög björt með útgengi út á verönd
með heitum potti. Mjög falleg eign á þessum barnvæna stað í Lindarhverfinu.

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Smáratún 17
Bær

800 Selfoss
Tveggja íbúða hús

Stærð: 231,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1953
Brunabótamat: 29.950.000
Bílskúr: Já

Bær

Magnús Ninni
Sölufulltrúi
694-9999

Magnús Ninni
Sölufulltrúi
694-9999

maggi@remax.is

maggi@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

Snorri
Sölufulltrúi
8648090

ss@remax.is

ss@remax.is

TIGNARLEGT HÚS Á GÓÐUM STAÐ

Verð: 18.900.000
Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

Stærð: 74,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007
Brunabótamat: 15.600.000
Bílskúr: Nei

Verð: 39.900.000

Vandað einbýlishús sem byggt er 1953 og viðbygging 1965. Aðalíbúðin er á efri hæð og er mikið
endurnýjuð. Flísalögð forstofa, ný eldhúsinnrétting, björt stofa og borðstofa, niðurlímdur gegnheill hlynur á
gólfum. Baðherb allt endurnýjað, flísalagt í hólf og gólf, falleg innrétting og góður sturtuklefi. Þrjú svefnherb
á hæðinni, Minni íbúðin er tveggja herb. Baðherb með sturtu og ágætt eldhús. LEIGUTEKJUR. Ágætur
bílskúr. Gróinn garður. BÓKIÐ SKOÐUN Í S. 6949999 EÐA 8648090

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali
tse@remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

Eylífsdalur, Kjós

201 Kópavogur
Íbúð á jarðhæð með sérinngangi

Valur Blomsterberg
Sölufulltrúi
857-9550

Stærð: 52,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2008
Brunabótamat: 14.300.000
Bílskúr: Nei

Fallegt nýtt heilsárshús á eignarlóð, ca. 10 km austan Laugarvatns. Heitur rafmagnsnuddpottur, stór pallur,
hitaveita, kamína í stofu, þráðlaust internet, vönduð gólfefni og innréttingar, útsýni, gróið land, berjalyng,
fuglasöngur, gróðurilmur, morgunsól, kvöldsól, veðursæld. Getur verið að þetta sé eitthvað sem þú ert að
leita að ? Hringið og bókið skoðun í dag eða næstu daga og við sýnum þér þessa perlu. Upplýsingar í
síma 8648090 Snorri eða 6949999 Magnús.

Stærð: 122,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Laugalind 12

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Rimatjörn 26

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Verð: 17.200.000

Forstofan tengir alla íbúðina. Stofan er björt og rúmgóð með útgengi á yfirbyggðar svalir. Eldhúsið er rúm
gott, góður borðkrókur og mikið útsýni. Svefnherbergin eru tvö, bæði með innbyggðum skáp og dúk á
gólfi. Baðherbergi er með baðkarið og sturtu, tengi fyrir þvottavél er á baðinu. Geymsla og þvottahús eru í
sameign. Stutt í alla þjónustu í hverfinu. Mjög góð fyrstu kaup!

Verð: 43.900.000

Um er að ræða endaíbúð á efstu hæð, sér inngangur, góðar suðursvalir og bílskúr, 24,7 fm. Forstofa er
flísalögð með góðum fataskáp. Aðalrými íbúðar skiptist í borðstofu, stofu og sjónvarpshorn ásamt útgangi
útá hellulagðar suðursvalir með miklu útsýni. Eldhúsið er með borðkrók og rúmgóðri innréttingu.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sturta er flísalögð og stílhrein innrétting. Hjónaherbergi er með
fataherbergi innaf. Góð tvö barnaherbergi. Þetta er falleg eign í fjölskylduvænu hvefi!

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

Gyðufell 10

Torg

Opið
Hús

Verð: 59.000.000

SÉR ARKITEKTA-HÖNNUÐ GLÆSI-ÍBÚÐ m/lofthæð, stórar suður-svalir einnig 2 sérgeymslur,stæði í
bílahúsi, húsvörður. Allar innrétttingar og innihurðir eru úr hvíttaðri eik, sérvalin eldunar og hreinlætistæki,
Granít borðplötur, Iberarro parkett, Mosaik flísar, innfelld lýsing, næturlýsing, innbyggðir hátalarar. EIGNIN
SKIPTIST SVONA: ELDHÚS, AÐALBAÐHERBERGI (Þvottaaðstaða), GESTASNYRTING, 3 rúmgóð
HERBERGI öll m/skápum. STOFU/BORÐSTOFURÝMI með útg. á svalirnar. SANNKÖLLUÐ GLÆSIEIGN Í
GLÆSIHÚSI.

Stærð: 155,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998
Brunabótamat: 20.250.000
Bílskúr: Já

Laugalind 12

Guðnýjarbraut 4
Senter

260 Reykjanesbær
Hús með Sjávarútsýni

Stærð: 198 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 36.510.000
Bílskúr: Já

Senter

Opið
Hús

Bókaðu skoðun

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881

gardar@remax.is

runarp@remax.is

Opið hús í dag á milli 15.00 - 15.30

Verð: 18.900.000

74,8 fm sumarhús í Elífsdal í Kjós með miklu útsýni. Aðeins 40 mín. akstur frá Reykjavík. Eignin skiptist í:
Samliggjandi stofu og eldhús með furu innréttingu og útgengi á verönd, 2 herbergi, baðherbergi flísalagt,
sturta, Svefnloft (20fm sem ekki er í fermetratölu) og vinnustofu sem hægt er að gera annað herbergi úr.
Undir bústaðnum er Ca. 15 fm geymsla.

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali
thorunn@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Verð: 40.800.000

RE/MAX SENTER kynnir: Glæsilegt einbýlishús á góðum stað í Reykjanesbæ. Húsið er staðset í rólegri
botngötu, mikið friðað náttur og útivistarsvæði er í kringum húsið. Forstofu með nátturstein á gólfi. Fjögur
rúmgóð svefnherbergi eru í húsinu. Stórt all rými er í húsinu sem hefur að geyma stofu, eldhús og
borðstofu með flottu sjávarútsýni. Í öllum herbergjum er tvöfaldir nettenglar og innanhús sjónvarpskerfi.
39fm bílskúr er sambyggður húsinu. Rúnar gefur allar frekari upplýsingar í síma 697-4881

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

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

895 8525

OPIN HÚS Í DAG – VERTU VELKOMIN(N)
Bollagarðar 71 - 170 Seltjarnarnes

Aðalþing 10 - 203 Kópavogur

OPIÐ
HÚS

Drekavellir 8 - 221 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

Þrastarás 44 - 221 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús 14:00-14:30
Falleg og vel skipulagt einbýlishús á frábærum
stað á Seltjarnarnesi. Húsið er á tveimur hæðum.
Nýlega tekið í gegn. Gegnheilt parket á gólfum.
Góður pallur. Laust við kaupsamning.

Opið hús 15:00-15:30
Fallegt og vel skipulagt endaraðhús. Fimm stór
svefnherbergi. Falleg eldhúsinnrétting. Frábært
útsýni. Plankaparket á gólfum. Hellulagt plan.
Sjón er sögu ríkari!

Opið hús 16:00-16:30
Falleg og björt íbúð á efri hæð í fjórbýli á Völlunum. Eigninni fylgir bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi. Fallegt opið eldhús með eikarinnréttingum.
Baðherbergið er ﬂísalagt og með hornbaðkari.

Opið hús 17:00-17:30
Falleg og vel skipulögð íbúð á þriðju hæð. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Lyfta er í húsinu.
Tvö góð herbergi. Opið eldhús með fallegri innréttingu. Parket á gólfum.

Verð: 79.500.000
Herbergi: 5
Stærð: 196 fm

Verð: 79.000.000
Herbergi: 6
Stærð: 261 fm

Verð: 39.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 177 fm

Verð: 24.900.000
Herberg: 3
Stærð: 87 fm

Bræðraborgarstígur 26 - 101 Rvk

Bræðraborgarstígur 52 - 101 Rvk.

Langholtsvegur 35 - 104 Rvk.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Dugguvogur 10 - 104 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þórunn
Gísladóttir
Löggiltur
Fasteignasali

Einar Karl
Birgisson
Sölufulltrúi
895 8525
kalli@remax.is
Opið hús 14:00-14:30
Björt og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð með
sérinngangi á efstu hæð. ATH Allt að 16,2 milljónir
áhvílandi og þá aðeins 2,7 milljónir út! Í íbúðinni
eru þrjú svefnherbergi.

Opið hús 16:00-16:30
Falleg sérhæð á góðum stað. Bílskúr fylgir eigninni. Fjögur svefnherbergi. Tvö salerni. Rúmgóð
og björt stofa. Eldhúsið með hvítri innréttingu.
Parket á gólfum.

Opið hús 17:00-17:30
Þriggja hæða bárujárnsklætt timburhús í gamla
Vesturbænum. Þórir Baldvinsson arkitekt hannar
húsið og hefur það haldið upprunalegri mynd að
innan. Tvær rúmgóðar stofur á aðal hæðinni.

Opið hús 18:00-18:30
Frábær íbúð fyrir þá sem vilja hafa vinnuaðstöðu
heima. Stofa borðstofa og eldhús eru opið rými
með mikilli lofthæð. Eikarinnrétting í eldhúsi.
Fjögur góð svefnherbergi. Tvö salerni.

Verð: 18.900.000
Herbergi: 4
Stærð: 71 fm

Verð: 49.900.000
Herbergi: 5
Stærð: 174 fm

Verð 59.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 197 fm

Verð: 39.300.000
Herbergi: 4
Stærð: 180 fm

Lárus
Óskarsson
Sölufulltrúi
823 5050
larus.oskarsson@remax.is
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699 7372/891 6670

Opin hús í dag 22.06.2008
Austurströnd 10, 170 Seltjarnarnes

Skógarsel 5, 109 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag 15.00-15.30
Björt 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni á 3ju
hæð í litlu fjölbýli við Austurströnd með góðum
sólpalli og garði. Íbúðin er 109 fm og stæði í
snyrtilegri bílageymslu með þvotta aðstöðu.

Opið hús í dag 15.00-15.30
Stórglæsileg eign á frábærum stað. Þriggja til
fjögurra herbergja íbúð á einni hæð með góðum
bílskúr. Hentar mjög vel fyrir eldra fólk eða
fatlaða.

Verð: 29.800.000.Herbergi: 4
Stærð: 109 fm + bílag.

Verð: 36.900.000.Herbergi: 3
Stærð: 140 fm

Eyjabakki 6, 109 Reykjavík

Bakkasel 31, 109 Reykjavik

Hulduborgir 5, 112Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Kleppsvegur 16, 104 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag 16.00-16.30
Endaraðhús innst í botnlanga á þremur hæðum.
Mjög auðvelt væri að útbúa sér 2ja herb íbúð á
jarðhæð. Frábært útsýni. Hús í ágætis ástandi að
utan. Eigninni fylgir ca 20 fm bílskúr.
Verð: 46.900.000.Endaraðhús með mögul. á aukaíbúð
Herbergi: 7
Stærð: 255,6 fm

Álfaskeið 117, 220 Hafnarﬁrði

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag 16.00-16.30
Lýsing: Falleg 4ra herbergja íbúð í botnlanga.
Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi.
Björt og opin stofa með tveimur svölum. Tvær
sérgeymslur og sameiginlegt þvottahús.
Verð 24.900.000.Herberg: 4
Stærð: 111,4 fm

Mosarimi, 112 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þórunn
Gísladóttir
Löggiltur
Fasteignasali

Emil Örvar
Jónsson
Sölufulltrúi
891 6670
emil@remax.is
Opið hús í dag 17.00-17.30
Nýuppgerð 79,1 fm. 3ja herbergja íbúð í húsi
byggðu 1969. Eignin skiptist í hol, eldhús,
baðherbergi, stofu, barnaherbergi,
hjónaherbergi, ásamt sérgeymslu í sameign.

Opið hús í dag 17.00-17.30
Mjög falleg 4ra herb íbúð á 3ju og efstu hæð.
Íbúðin er opin og björt og úr stofu er stórkostlegt
útsýni yﬁr Esjuna og víðar.

Opið hús í dag 18.00-18.30
Fallegt einbýli með 63 fm aukaíbúð sem er í
útleigu. Aðal íbúðin er með fjögur svefnherbergi
og rúmgott baðherbergi, góð stofa með arni.
Eldhúsið er ný-uppgert, DK innrétting.

Opið hús í dag 18.00-18.30
Vel skipulögð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð
með sérinngangi og afgirtum sérgarði. Stutt í alla
þjónustu. Skipti á minni eign möguleg.

Verð: 19.000.000.Herbergi: 3
Stærð: 79,1 fm

Verð: 26.200.000.Herbergi: 4
Stærð: 101,1 fm

Verð: 56.900.000,Herbergi: 5
Stærð: 241,7 fm

Verð: 24.900.000.Herbergi 4
Stærð: 93,4 fm

Bílskúr: Já
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Vernharð
Þorleifsson
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Gunnar Valsson & teymi kynna opin hús
Melalind 4 – 201 Kópavogur

Reynimelur 26 - 107 Reikjavík

OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS mánudag 23.júní frá kl. 19:00-19:30

OPIÐ
HÚS

Verð: 37.900.000

Mjög falleg og vönduð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (2.hæð
frá götu) á frábærum útsýnisstað í Lindarhverﬁ Kópavogs.
Góð eign sem vert er að skoða.
Sölumaður er Gunnar, sími 822-3702

Herbergi: 5
Stærð: 153 fm

OPIÐ HÚS mánudag 23.júní frá kl.20:00-20:30

Svöluhöfði 14 – 270 Mosfellsbær

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Vignir Már
Garðarson
Sölufulltrúi
865 4039
vignir@remax.is

Skúli Örn
Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is

Þórarinn
Thorarensen
Sölufulltrúi
770 0309
th@remax.is

Suðurhella 6 - 220 Hafnarfjörður

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Verð: 98.000.000

Stórglæsilegt tvílyft einbýlis á frábærum stað í lokuðum botn- Herbergi: 6
langa í Garðabæ. Stórbrotið útsýni er af efri hæð hússins. Vel Stærð: 271 fm
skipulögð og sérlega vönduð eign.
Sölumaður er Gunnar, sími 822-3702

Sigurður
Samúelsson
Lögg. fasteignasali
896 2312
sigsam@remax.i

Stórglæsileg 230fm efri sérhæð í Vesturbæ Reykjavíkur, þar af ca 40 Herbergi: 5
óskráðir fermetrar í risi. Íbúðin hefur nýlega verið tekin í gegn á mjög Stærð: 190,6 fm
vandaðan hátt.....2.hæð og ris. Glæsieign á frábærum stað.
Sölumaður er Gunnar, sími 822-3702

Háhæð 6 – 210 Garðabæ

OPIÐ HÚS mánudag 23.júní frá kl 18:00 – 18:30

Verð: 77.900.000

Gunnar
Valsson
Sölustjóri
822 3702
gv@remax.is

OPIÐ HÚS mánudag 23.júní frá kl. 18:0018:30
Glæsilegt einbýlishús á einni hæð við Svöluhöfða
í Mosfellsbæ. Eignin stendur á mjög skjólgóðum
stað í lokuðum botnlanga.
Sölumaður er Gunnar, S: 822-3702

Um er að ræða 95,1 fm. á einni hæð í vönduðu
atvinnuhúsnæði. (eignarhluti 0103) Eignin er
staðsteypt og steinuð að utan. Lóð er malbikuð.
Stórar innkeyrsludyr og 4 metra lofthæð.
Sölumaður er Þórarinn, sími 770-0309

Verð: 64.500.000
Herbergi: 5
Stærð: 226,7 fm

Verð: 17.900.000
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Strandvegur 9 - íbúð 101
Sjálandshverfi í Garðabæ
Best staðsetta íbúðin í hverfinu!!

Stærð: 113,5 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 23.750.000
Bílskúr: Já

Vesturgata 54 a
Þing

101 Reykjavík
Virkilega flott miðborgaríbúð!!

Stærð: 127,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1930
Brunabótamat: 17.250.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Opið
Hús

Þing
Anton Máni
Sölufulltrúi
615 0005
antonmani@remax.is

Anna Margrét
Sölufulltrúi
615 0005
annamargret@remax.is

Opið hús í dag kl. 17:30-18

Verð: 42.000.000

Virkilega falleg, opin og björt sérhæð í virðulegu húsi. Útsýni yfir Reykjavíkurhöfn. Íbúðin hefur verið
algjörlega endurnýjuð á smekklegan hátt. Mikil lofthæð, franskir gluggar, spjaldhurðir, gegnheilt
hnotuparket, náttúrusteinn, innfelld lýsing. Eldhús og stofa eru eitt rými með útgengi á austursvalir. Eldhús
með glæsilegri innréttingu, eldavélaeyju og vönduðum tækjum frá Smeg og AEG. Hjónaherb. með
fataherb. 2 góð barnaherb. Glæsilegt baðherb. með hornbaðkari og sturtu. Sjón er sögu ríkari!

Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is
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Norðurtún 9
Opið hús í dag kl. 16:00-16:45 og mán. kl. 18:00-19:00 Verð: 39.800.000

245 Sandgerði
Gullmoli

Stærð: 204,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 36.440.000
Bílskúr: Já

Lind

Opið
Hús

Anton Máni
Sölufulltrúi
615 0005
antonmani@remax.is

Glæsileg design íbúð á flottasta útsýnisstaðnum við Strandveg. Íbúðin er hönnuð af Guðbjörgu Magnúsdóttur
einhverjum eftirsóttasta innanhúsarkitekt landsins. Íbúðin snýr öll að hafinu. Út um stóra útsýnisglugga blasir við
eitthvert fegursta sjávarútsýni sem hægt er að hugsa sér; hafið og náttúruleg fjara römmuð inn í fagra panorama
mynd af Reykjavík, Arnarnesi og Álftanesi. Sannkallað lifandi listaverk. Einstök nálægð við sjóinn, fjöruna og
fuglalífið. Hér er ævintýri fyrir börn að leika sér og hér er yndælt að eyða efri árunum. Hægt er að fylgjast með
fuglunum út um gluggann í ótrúlegu návígi. Kyrrðin er einstök. Nálægð við falleg útivistarsvæði og ylströnd. Stofa
og eldhús eru eitt rými með útgengi í garð með palli og skjólvegg. Eldhúsið er búið eyju úr hlyn með vönduðum
tækjum og granít borðplötu. Hvítar innréttingar þekja heilan vegg með innfelldum ísskáp og uppþvottavél. Fallegt
baðherb með sturtu og flísalögðu baðkari. Rúmgott hjónaherb með góðu skápaplássi. Tvö góð barnaherb og
þvottaherbergi. Húsið er afar vandað með lyftu, sjálfvirkum hurðum og flottri bílageymslu. Sjón er sögu ríkari!

Anna Margrét
Sölufulltrúi
615 0005

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi
892 2325

annamargret@remax.is

eythorj@remax.is

Opið hús Mánud 23.júní frá kl.19-19:30
Bergur
Steingrímsson
Lögg. fasteignasali
bergurst@remax.is
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Verð: 35.900.000

Glæsilegt og vandað einbýlishús innst í botnlangagötu með glæsilegum garði sem er laus fljótlega. Getur
verið laus við kaupsamning! Húsið er með tvöföldum bílskúr og 80 m² verönd ásamt heitum potti.
Innréttingar í eldhúsi eru sérsmíðaðar og nýlegar frá Nýju trésmiðjunni í Keflavík og eru úr kirsuberjavið.
Innihurðir eru frá Víkurás og eru úr kirsuberjavið. Tvö salerni eru í eigninni en aðalbaðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með baðkar og sturtuklefa. Komið og skoðið þessa glæsi eign.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Barnaskólinn
á Eyrarbakka og Stokkseyri
Stofnaður 1852
Við erum að leita að duglegum einstaklingum í fullt starf og í hlutastarf við almenn
verslunarstörf.
Hæfniskröfur
· Reynsla í þjónustu
· Áhugi á tísku
· Lipurð í mannlegum samskiptum
· Skipulagshæfni
· Frumkvæði í starﬁ
28. júní
Umsóknarfrestur er til 20.
Ferilskrá sendist á kboland@hbu.is

Barnaskólinn

á Eyrarbakka og Stokkseyri
óskar eftir að ráða í eftirfarandi stöður fyrir skólaárið
2008-2009:

- Sérkennari
- Almennur kennari á yngsta stig
- Þroskaþjálﬁ
Meiri upplýsingar gefur Arndís Harpa Einarsdóttir skólastjóri,
netfang: harpa@barnaskolinn.is.
Símar: 480-3200 og 864-1538.
Sjá einnig heimasíðu skólans www.barnaskolinn.is Umsóknir
sendist til skólans, að Háeyrarvöllum 56,
820 Eyrarbakka fyrir 30. júní.

| Kringlunni, Smáralind

Forstöðuiðjuþjálﬁ
Starf forstöðuiðjuþjálfa við geðsvið er laust til
umsóknar. Starﬁð er 100% og miðast ráðning við
15. ágúst 2008 eða eftir samkomulagi. Iðjuþjálfamenntun áskilin og viðbótarmenntun í iðjuþjálfun
æskileg. Áhersla er lögð á að eﬂa og þróa iðjuþjálfun í þverfaglegri endurhæﬁngu og félagslega
stöðu geðsjúkra.
Forstöðuiðjuþjálﬁ er yﬁrmaður iðjuþjálfa á
geðsviði og ber ábyrgð gagnvart sviðsstjóra.
Víðtæk starfsreynsla við störf tengd iðjuþjálfun og
stjórnunarreynsla eru mikilvæg ráðningarskilyrði.
Reynsla af háskólakennslu og þjálfun nema
æskileg. Mat á umsóknum byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.
Umsóknir berist fyrir 15. júlí 2008 til sviðsstjóra
geðsviðs Hannesar Péturssonar, prófessors,
geðdeildarbyggingu við Hringbraut og veitir hann
nánari upplýsingar í síma 543 4077, netfang
hannesp@landspitali.is.

Við erum að leita að duglegum einstakling í
stöðu verslunarstjóra í verslun okkar í Smáralind.
Einnig er í boði fullt starf og hlutastarf við
almenn verslunarstörf.

Hæfniskröfur
Reynsla í þjónustu
Áhugi á tísku
Lipurð í mannlegum samskiptum
Skipulagshæfni
Frumkvæði í starﬁ

·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur er til 16.
28. maí
júní
Ferilskrá sendist á hulda@hbu.is

KÓPAVOGSBÆR
Félagsþjónusta
Kópavogs
Frístundaheimili fyrir börn
og unglinga með sérþarfir
• Félagsþjónustan í Kópavogi óskar eftir
að ráða starfsmann með menntun á
sviði þroskaþjálfunar eða öðrum sviðum
uppeldis- og kennslufræða í allt að 1.0
stöðugildi til að veita forstöðu frístundaheimili fyrir börn og ungmenni með sérþarfir.
• Einnig óskar Félagsþjónustan eftir að
ráða starfsmenn með stúdentspróf á
sviði félags- og uppeldisfræða til starfa
í hlutastörfum á heimilinu. Um er að
ræða samtals 2.5 stöðugildi.
Megin viðfangsefni forstöðumanns eru að:
• Skipuleggja starfsemi frístundaheimilis
• Annast daglega umsjón, rekstur og innheimtu vegna aðkomu ríkisins
• Sinna ráðgjöf, hvatningu og stuðningi
við þátttakendur
• Hafa náið samstarf við þá aðila sem
tengjast starfseminni
• Endurskoða og þróa starfsemina
• Annast starfsmannamál
Leitað er eftir hugmyndaríkum og kraftmiklum einstaklingum með góða færni í mannlegum samskiptum. Reynsla af vinnu með
fötluðum börnum er æskileg. Starfsemi
frístundaheimilis hefst um miðjan ágúst og
þarf umsækjandi því að geta hafið störf sem
fyrst.
Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu
Félagsþjónustunnar, Fannborg 4, Kópavogi eða
á heimasíðu Kópavogs www.kopavogur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30. júní n.k.
Laun taka mið af kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið gefur Guðlaug
Ósk Gísladóttir,
yfirmaður þjónustudeildar fatlaðra
í síma 570-1500.

www.job.is
K AREN MILLEN

| Kringlunni og Smáralind

Yﬁriðjuþjálﬁ
Starf yﬁriðjuþjálfa við geðsvið er laust til
umsóknar. Starﬁð er 100% og miðast ráðning við
15. ágúst 2008 eða eftir samkomulagi. Iðjuþjálfamenntun áskilin og viðbótarmenntun í iðjuþjálfun
æskileg. Áhersla er lögð á að eﬂa og þróa iðjuþjálfun í þverfaglegri endurhæﬁngu og félagslega
stöðu geðsjúkra.
Yﬁriðjuþjálﬁ er yﬁrmaður iðjuþjálfa á Kleppi og
ber ábyrgð á daglegum rekstri iðjuþjálfunar.
Víðtæk starfsreynsla við störf tengd iðjuþjálfun og
stjórnunarreynsla eru mikilvæg ráðningarskilyrði.
Reynsla af háskólakennslu og þjálfun nema
æskileg. Mat á umsóknum byggist m.a. á innsendum gögnum og viðtölum við umsækjendur.
Umsóknir berist fyrir 15. júlí 2008 til sviðsstjóra
geðsviðs Hannesar Péturssonar, prófessors,
geðdeildarbyggingu við Hringbraut og veitir hann
nánari upplýsingar í síma 543 4077, netfang
hannesp@landspitali.is.

Iðjuþjálfar
Iðjuþjálfar óskast á geðsvið. Iðjuþjálfar á geðsviði
starfa í tengslum við bráðamóttöku, göngudeild,
endurhæﬁngardeildir, barna- og unglingageðdeildir og eftirfylgd. Iðjuþjálfar taka þátt
í þverfaglegri teymisvinnu. Áhersla er lögð á
meðferðaráætlun og eftirfylgni.
Hæfniskröfur: Sjálfstæð vinnubrögð, sveigjanleiki
og hæfni í samskiptum.
Umsóknir berist fyrir 15. júlí 2008 til Sylviane
Lecoultre, yﬁriðjuþjálfa geðsviði, geðdeildarbyggingu við Hringbraut og veitir hún upplýsingar
í síma 543 4004, netfang sylviane@landspitali.is.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Framkvæmdastjóri lífeyristryggingasviðs
Tryggingastofnun óskar að ráða framkvæmdastjóra lífeyristryggingasviðs. Framundan er áhugaverður tími í
þróun og uppbyggingu vegna væntanlegra breytinga á starfsemi Tryggingastofnunar.
Lífeyristryggingar og félagsleg aðstoð eru meginviðfangsefni sviðsins, samkvæmt lögum sem um málaflokkana
gilda. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á starfsemi sviðsins gagnvart forstjóra. Framkvæmdastjóri lífeyristryggingasviðs situr í framkvæmdastjórn Tryggingastofnunar.
Starfssvið:
• Að móta stefnu í ofangreindum málaflokkum og
sjá til þess að hún nái fram að ganga.
• Leiða til lykta ákvarðanir vegna væntanlegra breytinga
á stofnunni.
• Úrskurðir, álitsgerðir og ráðgjöf innan sem utan
stofnunar til ráðherra o.fl.
• Samráð og samskipti við stofnanir, umboð og
hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Lágmarkskröfur um menntun: Lögfræði,
viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilegt.
• Reynsla og þekking sem nýtist í starfi.
• Frumkvæði og metnaður til þess að ná árangri í starfi.
• Öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Víðtæk reynsla af stjórnun og færni í mannlegum
samskiptum.
• Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð.
• Gott vald á íslenskri tungu og góð tölvukunnátta.
• Gott vald á norðurlandatungumáli og ensku, töluðu
sem rituðu máli.

Nánari upplýsingar veita Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri og Guðjón Skúlason, starfsmannastjóri, sími 560 4400.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og viðkomandi stéttarfélags.
Senda má upplýsingar rafrænt eða í pósti til starfsmannaþjónustu Tryggingastofnunar, Laugavegi 114, 150 Reykjavík,
tölvupóstfang starf@tr.is. Umsóknarfrestur er til 6. júlí nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.
Stefna Tryggingastofnunar er að vera öflug og traust stofnun, ákvarða og greiða réttar tryggingabætur, veita gagnlegar
upplýsingar og ráðgjöf til viðskiptavina og annast eftirlit með málefnum sem TR eru falin samkvæmt lögum á faglegan,
öruggan og hagkvæman hátt.
Umsækjendum er einnig bent á upplýsingar á heimasíðu Tryggingastofnunar: www.tr.is
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B{aVgVg

BgVgVg

9`VgVg

A{i^ÂYgVjb^ccg¨iVhi
HiVkVc\Zg
K^Âh`jbZ[i^g/
Starfsmenn vantar við Íþróttamiðstöð Sandgerðisbæjar.

Um er að ræða:
1. Forstöðumann Íþróttamiðstöðvar 100% starf, karl eða
kona.
Veitir íþróttamannvirkjum forstöðu og hefur umsjón með
eignum, tækjum og búnaði. Heldur utan um rekstur
og mannahald. Áhersla er lögð á frumkvæði og hæfni í
mannlegum samskiptum.
2. Starfsmann Íþróttamiðstöðvar, 100% starf, í starﬁnu
felst eftirlit í karlaklefa.
3. Starfsmann Íþróttamiðstöðvar, 50% starf, í starﬁnu
felst eftirlit í kvennaklefa.
4. Starfsmann Íþróttamiðstöðvar, 50% starf, í starﬁnu
felst eftirlit í karlaklefa.
Um er að ræða störf í tengslum við íþróttasal, þreksal,
ræstingu, tækjaumsjón, baðvörslu, afgreiðslu og sundlaugarvörslu.
Í öllum tilfellum er um vaktavinnu að ræða.
Laun samkvæmt samningi Launanefndar sveitarfélaga og
Starfsmannafélags Suðurnesja.
Starfsmenn Íþróttamiðstöðvar þurfa að ljúka námskeiði í
Skyndihjálp og standast sundpróf samkvæmt kröfum til
sundlaugarvarða.
Íþróttamiðstöðin er tóbakslaus vinnustaður.
Krafa er um framlagningu sakavottorðs.
Umsóknareyðublöð fást á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar
og hægt er að sækja rafrænt um á www.sandgerdi.is .
Umsóknarfrestur er til ﬁmmtudagsins 3. júlí.
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu Sandgerðisbæjar.
Bæjarstjóri Sandgerðisbæjar.

<Âjbd\h_{a[hi¨Âjbb{ajgjb!bgjgjbd\
Y`aV\c^c\VbccjbbZÂgZnchaj
BccjbhZb]V[V{]j\V
{VÂW¨iVk^Âh^\ÄZ``^c\jd\cÅgg^gZnchaj
;gVbiÂVghiVg[hbccjbhZbk^a_ViV`Vhi{k^ÂcÅ_V]aji^

Sólargluggatjöld er 15 manna vinnustaður, en hluti af stærra fyrirtæki
sem telur 43 starfsmenn.

Deildarstjóri
Óskum eftir að ráða deildarstjóra fyrir Sólargluggatjöld.
Um er að ræða lifandi og krefjandi starf á skemmtilegum
vinnustað.
Starﬁð felur í sér:
• Starfsmannastjórn
• Sölu- og markaðsstjórn
• Umsjón með tveimur verslunum.
• Mótun vöru- og þjónustuframboðs.
• Samskipti við birgja og vörusýningar
• Samskipti við viðskiptavini, arkitekta og verktaka.
• Sala til stærri og smærri viðskiptavina
Hæfniskröfur:
• Æskileg er háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærilegt.
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Reynsla á sviði sölu-/markaðsmála.
• Góð enskukunnátta.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og skipulagshæﬁleikar
• Helgun að starﬁ

K^ÂW_Âjbjee{/
ygj\\Vk^ccj
<diid\`gZ[_VcY^k^ccjjb]kZg[^
B\jaZ^`V{ZcYjgbZccijc
K^ccjWad\\ÂaVjc

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: valdimar@dimar.is Umsóknarfrestur er til og með 27. júní n.k..

C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#[V`iVbVaZghZgk^XZ#cd
Jbh`cjbh`Vah`^aV{iakjehi^{/
]dgYjg5[V`iVbVaZghZgk^XZ#cd
Jbh`cVg[gZhijgZgi^a(%#_c'%%-

Starfsmaður í framleiðslu
Óskum eftir að ráða starfsmann í framleiðslu gluggatjalda.
Starﬁð felur í sér framleiðslu hverskyns gluggatjalda eftir
máli, auk vörumóttöku og frágangs. Starfsmaður þarf að
vera verklanginn, vandvirkur og stundvís.
Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: kolbeinn@dimar.is Umsóknarfrestur er til og með 27. júní n.k..

;V`iVBVaZghZgk^XZZgigVjhijgkZg`iV`^{hk^Â^b{ac^c\Vg"![ahVaV\c^c\Vg"d\
bgk^ccj!gZ`^ccV[ÏhaZcY^c\jbHiVkVc\ZgCdgZ\^#;V`iVBVaZghZgk^XZ
kVghid[cVÂ'%%)d\ZgYV\bZÂ&'hiVg[hbZcc#;V\bZcch`Vd\\aZÂ^Zg
VÂVahbZg`^[ng^gi¨`^h^chhVbh`^eijbk^Âk^Âh`^eiVk^c^hZbd\hiVg[hbZcc#
;V`iVBVaZghZgk^XZ]Z[jghZiihgÄVÂbVg`b^ÂVÂkZgÂVÄZ``^c\Vg[ng^gi¨`^
Wn\\^c\Vg^ÂcVÂ^^ccVc[{ggV{gV#



;gVb`k¨bYVhi_g^
IZmiahZijghÏhaVcYhhZh#
{7acYjh^
IZmiahZijgÏhaVcYhh`VgZ[i^gVÂg{ÂV
[gVb`k¨bYVhi_gVi^ahiVg[V#<ZgiZgg{Â[ng^gVÂ
k^Â`dbVcY^kZgÂ^bZÂVÂhZijg{7acYjh^#
=ZahijkZg`Z[c^d\h`naYjg/









6ccVhiYV\aZ\VcgZ`hijg
BijchiZ[cjd\hiVg[hi^a]\jcVg
Bijcd\[gVb`k¨bYbVg`b^ÂV
hVbk^ccjk^Âhi_gcd\[V\VÂ^aV
;_{g[ajc
<ZgÂ[_{g]V\h{¨iajcVg
Jbh_cbZÂg{ÂhiZ[cjb!c{bh`Z^Âjbd[a#
yccjgÄVjkZg`Z[c^hZbhi_gc[Zajg[gVb`k¨bYVhi_gV

@g[jgjbbZccijcd\gZnchaj/



={h`aVbZccijcZÂVhVbW¨g^aZ\bZccijc



<Âiakj`jcc{iiV



=¨[c^bVccaZ\jbhVbh`^eijb



;gjb`k¨Â^d\bZicVÂjghiVg[^

<ÂhaZch`j"d\Zch`j`jcc{iiV

H`g^[aZ\Vgjbh`c^g!hZbi^a\gZ^cVb#V#bZccijc
d\[ngg^hig[!h`jajhZcYVg{h`g^[hid[j7acYjhW¨_Vg!
=c_`VWn\\Â((!*)%7acYjh^!d\bZg`iVg
È;gVb`k¨bYVhi_g^IZmiahZijghÏhaVcYh¸#
Jbh`c^gh`jaj_V[c[gVbihZcYVggV[g¨ci{
VgcVg5WadcYjdh#^h

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a)#_ac#`#
C{cVg^jeeaÅh^c\VgjbhiVg[^ÂkZ^i^g6gcVgÃgH¨kVghhdc!
CZi[Vc\/VgcVg5WadcYjdh#^h
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VAXANDI
VERKTAKAFYRIR¾KI
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FYRIR ÎRT
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verktakar
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VERKEFNI
starfar á almennum útboðsmarkaði.
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VERKTAKAR EHF
ER UNGT
SEM STARFAR ¹
Verkefnastaða
er góð
og VERKTAKAFYRIRT¾KI
stefnir í fjölgun verkefna.
ALMENNUM
ÒTBOÈSMARKAÈI
Verkefni eru m.a.
fyrir Ríkiskaup,
Reykjavíkurborg og
Akraneskaupstað
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Upplýsingar
gefnar í síma:
-farið verður
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umsóknir
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FARIÈ VERÈUR
UMËKNIR
SEMtrúnaðarmál.
TRÒNAÈARM¹L
ÚTBOÐ

WWWTOPPVERKTAKARIS
TOPPVERKTAKAR TOPPVERKTAKARIS

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi
auglýsir eftir:

Félagsráðgjafa
Svæðisskrifstofa Vesturlands óskar eftir félagsráðgjafa
eða fólki með sambærilega menntun í hlutastarf í
aﬂeysingu í 12 mánuði frá og með 1. september n.k.
Félagsráðgjaﬁ er þátttakandi í þverfaglegri þjónustu
svæðisskrifstofunnar. Lögð er stérstök áhersla á gott
samstarf við fólk með fötlun og fjölskyldur þeirra.
Nauðsynlegt er að umsækjendur haﬁ góða samstarfshæﬁleika og virði aðra á jafnréttisgrundvelli.
Aðsetur verður á Akranesi en þjónustusvæði
Svæðisskrifstofunnar er Vesturland.

F.h. Framkvæmda-og eignasviðs
Reykjavíkurborgar:

NÁMSKEIÐ

Götusalt 2008 - 2009 “EES útboð”.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000.- í frá og með þriðjudeginum 24. júní 2008, í síma- og upplýsingaþjónustu
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. ágúst 2008 kl. 10:00 í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
12158
Nánari upplýsingar er að ﬁnna á www.reykjavik.is/utbod

Endurmenntunarnámskeið
fyrir ökumenn sem flytja hættulegan farm

Innkaupaskrifstofa

Um er að ræða hlutastarf, eftir nánara samkomulagi.
Umsóknarfrestur er til 7. júlí n.k.

Samkvæmt reglugerð nr. 984/2000 um ﬂutning á hættulegum farmi er gildistími starfsþjálfunarvottorðs ökumanns
(ADR-skírteinis) sem annast ﬂutning á hættulegum farmi 5
ár. Heimilt er að framlengja gildistíma vottorðsins um ﬁmm
ár í senn haﬁ handhaﬁ þess á síðustu tólf mánuðum og ekki
síðar en þrem mánuðum eftir að gildistími vottorðsins rann
út lokið endurmenntunarnámskeiði og staðist próf í lok þess.
Fyrirhugað er að halda eftirfarandi endurmenntunarnámskeið
í Reykjavík sem hér segir:

Nánari upplýsingar veita Klara Bragadóttir sálfræðingur í síma 893 1780 klara@sfvesturland.is og
Magnús Þorgrímsson framkvæmdastjóri í síma
4331700 netfang: magnus@sfvesturland.is.
Laun skv. gildandi kjarasamningum.

Grunnnámskeið 26. júní 2008.
Flutningur í tönkum: 27. júní 2008.
Til að að endurnýja réttindi fyrir ﬂutninga á hættulegum
farmi í tönkum verður viðkomandi að hafa gild réttindi fyrir
stykkjavöruﬂutninga (grunnnámskeið).

Skriﬂegar umsóknir sendist til Svæðisskrifstofu
Vesturlands Bjarnarbraut 8 - 310 Borgarnes

Skrá skal þátttöku í síðasta lagi mánudaginn 23. júní 2008.
Skráning og nánari upplýsingar á skrifstofu Vinnueftirlitsins í
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 550 4600.

Sérgreinadýralæknir
heilbrigðiseftirlits

ÚTBOÐ
LOSUN Á GRENNDARGÁMUM OG
FLOKKUNARTUNNUM

Matvælastofnun óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf
sérgreinadýralæknis heilbrigðiseftirlits.

Sorpstöð Suðurlands óskar eftir tilboðum

Helstu verkefni:

“LOSUN Á GRENNDARGÁMUM OG FLOKKUNARTUNNUM”

• Umsjón með eftirliti heilbrigðis sláturdýra
• Vinna að matvælaöryggi í samvinnu við aðra sérfræðinga
stofnunarinnar
• Samhæﬁng eftirlits í sláturhúsum, kjötvinnslum og
mjólkurstöðvum
• Eftirlit með að sláturhús, kjötvinnslur og mjólkurstöðvar
uppfylli skilyrði um útﬂutningsleyﬁ
• Umsjón með mælingum aðskotaefna- og lyfjaleifa í
búfjárafurðum
• Undirbúningur löggildingar og starfsleyfa vinnslustöðva
búfjárafurða
• Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir innan sinnar
sérgreinar
• Fylgjast með löggjöf og þróun á sínu starfssviði í öðrum
ríkjum
• Upplýsinga- og gagnaöﬂun ásamt skýrslugerð

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Dýralæknismenntun
• Framhaldsmenntun í kjötframleiðslu og meðferð
sláturafurða æskileg
• Reynsla á sviði eftirlits með mjólkur- og kjötframleiðslu
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starﬁ
• Skipulags- og samskiptahæﬁleikar
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
Nánari upplýsingar um starﬁð veita Sigurður Örn Hansson
(sigurdur.hansson@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson
(hafsteinn.hannesson@mast.is) og í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum nauðsynlegum upplýsingum
skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss,
merktum “heilbrigðiseftirlit” eða með tölvupósti á mast@mast.
is en umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2008. Launakjör
eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari
upplýsingar er um stofnunina er hægt að nálgast á vefsíðu
stofnunarinnar, www.mast.is.

Verkið felst í að útvega og þjónusta grenndargámakerﬁ í
Árnes- og Rangárvallasýslu.
Útvega og þjónusta 240 l ﬂokkunartunnur við heimili í
þéttbýlistöðum sýslanna þ.e. Þorlákshöfn, Eyrarbakka,
Stokkseyri, Selfossi, Hellu og Hvolsvelli. Miðað er við að
ﬂokkunartunnur í þéttbýli séu tæmdar einu sinni í mánuði.
Einnig útvega og þjónusta 360 l ﬂokkunartunnur við heimili í dreifbýli í Árborg, Ölfusi, Ásahrepp, Rangárþingi ytra
og Rangárþingi eystra. Miðað er við að ﬂokkunartunnur í
dreifbýli séu tæmdar annan hvern mánuð.
Samningstímabil er 1. september 2008 - 1. september
2013.
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi með tölvupósti
frá og með þriðjudeginum 24. júní. Þeir sem hyggjast gera
tilboð í verkið skulu hafa samband við Bárð í síma 482
3900, eða með tölvupósti til bardur@verksud.is gefa upp
nafn, heimilsfang, síma og netfang og fá þá gögnin send
til sín.
Tilboðum skal skila á Verkfræðistofu Suðurlands Austurvegi
3-5 fyrir kl. 13:00 ﬁmmtudaginn 17. júlí 2008, en þá verða
þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.
Sorpstöð Suðurlands

RÉTTINDANÁMSKEIÐ
FYRIR BÍLSTJÓRA UM FLUTNING Á
HÆTTULEGUM FARMI
Fyrirhugað er að halda eftirtalin námskeið í Reykjavík ef næg
þátttaka fæst fyrir stjórnendur ökutækja sem vilja öðlast
réttindi (ADR-skírteini) til að ﬂytja tiltekinn hættulegan farm
á vegum á Íslandi og annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu:

Grunnnámskeið (ﬂutningur á stykkjavöru
(fyrir utan sprengiﬁm- og geislavirk efni): 30. júní - 2. júlí
2008.
Flutningur í tönkum: 3. - 4. júlí 2008.
Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiði fyrir ﬂutning í tönkum er að
viðkomandi haﬁ setið grunnnámskeið (stykkjavöruﬂutningar)
og staðist próf í lok þess.
Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í
síðasta lagi ﬁmmtudaginn 26. júní 2008.
Skráning og nánari upplýsingar hjá skrifstofu Vinnueftirlitsins í
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.
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AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Mitsubishi Lancer árg. ‘90 Gott ástand,
sumar og nagladekk. V. 100 þús. Friðrik,
s. 899 7817.

BÍLAR &
FARARTÆKI

1-2 milljónir

7 manna

VW Passat árg. ‘98 V. 260 þús. Daihatsu
Derios árg. ‘00 V. 150 þús. S. 847
5838.

BMW 520 TDI Sport STW
Megatilboð

Árg. ‘03 sk. ‘09 Ek. 189 þ. síma, DVD,
16“ felg. Listav. 2,5 m. Tilboð 1.390 m.
Skipti á ódýrari. S. 844 8606.

Suzuki Sidekick árg. ‘97 ek. 118 þús.
V. 290 þús. Góður bíll, dráttarkrókur,
sumar + vetrar dekk. S. 862 3134.

Toyota Yaris 2001. sk. 09 v. 490 þ. óska
eftir staðgr. tilb. nýyfirfarin brems ogfl
S:8403292

Benz Turbo Disel, árg. ‘99. 6l vél, biluð
vel, selst í varahluti. Ný sprautaður. S.
892 1104.
Hyundai Accent ‘00 with defect engine,
in good condition. Make an offer. Tel.:
8606347

0-250 þús.

Netbílar.is stórlækka þinn sölukostnað.
Föst þóknun upp að tveimur milljónum aðeins 34.900 fyrirþitt ökutæki.
Kynntu þér málið á Netbilar.is Gerðu
verðsamanburð. Bílasalan Netbílar.is,
Hlíðasmára 2, S. 588 5300

Jeppar

Til sölu Opel Sintra 2,2. Fallegur bíll í
ágætis standi. S. 898 8835.

Bílar til sölu

Vantar allar gerðir bifreiða á skrá, Mikil sala
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Toyota Corolla Special series 1,6l. ‘97,
eldrauður, spoiler, ek. 167þús. vetrardekk, skoðaður, CD spilari. Verð 300
þús. Uppl. 862 2930 / 893 5001

MB Sprinter 316 CDI 4x4

04/2003, ek. 93.700 km, fjórhjóladrifinn, skráður 3ja manna, loftkæling, hátt
og lágt drif, 100% driflæsing í afturdrifi,
dráttarbeisli. Hægt er að skrá bílinn sem
vsk bifreið! Verð 3.351,000 + vsk. Uppl.
í s. 821 1170. Enta ehf - Bakkabraut 5a
- 200 kopavogur www.enta.is

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

Fellihýsi Til sölu Coleman Taos ‘97
Fortjald og Sólarsella verð 450 Þús.
Uppl.s.896 5056

Audi Q7 Árg.’07, V8 Diesel. tilboð óskast
í yfirtöku á rekstrarleigu. Upplýsingar
veitir Marías í síma 893 4295

500-999 þús.

MMC Outlander ‘04. 2,4 sjálsk, ek.
50 þús, sk ‘09. Góður og fallegur bíll
Listaverð 2,360,000 okkar verð 1,700
þús, lán 700 þús, afb. 22 þús á mán.
Ath skipti á ódýrari. S. 770 7501.
Til sölu Lincon Mark LT árg. 2006
ek. 33.000. Fallegur bíll, svartur með
öllum þægindum,leðursæti, topplúga, Webasto miðstöð og dráttarkúla.
Umboðsbíll frá Brimborg, einn eigandi.
Verð 3.400.000.-kr. Uppl. í s:8977445

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

Vw Touareg Árg.’05, V6 Diesel, tilboð óskast í yfirtöku á rekstrarleigu.
Upplýsingar veitir Marías í síma 893
4295
Daihatsu Terrios árg. 99 ek. 140.000
km. verð 290 þús. tilboð nú 189 þús.

Kia Sportage ek.70þús.nýskr:26.
6.2002,beinsk,1998cc,bensín,4x4.
Ný
dekk,álfelgur.590þús
kr.Yfirtaka(50%Isk50%Erl.afb.30þús
á
mán,19 gr.eftir) eða greiðsla.S:8672703

BMW X5 árg 2001 ekinn 78.000 km
vel búin og fallegur bíll. Ath skipti
V. 3.000 þ. Mikill stagreiðsluafsláttur.
Uppl. 660-3430

2 milljónir +

Toyota Land Cruiser 120 GX - 2005
árgerð - 35“ breyttur Mjög fallegur
og vel með farinn bíll, ekinn aðeins
39 þúsund km. Dráttarkrókur, álfelgur,
xenon, filmur, loftkæling, reyklaus bíll.
Verð 5.450 þús, áhvílandi 4.100 þús.
Uppl. í síma 897-6464

250-499 þús.

100% yfirtaka sem nýr
eyðsla 6,8l 100km

Til sölu Opel Corsa 08/07 ek.aðeins 7.þ
km sjálfskiptur 5dyra sumar og vetrardekk verð 2.090.000.- afb. 29.þ pr mán.
Uppl í síma 896-5290

MMC Lancer 1999. Ekinn aðeins 58 þ.
verð 300 þ. Uppl. s. 858 2703

Toyota Avensis árg 98 ekinn 160 þ.
Góður bíll ný skoðaður. V. 500 þ. Uppl.
660-3430

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

Tilboð 1.350.000 !!

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

Nissan Almera Luxury sjálfs ek 46000
ásett v 790 þús. tilb 650 þús. Uppl
8984990

Til sölu Chervolet Corvette Stingray árg
‘74 Ek.44.þ.mílur 350cc sjálfsk.orginal
bill í toppstandi Fæst fyrir 1.350.000.
uppl. 896-5290

250,000 í afslátt.

1.500.þ í afslátt 100%yfirtaka á erl.láni!!!!

Subaru Impreza ‘00. 2,0 bsk. ek. 161
þús. listaverð 600 þús. Okkar verð 350
þús. stgr. Uppl. í s. 770 7501.

FORD ESCAPE LIMITED 4X4 4DR Nýskr.
08/2005, ekinn 55 þ.km, sjálfsk Skoða
öll skipti. Uppl. í s. 8939700 Verð 2.190
þ.
Til sölu Subaru Impreza ‘98 sk. ‘09. Bíll í
góðu standi. V. 190 þús. S. 898 8835.

Fæst á yfirtöku!!!!!!!

Mazda rx8 High Output árg 04“ ekinn
46 þ. 6gíra, leður, lúga bose hljómkerfi,
umboðsbíll, aðeins 2 eigendur. Uppl. í
síma 857-7245.

2 milljónir í afslátt!!

Range Rover 4.4 vogue árg 02“ ekinn
83 þ. ssk með öllu. Verð 550þ + yfirtaka
3.4m (listaverð B&L er 5.9m) Uppl. í
síma 857-7245.

450 þús stgr

Hyunday H-1 ‘00.T.D.intecoler,sjálsk,10
manna topp bíll hentar vel sem vinnubíll eða fyrir stóra fjölskyldu. Uppl
7707501.

Subaru Legacy 2.0, skr 9/2002, ek.
aðeins 87þ, sjsk, krókur, litað gler, vetrardekk á álfelgum, V 1.290þ, GLÆSILEGT
EINTAK, s: 844-4709
RANGE ROVER Til sölu. Árg. 1999. Einn
með nánast öllu. Biluð vél (Hedd)
Díselbíll. TILBOÐ ÓSKAST Uppl. í síma
8691625

LC120 2005

GX typa, 35“ breyttur, dráttarb. ofl. Mjög
gott verð 4990 þ. 100% lán mögulegt.
Uppl. í s. 893 5011.

BLINK BLINK Vantar þig frábæran bíl
fyrir sumarið! BMW 850, hann er 91 árg
og er ný skoðaður ‘09 með flottar græjur, svört leður sæti, 17“ felgur á nýjum
dekkjum, nýtt 3“ Sérsmíðað púst, Nýtt
rafgeymar, og ný smurður . Flottur bíll á
góðu verði bara skoða prófa og kaupa!!!
s.8203478

Til sölu Range Rover Disel Árg 2003 ek
102.þ km einn með öllu umboðsbíll
ásett verð 5.990.000. Lánið er ca.4.500.
þ og er í erl. mynt afb. 74.þ uppl í
844-0542

Fornbílar
Bílar óskast
Vil kaupa Vw Polo 1000 c.c. á 120 þús
kr. stgr. Sími til sunnudagskvölds 567
2173 Halldór

Thunderbird ‘64

Flottur fornbíll til sölu. Skoðaður 2008
og tilbuinn á rúntinn. Óskað er eftir
tilboðum. Engin skipti. Upplýs. í síma
845 3539

Auglýsingasími

Sparneytinn í dýrtíðin

Toyota Corolla Special series, 1,6l. Árg.
1997, ek. 167þús. Sumar + vetrardekk,
skoðaður, CD spilari. Verðhugmynd
300.000 þús. Uppl. 862 2930 eða 893
5001
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Pallbílar

Garðaúðun.

Fellihýsi

Trjáklippingar, ahliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.

Bókhald
Til leigu.

Dodge Ram ásamt treiler húsi í lengri
eða skemmri tíma einungis fjölskyldufólk eða fyrirtæki. uppl 7707501.

Mótorhjól
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

Fleetwood Highlander Sequoia 2004 til
sölu. Er eins og nýr og ónotaður, ýmss
aukab. Verð 1300 þ. skipti á minni
koma til greina. Uppl. í 6937311 og
8941772.
Palomino Yearling 120, 12 fet, árg 2006,
frábært hús með öllu. Uppl. á vefnum
http://selja.blogcentral.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

Til sölu Coleman Taos árg ‘97 Fortjald
og Sólarsella,verð 450 þús. Uppl.S 896
0556

Tjaldvagnar
Camplet Concorde tjaldvagn árg. ‘01.
Verðhugmynd 400 þ. Uppl. hjá Óskari
820-5808.

Nokkur ný Yamaha fjórhjól og mótorhjól

Travel Lite Pallhýsi

Pallhýsi, vel útbúin í fríið, 3 stærðir,
besta verðið , 14 - 1800 þús. eftir
stærð, til sýnis á Oddagötu 8. Rek.
Travellitecampers.com Ferðapallhýsi
ehf. s. 663 4646

Bátar

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Garðyrkja

Fjármál

Um er að ræða takmarkað magn af
2007 árgerð sem við getum boðið
nú á afar hagstæðu verði. Mótormax,
Kletthálsi 13, s. 563 4400

Hellulagnir, Garðyrkja.
Getum bætt við okkur verkefnum. Hellulagnir, grjóthleðslur,
sólpallar, girðingar, trjáklippingar
og umhirða á lóðum. Fljót og
góð þjónusta.
Jóhannes
Skrúðgarðyrkjumeistari. Sími
846 8643.

Honda VTR Firestorm 1000 árg 07 til
sölu. Hjólið er mjög vel með farið. Ákv.
erlent lán. Sími 856 7409
Paggio Tripper ‘01. 1,3 beinsk burðargeta 700kg. Sturtupallur, dráttarkrókur,
sparneytin bíll eyðir ca 4-5 á hundraði.
Einnig fylgir pallhús. Sko ‘09. Verð 280
þús,stgr. Uppl 770 7501.

Viðskiptaáætlanir (business plans), fjármálaráðgjöf, rekstrarráðgjöf, áætlanagerð, stofnun fyrirtækja atoz@atoz.is
s: 771 45 45

Málarar
Sendibílar

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.
Til sölu suzuki GSXR 1100 árg 91 ek 33
þús.Flækjur Kraftkútur og fl.170 hö uppl
í síma 6977324

Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna Vönduð
og góð vinnubrögð Erum með vörubíl
með krana SS Hellulagnir 691 8907.

3 notaðir Prijon kajakar með öllu til
sölu. Selst í einu lagi, tilboð óskast. S.
587 3826.

1988 - 2008

Aukahlutir í bíla
Benz Atego árg 2002 ek 135 þús km
verð 2,4 + VSK S: 691-1068

Vörubílar

Harley Davidson Night Rod 06 ekið
3500 km eins og nýtt og mikið breytt,
gott lán getur fylgd. uppl í síma 6632003.

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

Vantar malarvagn. Má kosta 51500 þ. Uppl. s. 822 2661.

Til Sölu 17“ álfelgur og dekk undan
Hyundai Sonata uppl í síma 869 1625

Húsbílar
AUÐVELD KAUP.Kawazaki zx10r’07
ek.7þ.100þ+yfirt.Uppl í síma 8473353
eða ingo@ark.is

Mótorhjól

Honda VTX 1800 Nýskráð 2006. Ekið
2000 km. Nánast ónotað hjól. Framgler.
Verð 1.190.000.- Uppl. í síma 849-7777

Álbox fyrir ferðabíla KE Málmsmíði,
Hamarshöfða 5. S. 587 0626 & 696
3522.www.ke.is

Óska eftir mótorhjóli, helst Hondu VTX
eða sambærilegu. Einungis góð hjól á
góðu verði koma til greina. Frekari uppl.
í síma 662-8700.
Til sölu ‘07 óekið Honda Repsol 1000
RR hlíf yfir sæti, org. límmiðkitt fylgir,
ekið 0 verð 1790 þ. Galli fylgir (síðasta umboðshjólið) uppl. s 662-1001
Brynjar.

Fjórhjól
Til sölu Fiat húsbíll árg. ‘91. Einn með
öllu. Verð 1720 þ. Uppl. í s. 892 2528.

Götuskráð Jianshe Puma 250 cc árg
2007 topp ástand sk 2010 verð 250
þús s:7706689

Hjólhýsi

Nýr húsbíll Tecstar, M. Bens undirvagn,
150 hp. afturdrif, 4 manna. Einn með
öllu á frábæru verði. Uppl. í s. 462 3061
& 892 5504 www. skandic.is

Hjólhýsi Travel King 580 árg. 2007 ónotað. Svefnpláss fyrir 6, alde hitun, sér
einangrað. Gott verð. Uppl. í s. 462
3061 & 892 5504 www. skandic.is

Áreiðanleg og persónuleg þjónusta í 20
ár. Þaulvant starfsfólk, það sama ár eftir
ár. Úrvals tæki og kunnátta við notkun
þeirra. Ef þú vilt pottþéttan aðila í
garðvinnuna ertu á réttum stað. Skoðið
heimasíðuna, gardarbest.is, s. 565 1400
& 698 9334. gardarbest@gardarbest.is

ÞJÓNUSTA
Veitingastaðir
Hafið Bláa útsýnis og veitingastaður við
Ósa Ölfusár fyrir einstakling og minni
hópa. Opið alla daga S. 483 1000 &
www.hafidblaa.is

Hreingerningar

TIL SÖLU
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Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Óskast keypt
Tæki í eldhús óskast !

Veitingastaður óskar eftir nýjum eða
notuðum tækjum í eldhús s.s. gufuofn,
háf, uppþvottavél, steikarpönnu, eldavél, frystiskáp, stálborð, hitaborð ofl.
Uppl. s. 862 2221.

Nudd
Ferðanudbekkir, óléttubekkir og bómullarlök enn á gamla genginu. S. 891
6447, Óli.

Snyrting

CHIHUAHUA SNÖGGH.RAKKAR, black
og tan. Tilb. til afh. júní - júlí. Verð
125.000.- Uppl. á Vatnstak@hive.is eða
í S: 431-4849

2 herbergi í sameign í miðbæ Rvk til
leigu. Húsgögn fylgja. Laus 15. ágúst. V.
100 þús. S. 895 0497.

Mjög fallegar hreinræktaðar Silky Terrier
tíkur til sölu. S:6640120 & 6969665

Anddyri, eldhús, baðherbergi og stór
stofa, 32 fm. í fossvoginum. Trygging
fyrir leigugreiðslum skilyrði. Upplýs. í
síma 845 3539.

Labrador hvolpar til sölu. Upplýsingar í
síma 891 8892.

Hundur og köttur

Iðnaður

Moli er rólegur blandaður hundur á
öðru ári. Gormur er grábröndóttur og
hvítur fress á öðru ári. Báða vantar
heimili vegna flutninga. Uppl. s. 895
8098

Vélar og verkfæri

Uppsteypa Húsa

Krani - Mót - Vinna - Dynkur ehf - Sími
894 2454, Ragnar.

Ýmislegt

Trésmíði
Sólpallar

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

Búslóðaflutningar

Viltu flottan sólpall? Komum á staðinn
og gerum tilboð þér að kostnaðarlausu,
erum búnir að vera í sólpallasmíði í
15 ár, erum snöggir og vöndum vinnu
okkar. Upplýsingar veittar í síma 697
9660, Ólafur.

Viðgerðir

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.
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. www.
buslodageymsla.iceware.net

Stúdíoíbúð til leigu.

Í hverfi 109 er til leigu 3ja herbergja 90
fm. íbúð með sérinngangi í tvíbýlishúsi.
Verð 140 þúsund á mánuð m. hita og
rafmagni. S. 899 9640.

Júlí 101 rvk

Lúxus 2 herb. íbúð „með öllu“ til leigu
í júlí. Persónuleg íbúð, krefst nærgætni.
Uppl. s. 822 4843
Til leigu í skemmri tíma glæsileg 3ja
herb. íbúð miðsvæðis, allt fylgir. S.
899 6400.
Til leigu 3 herb. íbúð á sv. 111. Uppl. í
s. 848 3717.

Handlyftivagnar 2500 Kg - Hraðlyfta
(QL). Verð 28600 - PON ehf - S. 552
0110 www.pon.is

Fasteignir
Naglafræðingur óskast

Til bygginga
Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, mótabitar 1.185 kr/m,timbur 1x6 og 2x4 á 155
og 205 kr/m, allt verð með vsk.Kíktu á
ulfurinn.is eða s. 840 7273, Halldór.

Heilsa og Fegurð óskar eftir
vönum naglafræðing.
Heildagsvinna, hálfdagsvinna,
helgar eða kvöldvinna kemur til
greina.
Uppl. gefur Linda í 899 8090.

Verslun
Til sölu :Fallegt raðhús í La Marina
á spáni. 70 fm. á tveimur hæðum.
Skemmtileg eign á frábærum stað, verð
12.9 m áhvílandi 10.6 m afborgun á
mánuði um 65 þ. 5% vextir óverðtr.
uppl. á www.lamarina.draumaeign.
com. - athuga öll skipti. -7704077

Tannhvítun á 1.klst. Auðveld og árangurrík tækni og tennurnar verða aftur
skjannahvítar. Engin gómur, ekkert
vesen. Sjá: www.hvitartennur.is

Húsaviðhald

Sumarbústaðir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Námskeið

Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Gisting

Sólpallasmíði

Reynsla & vönduð vinna. Föst verðtilboð
eða tímavinna. Ólafur Örn s. 696 5460.

Pípulagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663
5315.
TS Byggingar, alhliða byggingaverktakar.
Tökum að okkur nýsmíðar og endurbætur húsa. Uppl. í s. 6633398 &
6633390

50% Off summer prices

KEYPT
& SELT

ICELANDIC I, II & III Level I: 4 weeks
Md-Frd; 18-19:30 start 23/6, 21/7. Level
II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 20-21:30 start
23/6, 11/8. Level III:10 weeks; Tsd/
Thrd; 20-21:30 start 8/7, Ármúli 5. s.
588 1169-www.icetrans.is/ice

Til sölu

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð.
Menorca Mahone, Baliares eyjan. Costa
Brava, Playa De Aro. Valladolid. Uppl. í s.
899 5863, www.helenjonsson.ws
Ferðamannaíbúð í Vesturbæ Reykjavíkur
til leigu. Rúmar fjóra. Leiga á dag 15
þús. á viku 70 þús. Uppl. á reykjavikwest.com & í s. 820 3640.

Hestamennska

Trésmíði

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

Nudd

Ýmislegt

Whole body massage. S. 661 1638.

Spádómar

Til sölu eða leigu Terex Comedil 24 m.
Byggingakrani. Uppl. í s. 898 4870.

Húsgögn

Til sölu svartur leðursófi, þriggja sæta
frá versl. „Gegnum Glerið“. Lítur vel út
verð ca. 40.000 krónur. S: 8985226

Til sölu 8 hesta hús á Heimsenda.
Wc, hlaða og kaffistofa. Haughús er
undir öllum stíum. Verð 11.900.000
Upplýsingar í síma 695-9199

Heimilistæki
Vantar góða 100 - 200 ltr. frystikistu
ódýrt eða gefins. Uppl. í síma 8472305

Dýrahald

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Vinsælu gæða trambolínin frá USA !

Vinsælu gæða trambolínin frá USA
eru komin. Fyrstir koma fyrstir fá.
Trambolínsalan s. 555 2585.
Ísbjarnarbúrin loks komin. Vönduð
Norsk Gæðavara. Sendi um allt land.
Frodi Jakobsen 8965343

ÞJÓNUSTA

Hundagalleríið auglýsir
Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

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

Til leigu stórt og gott einbýlishús með
bílskúr í Njarðvík. Leiga kr. 160.000 á
mánuði. Greiðsluþjónusta skilyrði. uppl.
í síma 846-7877

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

"ËKHALDSÖJËNUSTA
4ÎKUM AÈ OKKUR F¾RSLU BËKHALDS AÈ HLUTA EÈA ÎLLU LEYTI FYRIR
SM¾RRI SEM ST¾RRI AÈILA

+ERÙSÖRËUN o 6INNUR FYRIR ÖIG o S 

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

Garðabær 4. herb+bílskúr 165 þús allt
innifalið með/án húsg. s:6910227
Hvolpar til sölu. Dalmatíu með smá
Labrador. Undan Doppu sem hefur
verið með A gráðu í snjóflóðaleit.
Mikil veiðihundur í mink, ref og fugli.
Góður heimilishundur. Uppl. Helgi Páll
Pálmason s: 8925816

Sumarbústaður í
landi Miðfells við
Þingvallarvatn til sölu.
Bústaðurinn stendur á eignarlandi 3320 fm. Bústaðurinn er
51fm auk þess er 9 fm aukahús
á lóðinni.
Opið hús í dag 22.06 frá kl. 15
- 17 Upplýs. veitir Árni í s. 897
6966 og Jóhanna hjá remax
torgi í s. 698 7695

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.
Herb. til langtíma leigu í Reykjavik &
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, baðherb., þvottav. og þurrkara, gervihnattasjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

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

Grímsnesi, Hraunborgir

96m2 sumarhús til sölu/skipti 130m2
sólpallur, rafmagn,rotþró, rétt við sundlaug og stutt í 4 gólfvelli. Útveggir
einangraðir. Lagnir í plötu. Upplýsingar
síma 693 6717 Kristinn.

HEILSA
Heilsuvörur

Til sölu sumarhús 44m2 í Eilífsdal Kjós
aðeins 25min frá rvk verð 11.9 uppl. í
s 6609596

HEIMILIÐ

Til sölu búsl. úr stóru húsi, mikið af tekki,
frystik. ljós, bækur. Upp 861 1884

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í alla BÍLA & JEPPA,
SPARNAÐUR: 7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur. Verð frá 9900.-kr. 30
daga skilaréttur. SKM ehf Bíldshöfða 16.
S:5178400 WWW.SKM.IS

Gestahús til sölu :

Er að byggja stórglæsileg 25 fm gestahús, heilsárshús mjög vönduð og henta
vel íslenskum aðstæðum. Hægt er að
fá húsin á mismunandi byggingastigum.
Tilvalið fyrir þá sem vilja stækka sumarhúsið sitt eða byrja á gestahúsinu.
Er með hús til sýnis að Cuxhavengötu
1 Hafnarfirði Upplýsingar í síma 820
0051.

Góð 3-4 herbergja íbúð í 101 til leigu.
Upplýsingar í síma 770 6090.
3 herb. 105 fm íbúð í Hfj. laus 1.júlí.
Leiga 150 þ. með hússjóð + rafm. + hita
á mán. S. 661 8902.

til sölu límtésbjálkahús 90 m2 uppsett tilbúin til flutnings með svefnlofti
mest allt efni fylgir til að fullgera húsin
gluggar hurðir og fl. verð 6.5.milljónir
uppls.861-0402 og 862-0512
Sumarbústaður óskast í eina viku. Milli
9. - 23. júlí. S: 696 5460
Lítið 14 fm. hús til sölu. upplýs. í s.
824 0648

Atvinnuhúsnæði
200 Fm Verslunarhúsnæði í Bæjarlind
til leigu, Laust fljótlega. S: 897-5505
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SMÁAUGLÝSINGAR
Til leigu 168fm atvinnuhúsnæði við
Stapahraun í Hafnafirði. Mjög góð
aðkoma að húsinu. Hentar vel fyrir lager
eða léttann iðnað. Uppl. í s. 896 0121.

Atvinna óskast
FASTEIGNIR

Til leigu 2 herb. á vinsælli sólbaðstofu í 101 Rvk. sem myndi henta vel
undir ýmiskonar snyrtistarfsemi, nudd
og þess háttar. Gufubað á staðnum. S.
690 1964.

Lagerstarfsmaður óskast
Málning hf. Kópavogi óskar eftir
hörkuduglegum lagerstarfsmanni. Mötuneyti á staðnum.
Uppl. gefur Ólafur Helgason,
lagerstjóri.
Umsækjendur mæti á staðinn
eftir kl. 13:00. Málning hf.,
Dalvegi 18, Kópavogi.

Gisting
Budget accommodation Rvk/Hfj. for
sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day.
Info 770 5451.
Svefnpokapláss í Rvk/Hfj. Uppl. í s.
770 5451.

ATVINNA
Atvinna í boði

Höfum á skrá menn sem að óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
s. 661 7000.

Meiraprófsbílstjóri
Olíudreifing ehf. óskar eftir að
ráða vana bílstjóra með meirapróf með aðsetur í Reykjanesbæ.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma
fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa
ADR réttindi. Starfið stendur
báðum kynjum til boða.
Nánari upplýsingar veitir
Þorsteinn Guðmundsson í síma
5509900 Umsóknir berist til
thorsteinn@odr.is

Starfsmenn óskast

N1 óskar eftir að ráða áreiðanlega
og duglega starfsmenn til framtíðarstarfa og sumarstarfa í ýmis störf hjá
félaginu. Við leitum meðal annars að
starfsmönnum í nýja þjónustustöð á
Bíldshöfða 2, starfsmönnum við bensínafgreiðslu, starfsmönnum í verslun
og fleiri störf. Áhugasamir vinsamlegast
sæki um á www.n1.is.

Employment agency
seeks:
Carpenters, general workers,
electricians, ironbinders, plummers, masons, heavy duty drivers, paintors and more for the
construction area.
- Proventus -

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

B.S.J Gröfuþjónusta Getur bætt við sig
verkefnum. Tekur að sér bæði Stór sem
smá verk. Uppl. í síma 866 1500.
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.
Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn,
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

Viðskiptatækifæri
Dzwigowy
Firma budowzana w Rejkiawiku
poszukuje dzwigowego na
wszystkie rodzhje dzwigow
wiezowycm. Musi posihdhc.
Uprawnienia.
Tel 820 7063 Józef.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Ísbjarnarbúrin loks komin. Vönduð
Dönsk Gæðavara. Sendi um allt land.
Helgi Jónsson 864 4334 & 5642334

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Hófgerði 26 – 200 Kópavogi.
OPIÐ HÚS í dag laugardag 5. apríl
frá kl. 15:00 til 16:00

TILKYNNINGAR
Vélamann vantar sem fyrst. Helst vanan
hjólaskóflu (payloader). Reglusemi og
stundvísi áskilin. Örugg vinna langt
fram á haust. Ágæt laun fyrir réttan
mann. Uppl. í s. 824 1840 Gæðamold
Gufunesi.
Óskum eftir snyrtifræðimeistara til
starfa. Nánari upplýsingar í síma 892
5368.

Kvöld og helgarvinna

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

Ævintýri á hálendinu

Vantar starfsfólk í 2 mánuði við friðlandið Hvervelli. Fæði og húsnæði innifalið í
launum. Uppl. í s. 452 4200
Óska eftir íslenskumælandi múrurum,
málurum og smiðum til starfa. Uppl. í
s. 552 5354.
AU-PAIR óskast á Tenerife. 3 gutta vantar barngóða persónu,ekki yngri en 20,til
að passa sig og hjálpa til á heimilinu
frá 1.sept.Umsókn sendist á jonadis@
hotmail.com

Laus sæti í úrvalsliði þjóna og
aðstoðarfólks á kvöldin og um
helgar. Bjóðum einnig verðandi
framreiðslu- og matreiðslumönnum frábæran stað til þess
að læra fagið á. Langar þig til
þess að vinna við matreiðslu eða
framreiðslu á einum besta veitingastað í Reykjavík?
Uppl. veitir Valtýr (661-9912)
alla virka daga milli 10-12 og
14-17 í síma eða á staðnum.
Umsóknir berist á: atvinna@
foodco.is

Blikksmiðir
Málmiðnaðarmenn
Aðstoðarmenn Óskum eftir að ráða
starfsmenn. Reynsla af blikksmíði, loftræsingum eða annari málmsmíði er
æskileg en ekki skilyrði. Mikil verkefni
eru framundan. Vinsamlegast hafið
samband við verkstjóra á staðnum eða í
síma 5876666. Einnig er hægt að senda
fyrirspurnir á isloft@isloft.is
Okkur vantar duglega starfsmenn á
aldrinum 20-35 ára við frágang/flutninga á búslóðum og ýmsu öðru. Góð
laun fyrir duglega menn/ umsóknir
skilist til propack@propack.is Bílpróf
ekki skilyrði en mjög æskilegt
Vélstjóra eða vélavörð vantar til afleysinga á 160 tonna humarbát. Uppl. í s.
892 0367 eða um borð í 852 0789.
Yfirvélstjóra vantar á 100 tonna bát,
vélastærð 465 kw. Uppl. í s. 892 0367
eða 848 8234.

Hótel Óðinsvé
Hótel Óðinsvé óskar eftir að
ráða yfirþernu til starfa. Um er
að ræða fullt starf við yfirumsjón
með þrifum á hótelinu, þvottahúsi og innkaupum á rekstarvörum.
Fjölbreytt og skemmtilegt starf á
litlu hóteli í miðborginni.
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg. Jákvætt viðmót
og þjónustulipurð. Góð hæfni í
mannlegum samskiptum. Mjög
góð íslensku kunnátta og góð
ensku kunnátta skilyrði.
Vinsamlegast hafið samband
við Jónínu í síma 511-6200
eða sendið e-mail á jonina@
odinsve.is.

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í
afgreiðslu. Vaktavinna.
Uppl. í s. 692 4327.

Tapað - Fundið
Trúlofunarhringur tapaðist. Gullhringur
með stórum grænum stein. Inní hringnum stendur „Réne Boivant“ Háum fundarlaunum heitið! gsm:615-4040

Tilkynningar
Vogaskóli árgangur 1962. Endurfundir á
Sólon 12. sept ‘08. Fylgist með á http://
vogaskoli62.blogcentral.is

Einkamál

Frum

Call Margrét 699 1060

!TVINNUT¾KIF¾RI ¹ 3UÈURNESJUM
)NNRÎMMUN 3UÈURNESJA GALLERÕ OG INNRÎMMUN
3KIPTI ¹ EIGNUM KOMA TIL GREINA
(AÙÈ
SAMBAND
VIÈá (EIMI
SÅMA

Fallegt 165
fm einbýlishús
einni hæðÅ þar
af 40
fm bílskúr
sem er búið
að innrétta sem íbúð. Þrjú góð herbergi á sérgangi. Stofa og borðstofa

'OTT
T¾KIF¾RI
með útgengi
í góðan garð. Glæsilegt baðherbergi með nuddbaðkari.
Lagnir og rafmagn endurnýjað
að mestu leyti. Parket og flísar á gólfum.
"RÒÈARKJËLALEIGA
 6ERSLUN
Gott hús á þessum vinsæla stað í Kópavogi. Verð 46,7 m.
¶EKKT VÎRUMERKI
VIÈSKIPTAVILD
Kristinn gsm'ËÈ
848 9992
tekur á móti gestum.
(AÙÈ SAMBAND VIÈ )NGVALD
 
Verið velkomin.
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FASTEIGNIR

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk.

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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BOÐAÞING 6-8
Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

NÝTT
NÝTT HÚS
HÚS FRÁ
FRÁ HÚSVIRKI
HÚSVIRKI

++

FYRIR
FYRIR FÓLK
FÓLK ÁÁ BESTA
BESTA ALDRI
ALDRI 55
55

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN
(2).')¨
¥  
/' "«+)¨
3+/¨5.
9. JÚNÍ
KL. 17.00
- 18.30
3TËRHOLT

JA HERBERGJA .µ 500'%2¨ ÅBÒÈ
Línakur
- 4ra herbergja íbúðir

VERÐ
VERÐ FRÁ:
FRÁ: 26,4
26,4 MILLJ.
MILLJ.
 FM ÅBÒÈ MJÎG MIÈSV¾ÈIS Å  2EYKJAVÅK
¥BÒÈIN ER BJÎRT OG SKEMMTILEG 0ARKET OG
HURÈAR ÒR EIK %LDHÒSIÈ MEÈ FALLEGRI EIKARINN
RÁTTINGU OG LJËSUM ÚÅSUM MILLI INNRÁTTINGA OG
¹ GËLÙ 3TËR GLUGGI Å ELDHÒSI "AÈHERBERGI ÚÅSALAGT MEÈ LJËSRI INNRÁTTINGU
BAÈKER MEÈ GËÈRI STURTU OG GLUGGI MEÈ ÒTSÕNI AÈ (¹TEIGSKIRKJU ÖAR FYRIR
OFAN 6ERÈ

 MILL

(2).')¨ ¥   /' "«+)¨ 3+/¨5.

(JARÈARHAGI p .µ 500'%2¨

Boðaþing 6-8 er glæsilegt og vandað 28 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum, ásamt 22
stæða bílgeymslu í kjallara. Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS
fengu úthlutað til skipulagninar fyrir almennar íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra. Um er að ræða óvenju skemmtilega
skipulagt svæði sem myndar kjarna í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustumiðstöð
aldraðra á vegum Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS. Afar fallegt umhverfi við
Elliðavatn og gönguleiðir um Heiðmörk. Stutt í golf, sund og aðra þjónustu.

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

ALLAR
ALLAR NÁNARI
NÁNARI UPPLÝSINGAR
UPPLÝSINGAR ÁÁ WWW.HUSAVIK.NET
WWW.HUSAVIK.NET

Sími 510-3800

Stærð: 125 fm
Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 18.550.000
Bílskúr: Já

Austurströnd 14
170 Seltjarnarnes
Flott útsýni

RA HERBERGJA ÅBÒÈ MEÈ BÅLSKÒR

Senter

Opið
Hús

Rúnar Peters
Sölufulltrúi
697 4881
&ALLEG  FM ÅBÒÈ ¹ FYRSTU H¾È MEÈ BÅLSKÒR
"AÈHERBERGIÈ ER ALLT ÚÅSALAGT OG ER MEÈ TENGI
FYRIR ÖVOTTAVÁL OG ÖURRKARA  GËLÙNU ER SVARTUR
N¹TTÒRUSTEINN "AÈKER MEÈ STURTU KL¾TT MEÈ
MËSAÅK %LDHÒS ER MEÈ HVÅTRI H¹GLANS INNRÁTTINGU EIKAR PLÎTU OG ¹
GËLÙ ER SVARTUR N¹TTÒRUSTEINN 3VEFNHERBERGI GANGUR OG STOFA ERU MEÈ
VÎNDUÈU +¼HRS EIKARPARKETI 6ERÈ

 MILL

Verð frá 29.5 / 32.5 millj.
Lágmúli 7, sími 535_1000

runarp@remax.is

Opið hús í dag á milli 17.00 - 17.30

REMAX Senter kynnir 5-6 herbergja við Austurströnd 14 á Seltjarnarnesi. Komið er inn í forstofu og gang
með parketi. Stofan er björt og rúmgóð með parketi á gólfi. Nýleg ljós beyki innrétting í eldhúsinu. Fimm
góð svefnherbergi eru í íbúðinni. Hjónaherbergið er rúmgott með góðu skápaplássi. Barnaherbergin eru
fjögur, öll með fataskápum. Baðherbergið með nýlegri hvítri innréttingu. Stæði í bílageymslu fylgir íbúð. Allar
frekari upplýsingar gefur Rúnar P. í síma 697-4881 eða runarp@remax.is

.is

113 Reykjavík
Glæsilegt útsýni

Seljavegur 13
Eignastýring

101 Reykjavík
Falleg íbúð í miðbænum

Stærð: 87,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1939
Brunabótamat: 14.150.000
Bílskúr: Nei

Lind

Viðar Marinóss
Sölufulltrúi
898 4477

Snorri Björn
Sölufulltrúi
699-4407

vm@remax.is

snorri@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Verð: 27.300.000

Glæsileg fullfrágengin 3ja herbergja 101,3 fm. íbúð á 1 hæð í lyftuhúsi neðst í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa
með svölum með gríðarlegu útsýni til Bláfjalla, yfir golfvöllinn og yfir borgina. Fallegar hvítar innréttingar.
Vönduð sameign með lyftu. Laus við kaupsamning.

borg@remax.is

Opið
Hús

Opið
Hús

Opið hús sunnud. 22/06 kl. 16,00-16,30

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali
522 2800

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Stærð: 101,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 18.200.000
Bílskúr: Nei

Kristnibraut 2

Verð: 33.600.000

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali
534 4040
elli@remax.is

Verð: 24.900.000

Eignin skiptist í: forstofu, eldhús, tvær samliggjandi stofur (auðvelt er að breyta annarri stofunni í
svefnherbergi), baðherbergi og svefnherbergi með útgengi út í skjólsælan garð með timburverönd og
grasbala. Sér geymsla í sameign og sameiginlegt þvottahús. Íbúðin hefur meira og minna öll verið tekin í
gegn og m.a skipt um allar innréttingar, gólfefni, hurðar, rafmagn, vatns-og hitalagnir, ofna og tæki í
eldhúsi. Stigagangur og önnur sameign er snyrtileg og nýlega endurnýjuð. Laus fljótlega.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is

RE/MAX Eignastýring - Síðumúli 7 - 105 Reykjavík - Sími: 5344040 - www.remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

MÝRARGATA 2 - HAFNARFIRÐI

HRAUNHÓLAR - GARÐABÆ - RAÐHÚS

Frum

Frum

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15.00-16.00

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilega mikið endurnýjaða 162,5 fm efri sérhæð í þríbýli þar af er
bílskúr 24,5 fm. Hæðin er með sér inngangi og er mjög vel staðsett í hjarta Hafnarfjarðar. Stórt og mikið fokhelt risloft er
yfir íbúðinni sem býður upp á mikla möguleika. Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu, stigapall, hol, tvær stórar
samliggjandi stofur, herbergi, hjónaherbergi, eldhús, baðherbergi, rými í risi ásamt sameiginlegu þvottahúsi, geymslu og
sameign. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Frábært útsýni. Verð 37,9 millj.
Kristín tekur á móti áhugasömum væntanlegum kaupendum í dag.

Í einkasölu glæsileg 300-312 fm raðhús á 2 hæðum m/innb. bílskúr á frábærum stað við Hraunhóla 20-266 í Gbæ. Húsin eru
smekklega hönnuð af Vektor arkitektastofu og standa á einstökum stað við hraunjaðarinn og Skrúðgarð Garðbæinga.
Húsin eru í byggingu og skiptast eftir teikningu í forstofu, hol, gestasnyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, lesherbergi,
bílskúr og geymslu. Á efri hæð eru þrjúr stór herbergi, baðherbergi, hjónaherbergi með baðherbergi og fataherbergi inn
af, sjónvarpshol og þvottahús. Húsin afhendast fullbúin að utan og lóð frágengin en að innan fokheld eða lengra komin
samkvæmt nánara samkomulagi milli kaupanda og seljanda.
Allar nánari upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður. gsm 896 0058

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

22. júní 2008 SUNNUDAGUR
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&R¹B¾RT FJÎLSKYLDUHÒS

FASTEIGNIR

Å $ANMÎRKU

Sími
535 0200

VÖNDUÐ

VERÈ AÈEINS  MILLJËNIR

4IL SÎLU ER SUMAR OG EÈA HEILS¹RSHÒS ¹ EINUM
FALLEGASTA STAÈ VESTUR *ËTLANDS Å $ANMÎRKU
(ÒSIÈ SEM ER STEINHÒS ER CA  FM ¹
ÖREMUR H¾ÈUM ¶AR AF ER BÅLSKÒR UM  FM
 LËÈINNI SEM ER UM  FM EIGNARLËÈ
ER AÈ AUKI  FM GARÈHÒS EN LËÈIN ER MJÎG
FALLEG OG ER MIKIL PLÎNTUÚËRA ¹ HENNI ÖMT EPLA OG PLËMUTRÁ (ÒSINU FYLGJA ÎLL HÒSGÎGN T¾KI
OG BÒNAÈUR SEM INNIHALDA MEÈAL ANNARS TV¾R NÕJAR SKELLINÎÈRUR REIÈHJËL SL¹TTUVÁL OG GARÈHÒS
GÎGN

www.neseignir.is

SUMARHÚS

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

SEM HÆGT

Meistaravellir 4ra herb. - 107 Rvk
Vorum að fá í einkasölu mjög
góða 4ra herbergja íbúð 110 fm.
á 3ju hæð í flottu fjölbýlishúsi
vesturbæ Rvk. 3 svefnherbergi,
suðursvalir, flott sameign, bílskúrsréttur og frábært útsýni.

ER AÐ
REISA Á

(ÒSIÈ STENDUR VIÈ RËLEGAN VEG EN STUTT ER Å ALLA ÖJËNUSTU
 METRAR Å BARNA OG UNGLINGASKËLA
#A  KÅLËMETRI ER Å LÅTINN B¾ ÖAR SEM VERSLANIR BENSÅNSTÎÈ BANKAR OG ÎNNUR
ÖJËNUSTA ER Å BOÈI
#A  KÅLËMETRAR ERU ¹ STRÎNDINA
 KÅLËMETRAR ERU TIL (ANSHOLM EN ÖAÈ ER HEIMAHÎFN FERJUNAR .ÎRRONA
 KÅLËMETRAR ERU TIL LABORGAR

Allar nánari uppl. Kári Kort símar 535 0200 og 892 2506
Lyklar á skrifstofu, laus v/kaupsamning.

SKÖMMUM

Logafold - Grafarvogur/ sala leiga

TÍMA

5M ER AÈ R¾ÈA VIRKILEGA KËSÕ EIGN SEM ER ¹ KYRRL¹TUM STAÈ ÖAR SEM FJÎLSKYLDAN GETUR NOTIÈ
FR¹B¾RRA STUNDA SAMAN   

Vorum að fá í sölu 293,7 fm einbýlishús á flottum stað í Grafarvogi. Neðri hæð: Forstofa, baðherbergi,
húsbóndaherbergi,
sjónvarps-svefnh., geymsla og
bílskúr. Efri hæð: Stofa, eldhús, 4
svefnherbergi, borðstofa og baðherbergi. Möguleiki er að útbúa
séríbúð á jarðhæð hússins.

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

HUGASAMIR SENDI INN FYRIRSPURNIR ¹ DADI ISLANDIAIS
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Nánari upplýsingar Kári s 535 0200 og 892 2506

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17

Ljósavík - Séríbúð - Bílskúr

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

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

Vorum að fá í einkasölu glæsilega og velútbúna 4ra herbergja
íbúð í litlu fjölbýli ásamt auka
stúdíóíbúð á fyrstu hæð eignarinnar. Í aðalíbúð eru 3 svefnherbergi, rúmgott eldhús, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf ásamt nuddbakari, sturtu og fallegri
innréttingu. Vel hönnuð stúdíóíbúð fylgir eigninni. Innaf af bílskúr
er ca 23,4 fm húsbóndaherbergi.

BAKKASTAÐIR
112 REYKJAVÍK.
(2!5."2
 165
 -26+

Frum

Nánari upplýsingar Kári s 535 0200 og 892 2506

Frostafold - 2ja h.-Sérinng. af svölum

JÓNSI

Glæsileg
rúmgóð
íbúð á efri
í 2ja
hæða
%NDAÅBÒÈ
¹ ÖRIÈJU
OG hæð
EFSTU
H¾È
fjölbýlishúsi,
ásamt sérstæðum
bílskúr með
-IKIÈ ENDURNÕJUÈ
OG FALLEG
millilofti. Sérinngangur og tvennar svalir. Þrjú
RA HERB ÅBÒÈ 3T¾RÈ  
svefnh. og þv.hús innan íbúðar.
0ARKET OG FLÅSART.D.
¹ GËLFUM
GLÆSILEGT ÚTSÝNI, VEL STAÐSETT EIGN MEÐ MIKLAFM
ÚTIVISTARMÖGULEIKA,
ER STUTT Í
'ËÈAR INNRÁTTINGAR
¶VOTTAHÒS
ÅBÒÈAR
SVALIR
GOLFVÖLL
KORPÚLFSSTAÐA(ORNBAÈKAR
OG NIÐUR Í FJÖRU.
ÁHVÍLANDI INNAN
ERU HAGSTÆÐ
LÁN3UÈUR
FRÁ KAUPÞING
BANKA. AFHENDING ER SAMKOMULAG.
GOTT ÒTSÕNI (ÒSIÈ ER KL¾TT AÈ UTAN ,!53 342!8 6%2¨   -ILLJ
TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG
MILLI KL.
16 OG 17.
,!5&%9 /' "*!2+) 4!+!  -«4)
(5'!3®-5¥ $!' -),,) +,  

Neseignir kynna nýtt í einkasölu.
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð með
sérinngangi af svölum við Frostafold Grafarvogi. Forstofa m/
flísum á gólfi + fatahengi. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf m/
baðkari. Eldhús og stofa samliggjandi,stofa m/útgengi á flísalagðar svalir.

90

Nánari upplýsingar Kári Kort í símum 535 0200 og 892 2506.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

JÓNSI

Dísukot – Þykkvabæ
Hrossaparadís/ skotveiði/ trjárækt og fleira. Um er að ræða
endurnýjað ca 170fm einbýli
ásamt 195,4 fm hesthús og
tamningaaðstöðu.

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.

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

Nánari upplýsingar gefur
Kári Kort í símum
535 0200 og 892 2506

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Heimasíða
www.as.is
"9''!+52 '!2¨!"
'L¾SILEG RAÈHÒS Å SUÈURHLÅÈUM !KRALANDS Å
Opið virka daga kl.Opið
9-17
virka
daga
'ARÈAB¾
(ÒSIN ERUkl.
FULLBÒIN9–17
AÈ UTAN LËÈ
Halldórsson,
löggiltur
fasteignasali
KáriKári
Halldórsson,
löggiltur
fasteignarsali

TYRFÈ HELLULÎGN MHITA OG TILBÒIN TIL INNRÁT
TINGA AÈ INNAN 6ERÈ FR¹   MILLJ 

Nýbyggingar
Möguleiki á allt
að 90% láni
%)."µ,)3(²3!,«¨)2

4), 3®,5 ¥ 3%4"%2').5

%RUM MEÈ FJËRAR FR¹B¾RAR LËÈIR Å GAMLA 3ETBERGINU Å (AFNARÙRÈI TIL
TÚNFIT - VIÐ LÆKINN
Í GARÐABÆ
SÎLU ,ËÈIRNAR ERU
FR¹  UPP Å  FM OG STENDUR TVEGGJAH¾ÈA
EINBÕLI ¹ EINNI LËÈINNI Å DAG%INSTAKT T¾KIF¾RI TIL AÈ EIGNAST LËÈ Å

BÚJARÐIR, LÖND, SPILDUR
TIL SÖLU;

GRËNU HVERÙ
Å (AFNARÙRÈI
Vorum
að fá
glæsilegt 220,5 fm einbýli með
!LLAR FREKARI UPPLÕSINGAR ¹ S FASTEIGNASÎLU 
innbyggðum
bílskúr á þessum frábæra stað.
skilast
fokhelt
eða
lengra komið. 7683
Möguleiki
allt
að95%
90%
láni
MöguleikiááHúsið
allt að
láni

NÝTT á skrá;

Hestajörð á norð-vesturlandi, 3 klst frá Rvík, 2 íbúðarhús
samtals um 150m2 + hesthús og vélageymsla samtals um 450m2 +
100ha tún og beitilönd. Uppl.; Sigurbjörn s: 53-50-207 & 862-2107.

Hestahörð á suðurlandi,

60 mín frá Reykjavík, gott endurnýjað 170m2 íbúðarhús, hesthús 195m2, aðrar fasteignir 436m2 samtals
tún 10ha fylgja, hægt að kaupa viðbótar tún allt að 100ha í nágrenninu.
Nánari upplýsingar gefur Sigurbjörn s: 53-50-207 & 862-2107.

Háafell í Hvítársíðu, 80ha frístundajörð,

beitiland,
lax, silungur, sjóbirtingur, hitaveita. Heitt og kalt vatn ásamt
rafmagni við landamerkin. Um 1 km kafli liggur að Hvítá. Um 90 mín
akstur frá Reykjavík. Malbikað nánast alla leið
Nánari uppl. Sigurbjörn, s:53-50-207 GSM:862-2107 www.neseignir.is

HESTHÚS, við Faxaból við félagsh. Fáks, fjórar 2ja
08-0003 Hennar hátign

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.

Netfang as@as.is

Kári Kort í símum 535- 0200-892 2506

60

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Hafnarfirði,
Fjarðargötu 17
Hafnarﬁrði, Fjarðargötu
17
Sími
Sími 520 2600,
Fax 520520
2601 2600, Fax 520 2601
Frum

Frum

Herragarður-Snæfellsnessýslu
Samtals ca 1.469 ha jörð, glæsilegt íbúðarhús með hitaveitu.
Fjögur svefnherbergi, flott eldhús, rúmgóð borðstofa og tvö
baðherbergi. Í kjallara er ca72 fm
óinnréttað rými. Heitur pottur.
Hér er um að ræða flotta eign
fyrir vandláta sem vilja láta fara vel um sig í ca eins klukkustunda
fjarlægð frá höfuðborginni.

OPIÐ HÚS Í DAG

/0)¨ (²3 ¥ $!'
SUNNUDAG
35..5$!' +,
MILLI KL.16 OG 17.
 

hesta stíur í 50 hesta húsi, nýuppgerðu, hitaveita, nýmálað, starfsmaður
sér um gjafir, verð 1,8M fyrir hest. Uppl. Sigurbjörn Sími: 53-50-207

FURUÁS 2 og 4

Falleg 240 fm
raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚT&,!4!(2!5.
(&*
SÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
'L¾SILEGAR ÅBÒÈIR MST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
aukaíbúð.
Fullbúin
að utan
ÅMöguleg
 H¾ÈA LYFTUHÒSI
¹ FR¹B¾RUM
STAÈ
og fokheld
að innan. Verð
4),"².!2
4), !&(%.$).'!2
6)¨frá 38,9
millj. 6891
+!503!-.).'
!,,4 !¨  ,. &2

"9'').'!2!¨),! 

Fnjóskadalur 3ha sumarbústaðalóð alveg

við Fnjóská
austanmegin, sólrík lóð, kjarri vaxin úr landi Végeirsstaða. Hentar undir
t.d. 2-3 bústaði, selst í einu lagi. Sjá nánar: www.neseignir.is.

KVISTAVELLIR
./2¨52"!++)
  44
/' -(&*AFH.
MAÍ-JÚNÍ
90% 
lánTIL frá
'L¾SILEGAR
SÁRLEGA VANDAÈAR
FM
JA
HERBERGJA ÅBÒÈIR ¹  TIL
 H¾È Å NÕJUM
Glæsilegar
2jabyggingaraðila
,9&45(²35¹ ./2¨52"!++!.54ra herb. íbúðir og þrír bílskúrar í nýju
M
Å BÅLAGEYMSLU
4. 34¨5hæða lyftuhúsi.
Granít í borðum,
6ERÈ
FR¹ 
 MILLJvönduð
 tæki og inngólfhiti,
sérlega

Sýnishorn úr söluskrá;
Áland, á Mýrum,

54,12ha spilda frá Hrafnkelsstöðum, sjá nánar;
www.neseignir.is og í síma Sigurbjörn: 53-50-207 & 862-2107.

Hestajarðir með með fasteignum, í ýmsum stærðum, á
ýmsum stöðum á landinu, með bithögum og túnum, íbúðarhúsum,
hesthúsum og vélageymslum, sumar með lax- og/eða silungsveiðiréttindi
Nánari upplýsingar veitir; Sigurbjörn, S: 53-50-207, GSM 862-2107

Sógræktar- / hesta- / sjávarjörð - suðausturland
Múli 3 í Álftarfirði, 150-200ha eignarland, þar af 23ha ræktaðir,
eignarhlutur i sameignarlandi 17,5% af 6,718ha skv jarðarbók.
“Virkjunarmöguleikar eru á svæðinu upp að 6 megawöttum og er
undirbúningsvinnu fyrir virkjunina að mestu lokið.” Íbúðarhús
nýuppgert steinsteypt 190fm o.fl. Sjá nánar á www.neseignir.is

ÓSKAST TIL KAUPS;
JARÐAEIGENDUR SEM VILJA
Á SKRÁ HJÁ OKKUR.

SELJA; SETJIÐ EIGNIR YKKAR

HÖLDUM GÓÐA KAUPENDASKRÁ.

VANTAR TILFINNANLEGA FLEIRI BÚJARÐIR,

til&ALLEG
130 RAÈHÒS
fm 3ja
herb.
íbúðir
á 1.FULLBÒIN
til 5.
FM SEM
SKILAST
hæð
í nýjum
LYFTUHÚSUM
á NORÐAÈ UTAN
OG FOKHELD
AÈ INNAN 'ËÈUR

URBAKKANUM,
m/ 
STÆÐUM
í bílaFM BÅLSKÒR 6ERÈ FR¹
 MILLJ 
geymslu. Verð frá 27,4 millj. 7561

réttingar. Afh. í maí-júní 2008. Verð
frá 18,9 millj. 7080

Austur-Húnavatnssýsla, frístundajörð

mestmegnis
graslendi, 12-15ha ræktað land, frábært beitiland, kaldavatnslind í
jörðinni, stutt í rafmagn, fallegt útsýni. Sjá: www.neseignir.is

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG
19
HF Glæsil.sérlega
$2%+!6%,,)2
 (&*vandaðar 105

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í glæsilegu
lyftuhúsi á frábærum stað í miðbæ ./2¨52"!++)  (&*
Hfj. V. 30,8 m. 6928
3ÁRLEGA VANDAÈAR JA OG RA HERB ÅBÒÈIR
3+)0!,«.   (&*
3TËRGL¾SILEGAR JA RA HERB ÅBÒÈIR Å
LYFTUHÒSI FYRIR  ¹RA OG ELDRI ¹ GËÈUM
ÒTSÕNISSTAÈ ¹ (VALEYRARHOLTI
6ERÈ FR¹   MILLJ 

NORÐURBAKKI 1 OG 3 HFJ. Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir

MST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU Å GL¾SILEGU LYFTUHÒSI
¹ FR¹B¾RUM STAÈ Å MIÈB¾ (FJ
SKIPALÓN
4-8
6ERÈ
FR¹   MILLJ
- HFJ. Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti. Verð frá
19,0 millj. 7133

ENGJAVELLIR - LAUSAR
STRAX Ný og GLÆSILEG FULLBÚIN
128 fm 4ra til
EFRI
./2¨52"!++)
/'5herbergja
(&*
SÉRHÆÐ
í fallegu
nýjuÅBÒÈIR
fjögurra
íbúða
'L¾SILEGAR JA
RA HERB
MST¾ÈI
húsi
á besta ¹stað
í nýja Vallahverfinu
Å BÅLAGEYMSLU
FR¹B¾RUM
STAÈ VIÈ SJ¹VAR í
Hafnarfirði.
Verð
SÅÈUNA Å MIÈB¾
(FJ35,0 millj. 7556

6ERÈ FR¹   MILLJ 

FURUÁS - GLÆSILEGT ÚT+6)34!6%,,)2
 OG 268
(&*fm RAÐHÚS,
Nýog falleg
SÝNI

  FM með
RAÈHÒSinnb.
MBÅLSKÒR

á&ALLEG
2 hæðum
BÍLSKÚR
á
SVHERB !FHENDIST
FULLBÒIÈ
AÈ UTAN
OG
FRÁBÆRUM
STAÐ
INNST
Í BOTNFOKHELT AÈí nýja
INNANÁSAHVERFINU.
6ERÈ FR¹   MILLJ7595

LANGA

m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj. V.
36,9 m. 6649

LÖND OG SPILDUR Á SKRÁ. Uppl.Sigurbj.50-53-207

Fjöldi annara jarða, lóða og spildna
á skrá, nánari upplýsingar veitir
Sigurbjörn Á.Fr. netfang;saf@neseignir.is
VH ehf · Sími 864-2400

s:53-50-207 GSM:862-2107
Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

&*«,53  TIL 

+6)34!6%,,)2  !&( -!¥ *².¥
 L¹N FR¹ BYGGINGARAÈILA 'L¾SILEGAR
HNOÐRAVELLIR
-19 Ný
JA
RA HERB ÅBÒÈIR OG ÖRÅR9BÅLSKÒRAR
Å og
NÕJU
 H¾ÈA
LYFTUHÒSI
'RANÅThæð
Å BORÈUM
falleg
raðhús
á einni
í nýja
GËLFHITI
SÁRLEGA VÎNDUÈ
T¾KI OG INN RÁT
VALLAHVERFINU
í Hafnarfirði.
Verð
TINGAR
!FH Å MAÅ
JÒNÅendi.
7469
29,9 miðja
- 31,9
6ERÈ FR¹   MILLJ 

3ÁRLEGA FALLEG  FM-2!¨(²3
¹ TVEIM
BYGGAKUR
GARÐABÆ
UR H¾ÈUM ¹SAMT  FM INNBYGGÈUM

Glæsileg
raðhús
suðurhlíðum
BÅLSKÒR SAMTALS
í FM
¹ FR¹B¾RUM Akralands
í Garðabæ.
Húsin eru Å fullbúin
ÒTSÕNISSTAÈ
Å NÕJA 3!(6%2&).5
að
utan,
lóð
tyrfð,
hellulögn
m/hita
(AFNARÙRÈI (ÒSIN SKILAST FULLBÒIN
AÈ og
tilbúin
innréttinga
að innan. Verð
UTAN OG til
FOKHELD
AÈ INNAN
frá
millj.
7443
6ERÈ52,7
FR¹ 
 MILLJ

4².&)4 6)¨ ,+).. ¥ '!2¨!"
DREKAVELLIR
- FJÓRBÝLI
6ORUM
AÈ F¹ GL¾SILEGT 
 FM EIN
BÕLI
MEÈ INNBYGGÈUM
BÅLSKÒR
ÖESSUMí 4Glæsilegar
3ja og 4ra
herb.¹ íbúðir
FR¹B¾RA
STAÈ (ÒSIÈ
FULLBÒIÈ
UTAN
býli. Bílskúr.
Verð SKILAST
frá 21,7
millj.AÈ7626
FOKHELT AÈ INNAN 6ERÈ FR¹   MILLJ 

matur

LÉTTIR RÉTTIR

3
9

Sælkeraveisla

Girnileg rabarbarabaka sem hentar vel fólki með ýmiss konar óþol þar sem hún er
mjólkur- og glútenlaus og án alls hvíts sykurs. Sérstaklega góð með þeyttum rjóma
fyrir þá sem hann þola.

Bragðgott og ferskt kjúklingasalat sem
er kjörin máltíð á heitum sumardögum.
Tilvalið að taka með í lautarferð.

Hollt og gómsætt speltbrauð með
þurrkuðum trönuberjum. Brauðið er
einfalt í bakstri og þarf ekki að hefast.

Límónusumarsmellir Sölku henta vel í
lautarferðir. Salka hefur gaman af því
að vesenast í eldhúsinu og eru kokkaþættir af ýmsum toga hennar uppáhalds sjónvarpsefni.

Á sólríkum sumardegi er nauðsynlegt
að væta kverkarnar með köldum drykk.
Heilsudrykkur Kristínar er í senn
gómsætur og meinhollur. Kristín
hannaði könnu, glös og krúsir.

Salka, ömmustelpa Kristínar, og systkinin Árni Geir, Sigrún og Úlfhildur bregða á
leik með litla tréhesta frá Láru Gunnarsdóttur. Sigríður Ásta hannaði og útbjó
ullarsokkana og hálsfesti Úlfhildar lengst til hægri. Taskan sem glittir í til vinstri er
einnig hennar verk. Gul hálsfesti Sigrúnar er eftir Huldu Ágústsdóttur og hjá Árna
Geir glittir í prjónað hálsbindi eftir Sonju Bent.

Sigríður Ásta klæðist hér ullarpeysu
sem er hennar eigin hönnun. Spiladósin
er eftir Margréti Guðnadóttur.

S

Uppskriftir Valdísar eru einfaldar og
fljótlegar. Litríku hreðkuskálarnar eru
einnig hennar verk.

SUMARLEGIR HOLLUSTURÉTTIR
VEISLUKOSTUR
VALDÍSAR
RISTUÐ GRASKERFRÆ
Látið graskersfræ poppa á
heitri pönnu. Skvettið örlitlu
af sojasósu yfir.
FLJÓTLEGAR HVEITIKÖKUR
250 g hveiti
54 g smjör
30 g sykur
1 tsk. lyftiduft
1 egg
1/2 peli (125 ml) AB-mjólk
Hnoðið deig og fletjið út,
um 1 cm á þykkt. Skerið í
litlar kökur. Bakið við 200
gráður í 8 mínútur.

SÆLGÆTI SIGGU ÁSTU
RABARBARABAKA
Fylling:
400 g rabarbari
2 sæt epli
15 lífrænar döðlur
kubbur af ferskum engifer
kanill
Berið olíu á ofnhelt fat.
Skerið rabarbarann, eplið
og döðlurnar smátt. Setjið

í fatið og rífið engifer yfir
eftir smekk. Stráið kanil yfir
og hrærið saman.
4 dl hrísgrjónaflögur
2 dl bókhveitimjöl eða
malað quinoa
½ dl agave síróp
1 dl brædd kókosfeiti
saltögn
Hrærið öllu saman og
myljið yfir fyllinguna. Bakið
í 20 mínútur við 200 gráður eða þar til bakan hefur
tekið fallegan lit. Gott er
að borða rjóma með heitri
bökunni en annars er hún
líka góð köld.
KRYDDAÐ KJÚKLINGASALAT
Fyrir 6
1 kg kjúklingabringur
100 g furuhnetur
1 krukka (180 g) sólþurrkaðir tómatar í olíu
2 sæt epli, helst bleiku
Fuji-eplin eða lífræn epli
300 g í það minnsta af
fersku salati. Gott er að
hafa blöndu af klettasalati,
eikarlaufi og spínati
sítrónusafi

Kryddlögur:
4 msk. ólífuolía
1 msk. Dijon-sinnep
2 tsk. paprika
4 tsk. cumin
4 tsk. óreganó
2 tsk. timían
chiliduft á hnífsoddi
3 pressuð hvítlauksrif
salt og nýmalaður svartur
pipar
Sneiðið bringurnar þunnt.
Hrærið saman öllu sem fer
í kryddlöginn nema salti og
pipar. Blandið kryddlegi við
kjúklinginn og látið standa
í hálftíma fyrir steikingu.
Skerið eplin í þunnar sneiðar og hellið sítrónusafa yfir.
Ristið furuhnetur varlega á
pönnu. Steikið kjúklinginn
vel á snarpheitri pönnu og
saltið og piprið í blálokin.
Kælið. Blandið salatinu öllu
saman rétt áður en það er
borið fram og hellið yfir það
olíu af tómötunum.

KRÆSINGAR KRISTÍNAR
OG SÖLKU
HEILSUDRYKKUR
2 lúkur af spínati

1 frosinn banani
1 pera
safi úr 1 lime
Þynnt með köldu vatni og
þeytt í blandara.Gott er að
rífa smá engifer í drykkinn.
SPELTBRAUÐ
250 g gróft speltmjöl
250 g fínt speltmjöl
1/2 tsk salt
1 msk. steyttar kardimommur eða kúmen
1 msk. hunang
3 1/2 dl AB-mjólk
2 tsk. vínsteinsedik
1-1 1/2 dl þurrkuð trönuber
Blandið þurrefnum saman
og hnoðið í hrærivél. Hellið
ab mjólk út í. Bakið í 50
mínútur við 180 gráður.
Gott er að setja álpappír
yfir í lokin ef brauðið er
orðið dökkt.
RABARBARASULTA MEÐ
SVESKJUM OG ENGIFER
1 kg rabarbari skorinn í bita
100 g sveskjur sem legið
hafa í bleyti í nokkra tíma
750 g hrásykur
Soðið í mauk.

HAFRAKEX
4 bollar haframjöl
3/4 bollar hrásykur
250 g smjör
3/4 bollar mjólk
2 tsk. lyftiduft
1 tsk. hjartarsalt
1/4 tsk. salt
Hnoðið og fletjið frekar
þykkt. Pikkið út. Bakið við
180 gráður þar til fallega
brúnt.
VALHNETUBAKA
Botn;
150 g smjör
200 g fínt spelt
1 tsk. vanillusykur
3 msk. vatn
Smjör, spelt, vanillusykur
og vatn sett í hrærivél og
hnoðað. Pressið deigið í
form með lausum botni og
pikkið með gaffli.
Fylling:
50 g smjör
1 1/2 dl síróp (gott að
blanda hlyn- og agavesírópi til helminga)
3 1/2 dl valhnetur
örlítið salt
4 egg

Bræðið smjör, síróp, sykur
og smá salt saman í potti.
Hrærið vel og kælið. Myljið
valhnetur og raðið þeim í
botninn á forminu. Þeytið
egg og blandið sykurleginum saman við í mjórri bunu.
Bakið við um 160 gráður í
40 mínútur.

LIME-SUMARSMELLIR
SÖLKU
250 g spelt
3 tsk. lyftiduft
120 g smjör
1 eggjarauða
2 msk. fljótandi hunang
3 tsk. lime-hýðisrasp.
Glassúr til skreytinga:
225 g sigtaður flórsykur
5 msk. limesafi
Myljið smjör í spelt. Bætið
sykri, limehýði, hunangi og
eggi saman við.
Hnoðið og rúllið í plastfilmu. Geymist í kæli.
Skerið deigið í þunnar
sneiðar og bakið við 180
gráður í 7-9 mínútur. Kælið
og skreytið.
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Gæsanir og steggjanir
í góðum höndum.
Maturinn, stemmingin og eldhúsið opið lengur!

Ávaxtasalatið hentar vel í sumarveislur að mati Soffíu.

Salatid er hollt gott og fljótgert.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SUMARLEGT SALAT
Soffía Marteinsdóttir býr til salat sem er bæði litríkt og ljúffengt.

Hollt

Borðapantanir

551-2344

Vesturgötu 3b
www.tapas.is
tapas@tapas.is

S

offía Marteinsdóttir, annar eigenda
Ávaxtabílsins, kann uppskrift að
sumarlegu ávaxtasalati.
„Heima notum við ofsalega mikið
ávexti og krakkarnir mínir eru sólgnir í
og gott!
þá,“ segir hún. „Ávextir eru þægilegur
matur. Þeir geta verið mjög góðir einir og
sér sem morgunmatur eða millibiti. Á
kvöldin geta þeir svo orðið sparilegir þegar búið er til litríkt
ávaxtasalat. Eins og þetta salat sem er í grunninn það sem við
bjóðum verslunum og fyrirtækjum upp á,“ segir hún og bætir
við að salatið sé bæði hollt og gott og fljótlegt að útbúa.
Soffía bendir jafnframt á að úr ávöxtunum búi hún ekki
aðeins til ávaxtasalat þegar hún er heima við, heldur brytjar
hún þá niður í miklu magni svo krakkarnir geti gripið þá með
sér á daginn.
- mmf

FRÍSKLEGT ÁVAXTASALAT
Að hætti Ávaxtabílsins fyrir fjóra.
1/2 melóna gul
1/2 melóna
kantalópa
1 appelsína
100 g vínber

1 kíví
jarðarber
Skorið niður og
blandað saman.

EFLIR - ALMANNATENGSL

...Því að við Íslendingar viljum aðeins það besta!

BZTa
bXVàa

Gott á grillið

LJÚFFENG BLEIKJA

Bylgja grillaði bleikju eftir uppskrift sem hún fékk hjá Geir Má í Fiskbúðinni Hafberg.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Bleikja í
+»/440/-&."$,4tKMJTt4¶"

sumarskapi
Bylgja Hauksdóttir kann uppskrift að ljúffengri bleikju og léttu meðlæti sem hittir
beint í mark hjá þeim sem kunna að meta góða grillrétti.

B

ylgja Hauksdóttir, sem sér um innkaup og gæðamál fyrir North
Coast Seafoods, stundar laxveiði á sumrin og finnst gaman að grilla
í garðinum þegar tækifæri gefst. Bleikja er í sérstöku uppáhaldi
hjá Bylgju og var hún svo væn að elda eina slíka þegar blaðamaður hafði
samband og sóttist eftir góðri grilluppskrift. „Bleikjan sem ég grillaði er
úr sjóeldi. Hún er frá Kópaskeri. Það er miklu auðveldara að ná beinunum úr sjóeldisbleikjunni. Þess vegna kaupi ég hana alltaf. Hún er algjör
snilld.“ Uppskriftina fékk Bylgja hjá góðum vini sínum, Geir Má í Fiskbúðinni Hafberg, og segist oft elda eftir henni þar sem hún sé bæði holl
og góð.
- mmf

A

Bylgja Hauksdóttir sér um innkaup og gæðamál fyrir
North Coast Seafoods í Boston, sem er stærsti
kaupandi á ferskum fiski frá Íslandi. Hún fylgist einnig
með gæðamálum fyrir breskt fyrirtæki sem heitir
Young‘s Bluecrest.

SJÓELDISBLEIKJA OG MEÐLÆTI
BLEIKJA Í SUMARSKAPI
1 kg beinlaus bleikjuflök
(sjóeldisbleikja frá Kópaskeri)

6âSTTaäãbZcUYÜ[bZh[SdUhaXacÌZXbT\
UaP\[TXÖXaWÇVÌÖPW]ÓUPbP\ZeÌ\cP[SP
VP\P[[XWTUÖ7eTaW]ÓUdaTaWP]Sb\ÓÖPÖda
UaÇVad]]X^VbÏabcPZ[TVPWTacdabe^QXcXÖ
WP[SXbcbT\QTbc:^ZZPQãÖdad__Ç
6âSTW]ÓUPPUã\bd\bcÌaÖd\^VVTaÖd\

Grillið eingöngu á roðhliðinni í
um það bil 3 til 5
mínútur, þannig
að roðið verði
stökkt.

1 msk. sólþurrkaðir tómatar
1 lítið búnt basil
1 dl olía
1 stöng rósmarín
salt og pipar eftir smekk
Setjið allt saman í blandara og
penslið yfir, bæði áður og eftir
að búið er að grilla.

LÉTT SALAT
ruccolasalat
kirsuberjatómatar
parmesanostur rifinn
ólífuolía

1 tsk. steiktur laukur (rétt
áður en borið er fram).
Blandið öllu saman.

KÖLD SÓSA
1 dós sýrður rjómi 5 prósent
salt og pipar
1 tsk. basil, fínt saxað
1 tsk. hvítlaukur, fínt saxað
1 tsk. graslaukur, fínt saxað
1 tsk. steinselja, fínt saxað
Blandið öllu saman. Gott að
laga hana daginn áður.

14

matur

NANNA RÖGNVALDARDÓTTIR
SKRIFAR MATARHUGLEIÐINGAR

Það þarf ekkert að grilla
Þ

300 g bleikjuflök (eða lax), roðflett og
beinhreinsuð
pipar
salt
1 msk. olía
3-4 egg, harðsoðin
150 g makkarónur eða annað pasta
100 g strengjabaunir (frosnar)
12-16 ólífur, steinlausar, skornar í tvennt
½ rauð paprika, skorin í bita
3 tómatar, vel þroskaðir, skornir í báta
væn lófafylli af salatblöðum, til dæmis
klettasalat

að er engin skylda að bjóða upp á grillmat þegar fjölskyldan eða vinirnir
koma í mat á sumrin þótt stundum
mætti halda það. Í staðinn fyrir að fá fólk í
kvöldmat í garðinum eða á svölunum, standa
sveittur við grillið og keppast við að ljúka
máltíðinni á meðan síðustu sólargeislanna
nýtur – hvernig væri þá að bjóða þess í stað
upp á langan og letilegan helgarhádegisverð eða „brunch“ þar sem hægt er að útbúa
flesta réttina með fyrirvara og bera fram
þegar hentar? Nýta sólina þegar hún er
hæst á lofti og njóta góða veðursins í ró og
næði yfir góðum mat með skemmtilegu
fólki. Þá er heldur engin þörf á að breyta
klukkunni til að geta baðað sig í sólinni við
matarborðið …
Í svona boði er hægt að hafa ótrúlega fjölbreytta rétti og í sjálfu sér eru matseðlinum
lítil takmörk sett þótt ákveðnir réttir séu
„brunch-legri“ en aðrir. Markmiðið ætti
ætíð að vera að allt sé sem einfaldast og
best; að ekki þurfi mikið fyrir matnum að
hafa og sem allra fæst þurfi að gera á síðustu stundu, svo að gestgjafinn geti notið
máltíðarinnar með gestunum og þurfi ekki
að vera á sífelldum þönum. Best er að setja
allt á borðið í einu og hvetja gestina til að
taka sér langan tíma við borðið og teygja úr
þeirri ánægjustund sem góð máltíð á að
vera.
Sumir „brunch“-réttir eru frekar þungir
og mjög orkuríkir en það þarf alls ekki svo
að vera og létt, litrík og frískleg salöt eru til
dæmis tilvalin í sumarboðið. Auk þess er
um að gera að hafa grænt salat með og einnig nóg af góðu brauði.
Hér koma tillögur að nokkrum sumarlegum réttum sem eiga vel við í svona boði.
Auðvitað er líka hægt að hafa þá alla á
kvöldverðarborðinu (og bökuna á kaffiborðinu), þeir eiga ekkert síður við þar; þeir eru
heldur ekkert of sparilegir og henta vel
fyrir alla fjölskylduna. Þannig eiga góðir
„brunch“-réttir einmitt að vera.
Allar uppskriftir eru ætlaðar fyrir 6.

SALATSÓSA
4 msk. ólífuolía
safi úr ½ sítrónu
1 tsk. dijon-sinnep, helst grófkorna
1 tsk. hrásykur eða hunang
pipar
salt
Skerðu flökin í hæfilega bita, kryddaðu
þau með pipar og salti og steiktu þau í
olíunni í um 2 mínútur á hvorri hlið (lengur
ef flökin eru þykk). Láttu þau kólna og
losaðu þau svo sundur í smærri bita.
Skerðu eggin í báta. Sjóddu pastað þar til
það er rétt meyrt og baunirnar í um 5
mínútur, eða eftir leiðbeiningum á
umbúðum. Láttu allt kólna. Blandaðu
pasta, baunum, ólívum, papriku, tómötum
og salati saman í skál. Hristu salatsósuna
saman, helltu henni yfir salatið og blandaðu vel. Blandaðu að lokum eggjabátum
og bleikju gætilega saman við.

FERSKJU- OG JARÐARBERJABAKA
Sætar og ósætar bökur eru alltaf vinsælar
og þessi hér er mjög einföld, ekki síst ef
notað er bökudeig sem keypt er tilbúið og
útflatt (fæst því miður bara stundum).
Hveitið í fyllingunni er til að binda safann
sem rennur úr ávöxtunum þegar þeir
bakast.

BÖKUÐ EGG MEÐ SKINKU OG
TÓMÖTUM
Flottur en einfaldur réttur. Hægt er að hafa
formin tilbúin í ísskápnum með tómatmaukinu og skinkunni, þá er ekkert eftir nema að
brjóta eggin yfir og baka. Þó þarf líklega að
lengja tímann svolítið ef allt er ískalt.
1 lítill laukur
1 hvítlauksgeiri
1 msk. olía
1 dós saxaðir tómatar
nýmalaður pipar
salt
100 g skinkustrimlar
10-12 basilíkublöð, söxuð
6 egg
smjör til að smyrja
formin
Hitaðu ofninn í
200° C og smyrðu
6 lítil soufflé-form vel.
Saxaðu laukinn og
hvítlaukinn smátt og láttu
krauma í olíunni þar til
laukurinn er mjúkur.
Helltu þá tómötunum
út í, kryddaðu með
pipar og salti og láttu malla
áfram í 8 til 10 mínútur, eða
þar til mestallur vökvinn er
gufaður upp. Skiptu blöndunni þá í formin. Blandaðu
saman skinku og basilíku og
settu ofan á – formin ættu að
vera næstum full en þó ekki
alveg. Brjóttu eitt egg ofan á hvert
form, raðaðu þeim á plötu og bakaðu í

Best er að setja allt á borðið í einu og hvetja gestina til að taka sér langan tíma.

ofni í um 12 mínútur, eða þar til eggin hafa
stífnað. Berðu þau fram heit eða volg með
góðu brauði.

KARTÖFLUGRATÍN MEÐ
HRÁSKINKU OG VORLAUK
Sérlega gómsætt kartöflugratín sem vel er hægt að
útbúa kvöldið áður og
geyma í kæli; svo er
það bara sett í ofninn
og bakað þar til það er
gullinbrúnt og heitt í
gegn. Hráskinkunni má
sleppa en krydda gratínið þá
ef til vill ögn meira.
750 g bökunarkartöflur
80-100 g hráskinka
3-4 msk. ferskt óreganó,
saxað
nýmalaður pipar
örlítið salt
250 g mascarpone-ostur, mjúkur
100 ml léttmjólk eða nýmjólk

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

1 knippi vorlaukur
smjör eða olía til að smyrja formið
Hitaðu ofninn í 200° C. Flysjaðu kartöflurnar
og skerðu þær í bita. Sjóddu kartöflubitana í
saltvatni í 8 til 10 mínútur og helltu þeim svo
í sigti og láttu renna af þeim. Rífðu hráskinkuna í bita og blandaðu saman við,
ásamt óreganói, pipar og salti. Helltu öllu
saman í smurt form. Hrærðu saman
mascarpone-ost og mjólk og dreifðu yfir.
Snyrtu vorlaukana, skerðu hvern um sig í
tvennt eftir endilöngu og raðaðu þeim ofan
á. Bakaðu gratínið í 20 til 25 mínútur, eða
þar til það er farið að taka góðan lit.
Gratínið er borið fram heitt eða volgt en
það er reyndar líka gott kalt.

NICOISE-BLEIKJUSALAT
Hefðbundið nicoise-salat er með túnfiski og
kartöflum en það er sumarlegra að nota
nýveidda bleikju og pastað er skemmtileg
tilbreyting. Hægt er að útbúa allt sem á að
fara í salatið með fyrirvara og blanda því
svo saman um hálftíma áður en það er
borið fram.

bökudeig (keypt tilbúið eða gert úr 250
g af hveiti, 100 g af köldu smjöri, ¼ tsk.
af salti, 1 litlu eggi og köldu vatni eftir
þörfum)
4 ferskjur
150 g jarðarber (mega vera frosin)
25 g pekan- eða valhnetukjarnar,
grófmuldir
2 msk. hveiti
3 msk. hrásykur
2 msk. smjör
Byrjaðu á að búa til deigið ef ekki er notað
tilbúið deig: Myldu smjörið saman við
hveitið (einfaldast að nota matvinnsluvél)
og bættu við eggi og salti. Bættu svo við
köldu vatni smátt og smátt, ½ til 1
matskeið í einu, þar til hægt er að hnoða
deigið saman. Mótaðu það í kúlu, kældu
hana í að minnsta kosti hálftíma og flettu
deigið svo út á milli tveggja bökunarpappírsarka í hring, nokkru stærri en mótið
sem nota á. Hitaðu ofninn í 180° C. Skerðu
ferskjurnar í báta og blandaðu þeim saman
við jarðarber og pekanhnetur. Blandaðu
saman hveiti og strásykri og hrærðu saman
við ávextina. Leggðu deigið yfir formið og
snyrtu kantana ef þarf, dreifðu ávöxtunum
í formið og brjóttu deigið ögn inn yfir þá.
Skerðu smjörið í bita og dreifðu þeim yfir
ávextina. Settu bökuna í ofninn og bakaðu
í um 20 mínútur. Berðu hana fram volga,
til dæmis með mascarpone-osti, ís eða
rjóma.

Hágæða eldhústæki
- fyrir nútíma heimili

Sérstök
brúðkaupsgjöf
Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með
ísaumuðum nöfnum sínum og brúðkaupsdegi

atreiðslu kennslubók í lit
li ásamt
Íslensk matreiðslualþjóðlegum uppskriftum fylgir.
Gildir um KitchenAid hrærivélar.

Mest selda heimilisvél
veraldar í 65 ár!

KJÖLFESTA Á HEIMILUM

KitchenAid blandarinn
- ímynd hins besta!

Drottning brauðristanna!

ÍSLENDINGA Í ÁRATUGI

Eigið kaffihús heima!
Lagið alla uppáhalds kaffidrykkina á heimilinu!
Espresso, café latte og cappuccino nákvæmlega eftir eigin smekk.

Saeco Odeo Giro
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Landsins mesta úrval af sjálfvirkum
espresso og cappuccino kaffivélum.
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matur

SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Bragðmikið sjávarfang

… GRILLMAT. Maturinn fær
annað bragð þegar hann er grillaður og stemningin við matarborðið
verður önnur og oft frjálslegri.
Flestur matur er góður á grillið,
meðal annars kjöt, fiskur og kartöflur.

… GRÆNMETI OG ÁVÖXTUM.
Rífleg neysla grænmetis og ávaxta
er af sumum talin minnka líkur á
hjarta- og æðasjúkdómum, ýmsum
tegundum krabbameins og offitu.
Enda hvort tveggja uppfullt af vítamínum, steinefnum, trefjum og
öðrum hollefnum.

…

Ljúffengur
og litríkur
.Þ ER TÓMI FYRIR HUMARVEISLU ,OKKANDI OG LJÞFFENGIR
HUMARHALAR BÓ¦A YKKAR Ó HENTUGUM UMBÞ¦UM OG
UPPSKRIFT FYLGIR ME¦ È BAKHLI¦INNI

GÓÐUM HNÍFUM í eldhúsið.
Fátt kemur sér eins illa í matargerð
og bitlausir hnífar. Því er gott að
koma sér upp góðu hnífasafni og
brýni ef hnífarnir verða bitlausir.

Fjórir gæðaﬂokkar eru í boði:

Bjóðið upp á ...
ristaða humarhala

s &YRSTA mOKKS HUMARHALAR
s 'Ø¦IR HUMARHALAR
s 6ALDIR SKELBROTSHALAR
s 3MÈHUMAR Ó SÞPUR OG SMÈRÏTTI

Sannkallaður sælkeramatur fyrir alla!

humarfyllta nautalund eða humar-tagliatelle

… FLOTTRI KRYDDHILLU.
Gott er að eiga hillu undir öll
kryddin í eldhúsinu. Til dæmis eins
og þessa nýtískulegu og stílhreinu
kryddhillu, sem fæst í Ikea á 1.490
krónur.
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Golfið er skemmtileg vinna
Steingrímur Hermannsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Framsóknarflokksins, er áttræður í dag. Eins og Svavar
Hávarðsson komst að er Steingrímur höfðingi heim að sækja. Hann segir þjóðarsáttina árið 1990 standa eftir sem hans mikilvægasta viðfangsefni sem stjórnmálamaður. Varanlegt framsal aflaheimilda telur hann hafa verið mistök sem hann sér eftir.

F

ramsóknarflokkurinn
virðist ætla að ráða því
eins og öðru,“ segir Steingrímur
Hermannsson
þegar blaðamaður innir
hann eftir því hvernig
hann ætlar sér að verja afmælisdeginum. Þar vitnar hann til þess að
Framsóknarflokkurinn, vinir og velunnarar standa fyrir málþingi í dag
honum til heiðurs áttræðum. „Nei, að
öllu gríni slepptu þá förum við fjölskyldan í sumarbústaðinn okkar og
ætlum að njóta þess að vera saman.
Við fórum þegar ég var sjötugur og
viljum hvergi annars staðar vera á
þessum degi. En hvað viltu vita?“
spyr Steingrímur og tekur skýrt
fram að hann sé tímabundinn. „Ég er
að fara í sund eftir smástund. En er
ekki best að byrja á byrjuninni?“

Stokkið af svölunum
Engum er það launung að lífshlaup
Steingríms hefur að stórum hluta snúist um stjórnmál. Því var einnig svo
farið töluvert áður en hann varð sjálfur virkur á hinu pólitíska sviði enda
sonur fyrrverandi forsætisráðherra,
Hermanns Jónassonar. „Ég var aldrei
neitt sérstaklega áhugasamur um
stjórnmál en sat oft inni á kontór hjá
pabba þegar hann hélt fundi með
sínum félögum og samstarfsmönnum.
Ég var því við skráargat stjórnmálanna frá unga aldri. Ég fylgdist
líka með stjórnmálunum eftir að ég
var kominn í Menntaskólann í Reykjavík en mér leist ekki vel á þau, satt
best að segja. Þau voru friðlaus; mér
fannst alltaf verið að skammast í
pabba því það var hart deilt á endalausum fundum. Ég sagði við hann að
ég ætlaði að verða verkfræðingur því
ég trúði því að þeir færu ekki í pólitík.
Honum leist vel á það en þetta fór nú á
annan veg, þegar upp var staðið.“
Hermann varð forsætisráðherra
árið 1934 þegar Stjórn hinna vinnandi
stétta var stofnuð í algleymi kreppunnar. Fjölskyldan fluttist þá í Ráðherrabústaðinn við Tjarnargötu þar
sem Steingrímur lifði sín bernsku- og
unglingsár.
„Þetta voru skemmtileg ár og góður
staður til að búa á,“ rifjar Steingrímur upp. „Tjörnin var mitt leiksvæði bæði að sumri og vetri. Ég datt
eitt sumarið fjórum sinnum í tjörnina
sama daginn en þá lokaði mamma
mig inni.“ Steingrímur segir að
honum hafi ekki verið settar neinar
hömlur þó að Ráðherrabústaðurinn
væri æskuheimilið. „Nei, við stofnuðum til dæmis félag sem við kölluðum
Vaskir drengir. Þar voru margir
ágætis menn, eins og Matthías
Johannessen, ritstjóri og skáld, og
Clausen-bræður en við vorum tólf
alls. Við fengum að leika okkur í húsinu af því að faðir minn sagði að þetta
væri heilbrigður félagsskapur. Við
nýttum okkur það og vorum til dæmis
vanir að stökkva af svölunum þó að
mömmu stæði ekki alltaf á sama yfir
uppátækjunum.“
Steingrímur segir að félagsskapurinn hafi ekki verið stofnaður um göfuga hugmyndafræði heldur var um
að ræða stráka úr nágrenninu sem
hittust oft á túninu við Landakot og
víðar. „Við vorum að keppa innbyrðis
í íþróttum hvers konar og úr því
spratt þessi félagsskapur. Við fórum
oft í hjólaferðir út fyrir bæinn og
þess háttar. Við fengum að halda
fundi í stóru borðstofunni og ég var
formaður félagsins. Ég notaði mér
það að félagið gæti ekki haldið fundi í
Ráðherrabústaðnum ef ég gegndi
ekki formennsku og á það var fallist.“ Steingrímur segist í raun ekki
hafa sótt það fast að gegna formennskunni né telur hann að félagið
hafi markað upphaf hans sem leiðtoga í stjórnmálum og félagsstarfi.
Hann segir hins vegar að miðbær
Reykjavíkur sé sér afar kær. Ekki
aðeins var hann leiksvæði hans í
bernsku heldur var ekki langt að
sækja framhaldsnám í Menntaskólann í Reykjavík, aðeins steinsnar frá
æskuheimilinu. Hann var kosinn
inspector scholae og útskrifaðist sem
stúdent árið 1948 og hélt síðan til
náms til Bandaríkjanna.

HJÓNIN HEIMA Steingrímur og Edda hafa búið sér fallegt heimili í Arnarnesinu þar sem hver veggur ber listaverk úr ýmsum áttum. Í því efni eru hæg heimatökin því
Edda málar í frístundum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Strákurinn horfinn í hylinn
Steingrímur minnist foreldra sinna
með mikilli hlýju og segist hafa
fengið strangt uppeldi. Móðir hans,
Vigdís Oddný Steingrímsdóttir, sá
um þá hlið mála en Hermann „var
heilsteyptur maður og góður félagi“,
eins og Steingrímur kemst að orði.
„Við fórum mikið saman að veiða og í
skíðaferðir og sinntum skógrækt,
sem hann hafði sérstakan áhuga á.
Ég get sagt þér veiðisögur.“
Steingrímur segir frá því að hann
veiddi fyrsta laxinn sinn aðeins átta
ára gamall í Grímsá. „Ég var að veiða
þar með föður mínum við veiðistað
sem heitir Lækjarfoss og ég sá lax í
hylnum fyrir ofan gömlu brúna. Ég
suðaði það út að fá að renna fyrir laxinn og pabbi setti maðk á langa flugustöng fyrir mig. Svo setti hann mig
niður á klöpp fyrir ofan og sagði að
ég mætti ekki undir neinum kringumstæðum hreyfa mig þaðan. Ég
renndi í hylinn og laxinn tók eiginlega strax. Ég kallaði á pabba en
hann heyrði ekkert í mér og laxinn
tók strikið niður úr. Ég þurfti að
skríða af klöppinni til að elta laxinn
undir brúna.“
Seinna sagði Hermann Steingrími
að hann hefði verið viss um að sonurinn hefði dottið í ána og drukknað í
hylnum. Hann henti frá sér stönginni
í hræðslufátinu og hljóp niður með
ánni en gladdist við sjónina sem við
honum blasti litlu neðar. „Þar lá ég
ofan á tíu punda laxi á sandeyri og
var að missa hann út í aftur. Hann
kom og bjargaði mér og laxinum.“
Steingrímur hefur veitt lax í áratugi, ávallt á flugu, en segist hafa
lagt það á hilluna fyrir nokkrum
árum. „Þetta er orðið svo fáránlega
dýrt og er hálfgerður gerviheimur.
Áður vorum við í litlum kofum og
höfðum það þægilegt sjálfir. Þetta
var allt frjálslegra. Núna er þetta í
þungum viðjum og er orðin hálfgerð
hótelveiði. Það er horfin úr þessu
fegurðin.“
Litríkir félagar
En hvað varð til þess að Steingrími
snerist hugur; manni sem meðvitað
hafði ákveðið að halda sig frá stjórnmálum? „Ég held að námsárin í
Bandaríkjunum hafi haft mikil áhrif
á það. Þar sá ég annars vegar þennan
mikla sköpunarmátt einstaklinganna
og fyrirtækjanna í krafti vísinda og

Þar lá ég
ofan á tíu
punda laxi á
sandeyri og
var að missa
hann út í
aftur. Pabbi
kom og
bjargaði mér
og laxinum.

auðs. Velmegunin sem því fylgdi
beindi sjónum mínum að öfgum
fátæktarinnar þar sem betlarar sátu
á götuhornum og áttu hvorki til hnífs
né skeiðar. Mér fannst að við Íslendingar gætum byggt upp þjóðfélag í
miklu meira jafnvægi. Nýtt okkur
kraft einstaklinganna en einnig velferðarkerfi Norðurlandanna.“
Steingrímur varð formaður Félags
ungra framsóknarmanna í Reykjavík
skömmu eftir komuna úr námi í rafmagnsverkfræði í Chicago. „Seinna
var þrýst á mig frá Vestfjörðum um
að fara í framboð og ég komst þá að
því að verkfræðinámið gagnaðist
mér vel í stjórnmálum, öfugt við það
sem ég hafði haldið. Ég tók hvert
verkefni mjög kerfisbundið fyrir. Í
byrjun heimsótti ég alla bæi á Vestfjörðum, að kalla má. Ég hafði mjög
gott af því og hélt þaðan með mikinn
fróðleik. Það eimdi af þessu alla tíð
því allan minn tíma sem stjórnmálamaður naut ég þess mest að kynnast
fólkinu í landinu.“
Steingrímur settist á þing árið
1971, þar sem hann sat sleitulaust til
ársins 1994. „Það var töluverð upplifun fyrir mig. Ég hafði strax mikið að
gera, öfugt við marga unga þingmenn
í dag, sem mér sýnist að leiðist stundum. Mér leiddist ekki.“ Steingrímur
þvertekur fyrir að nefna hvaða
stjórnmálamenn honum eru minnisstæðastir frá fyrstu árum sínum á
þinginu. Rök hans eru skýr: „Ef ég
nefni einn þarf ég að nefna marga.
Þeir voru margir litríkir og góður
félagsskapur fannst mér. Ég hef
aldrei séð menn sem pólitíska andstæðinga heldur félaga með sameiginlegt markmið.“

Sjö ár í forsæti
Steingrímur var ráðherra í þrettán
ár samfleytt og þar af forsætisráðherra í þremur ríkisstjórnum á árunum 1983 til 1991. Hann brosir góðlátlega þegar blaðamaður biður hann að
rifja upp þennan tíma og minnir á að
hann sé á leiðinni í sund. „Ég get sagt
þér að ánægjulegasta stjórnarsamstarfið sem ég kom að var frá 1988 til
1991 þrátt fyrir að fjórir flokkar
kæmu að því lengst af. Þar var aðalverkefnið að byggja brýr á milli
manna og flokka, sem tókst. Samstarfið var með ágætum af því að
menn settust niður og töluðu saman.
Menn ruku ekki upp og deildu um

alla skapaða hluti. Við fjölluðum um
erfið mál en þau leystust öll. Mér
varð ljósara þá en nokkru sinni fyrr
að mínar skoðanir eða annarra voru
ekki einhlítar og alltaf hægt að bæta
þær. Það sem hjálpaði mér mest á
mínum starfsferli var að ég lærði
snemma að hlusta og mat alltaf mikils
að fá góða, uppbyggilega gagnrýni.“
Steingrímur segir að vinnulagi
stjórnarinnar hafi verið þannig farið
að vinatengsl mynduðust á milli allra
sem hana skipuðu. Það hafi verið forsenda árangurs sem átti ekki síst við
þegar þjóðarsáttin var gerð árið
1990, en Steingrímur lítur á hana sem
stærsta og mikilvægasta málið sem
hann glímdi við á sínum pólitíska
ferli. „Þar komu mjög margir að.
Einar
Oddur
Kristjánsson
og
Ásmundur Stefánsson áttu þar gríðarlega stóran hlut sem og Guðmundur
J. og margir fleiri. Þar voru byggðar
brýr og talast var við í rólegheitum.
Ég fylgdist með öllu sem gerðist jafnóðum og það var metið hvað hægt
væri að gera í stöðunni, án þess að
það leiddi til enn meiri vandræða.“
Það liggur beint við að spyrja Steingrím hvort hann telji sig hafa gert
einhver mistök á sínum stjórnmálaferli. „Ég hef oft verið spurður að
þessu. Ef það er eitthvað sem ég sé
eftir þá er það að hafa fallist á, með
miklum trega, varanlegt framsal
kvótans. Ég held að það hafi verið
mistök. Kvótinn var óhjákvæmilegur,
sóknarkerfið gekk ekki upp. LÍÚ sótti
mjög fast að fá varanlegt framsal á
kvótanum og Halldór var því samþykkur. Við deildum um þetta en ég
féllst á þetta með því skilyrði að
sveitarfélögin hefðu forkaupsrétt á
allri kvótasölu. Ég hélt að það kæmi í
veg fyrir slys en þau reyndust ekki
hafa bolmagn til kvótakaupa. Já, ég
held ég þurfi að viðurkenna að ég sé
eftir þessu.“

Rós til forsætisráðherra
„En það eru fjölmörg mál sem koma
upp í hugann og sum þeirra léttvæg
við fyrstu sýn. Ég hafði til dæmis
alltaf viðtalstíma og naut þess að fá
fólkið inn á skrifstofu til mín. Þar
fékk maður ólík sjónarmið en óhætt
er að segja að þversnið þjóðarinnar
hafi komið og ráðfært sig við mig.
Stundum gat maður gert gott.“
Steingrímur rifjar upp að til hans
kom eitt sinn ung kona sem hafði
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ÚR LÍFSHLAUPI STEINGRÍMS HERMANNSSONAR

STEINGRÍMUR Þrátt fyrir að hann hafi sagt skilið við stjórnmálin fyrir allnokkru hefur áhugi
Steingríms á atburðum líðandi stundar síst minnkað.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þeir töldu mikla hættu á að varaforsetinn yrði skotinn og sögðu að ég
þyrfti því að skipta um sæti vegna
öryggis hans. Ég féllst á það en lífvörðunum var greinilega sama þótt ég yrði ráðinn af
dögum.
þungar áhyggjur af framtíð sinni.
Hún var að missa frá sér íbúðina sína
eftir að fyrrverandi eiginmaður
hennar hafði tapað aleigu þeirra í
spilum. „Ég hringdi í sparisjóðinn
sem hún skipti við og spurði útibússtjórann hvort hann gæti fundið leið
fyrir stúlkuna úr ógöngunum. Hún
fékk viðtal og þau komust að samkomulagi sem tryggði að hún hélt
íbúðinni. Nokkru seinna var dyrabjöllunni hringt hérna heima og Edda
svaraði. Konan rétti fram rós með
þeim skilaboðum að hún ætti að fara
til forsætisráðherra. Þetta er eftirminnilegt og ég frétti síðar að henni
hefði gengið vel og eignast fjölskyldu. Það eru kannski þessir hlutir
sem eru verðmætastir í mínum huga
og gefa mér mest þegar litið er til
baka.“

113 krónur í arð
Steingrímur hætti afskiptum af
stjórnmálum árið 1994 og settist í
stól seðlabankastjóra í fjögur ár.
Þeim tíma lýsir hann sem rólegum í
meira lagi; hann hafi haft takmarkaðan áhuga á starfinu og sér hafi
leiðst á stundum. Ekki hefur þó
dregið úr áhuga hans á stjórnmálum
og hann fylgist grannt með þeim
þrengingum sem nú ganga yfir. Hann
metur ástandið þannig að rétt hafi
verið að ráðast í einkavæðingu eftir
að stöðugleika var náð á sínum tíma
og tekist hafi að nýta dugnað einstaklinganna og útsjónarsemi. „En
græðgin náði undirtökunum og hefur
leikið okkur mjög illa. Ég vona að við
lærum af þeim mistökum og högum
málum okkur í framtíðinni af meiri
fyrirhyggju og forsjá. Við höfum alla
burði til þess, æskan er lífleg, sterk
og vel menntuð. Ég er því bjartsýnn
á framtíðina ef við höldum áfram að
halda á okkar málum og það kemur
ekki til greina að ganga í Evrópusambandið að mínu mati. Ríkisstjórnin er í mjög erfiðri stöðu eins
og komið er. Hún átti að beita sér
miklu fyrr og átti að sjá hvert
stefndi.“
Steingrímur var formaður Framsóknarflokksins frá 1979 til 1994.
Aðspurður segir hann flokkinn vera
hinn sama í grunninn og hann hafi
ávallt verið en glíma við vandamál
eftir langa stjórnarsetu. „Hann missteig sig í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Það var alltaf hættan í samstarfi við svo stóran flokk þar sem
menn ráða litlu. Ég er ennþá þeirrar
skoðunar að velferð og félagshyggja
eigi erindi til okkar og ég lít á Framsóknarflokkinn sem félagshyggjuflokk fyrst og fremst.“
Steingrímur segir í framhjáhlaupi
að sem betur fer eigi hann ekkert
hlutafé nema „eitthvert smáræði í
hinu góða fyrirtæki Marel. Ég fékk
greiddan arð upp á 113 krónur síðast. Það breytir því ekki að ég er auðugur maður því ég á góða fjölskyldu.
Indæla konu og sex börn sem öll eru

til fyrirmyndar og auk þess tíu
barnabörn. Það er dýrasti sjóðurinn.“

Launmorðingjar á Þingvöllum
Steingrímur segir að líf stjórnmálamannsins bjóði upp á mikinn eril og
fjölmörg minnisstæð atvik. Oft tengist það samskiptum við erlenda gesti
sem hafi dregið fram hversu sérstaða þjóðarinnar er mikil. Hann
rifjar upp þegar George H. W. Bush,
fyrrverandi forseti Bandaríkjanna,
kom til landsins í júlí 1983, þá varaforseti Ronalds Reagan. „Það vakti
athygli allra hversu gífurleg öryggisgæslan var í kringum komu hans
hingað. Inn voru fluttir sérstakir
brynvarðir bílar og lífverðirnir voru
fjölmargir. Ég og Geir Hallgrímsson,
sem var utanríkisráðherra, héldum
fund með Bush í Stjórnarráðinu til að
ræða samskipti ríkjanna. Fyrir fundinn komu lífverðirnir til að skoða
fundarherbergið og spurðu hvar
Bush ætti að sitja. Ég var vanur að
sitja andspænis glugganum og sagði
þeim að Bush myndi því sitja með
bakið í gluggann. Þeir töldu mikla
hættu á að varaforsetinn yrði skotinn
og sögðu að ég þyrfti því að skipta
um sæti vegna öryggis hans. Ég féllst
á það en lífvörðunum var greinilega
sama þótt ég yrði ráðinn af dögum.“
Síðar um daginn hélt Steingrímur
með Bush-hjónunum á Þingvelli þar
sem þau voru frædd um þingstaðinn.
„En þar fór lífvörðunum fyrst að líða
illa. Þeir voru hreinlega í öngum
sínum og ég man ekki eftir að hafa
séð órólegri menn. Þeir sögðust
aldrei á sínum ferli hafa séð betur
hannaðan stað fyrir morð, enda gjár
og sprungur við hvert fótmál.“
Frábær fugl
Í ævisögu sinni, sem Dagur B. Eggertsson skrifaði, þakkar Steingrímur
árum sínum í Seðlabankanum að
hann byrjaði að spila golf. Þetta rifjast upp þegar blaðamaður forvitnast
um hvað Steingrímur hafi hugsað sér
að sýsla við á næstu árum. „Margir
vilja meina að golfíþróttin sé full
vinna en ég tek ekki undir það. En
þetta er vissulega skemmtileg vinna,“
segir Steingrímur hlæjandi. Hann er
með 28 í forgjöf en telur sennilegt að
sér hafi farið aftur upp á síðkastið.
Steingrímur og Edda spila mest á
Urriðavelli golfklúbbsins Odds. Ekki
er auðvelt að fá frægðarsögur úr
golfinu frá fyrrverandi forsætisráðherra en eftir málaleitan kemur í ljós
að Steingrímur hefur unnið einstakt
afrek á golfvelli. „Í eitt skipti sló ég
upphafshögg á Oddi sem lenti fyrst
úti í hrauni og endaði uppi í birkihríslu í um það bil fimm metra fjarlægð frá holu. Ég vissi ekki fyrst
hvað ég átti til bragðs að taka en endaði með því að taka kylfu og sló kúluna þar sem hún sat á greininni. Hún
rataði beint í holu og ég fékk fugl.
Geri aðrir betur.“

Fæddur í Reykjavík 22. júní 1928.
Foreldrar: Hermann Jónasson (f. 25. des. 1896,
d. 22. jan. 1976) alþingismaður og ráðherra og
Vigdís Oddný Steingrímsdóttir (f. 4. okt. 1896, d.
2. nóv. 1976) húsmóðir.
Stúdentspróf MR 1948. B.Sc.-próf í rafmagnsverkfræði frá Illinois Institute of Technology í
Chicago 1951. M.Sc.-próf frá California Institute
of Technology í Pasadena 1952.
Fyrri eiginkona: Sara Jane Donovan. Börn: Jón
Bryan (1951), Ellen Herdís (1955), S. Neil (1957).
Eiginkona: Guðlaug Edda Guðmundsdóttir.
Börn: Hermann Ölvir (1964), Hlíf (1966), Guðmundur (1972).
Verkfræðingur hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur
1952-1953 og hjá Áburðarverksmiðjunni hf.
1953-1954.
Verkfræðingur við Southern California Edison
Company í Los Angeles 1955-1956 og við Verklegar framkvæmdir hf. 1957.
Framkvæmdastjóri Rannsóknaráðs ríkisins 19571978.
Framkvæmdastjóri atvinnumálanefndar ríkisins
1957-1961.
Varaþingmaður 1968-1971.
Alþingismaður 1971-1994.
Dóms- og kirkjumála- og landbúnaðarráðherra
1978-1979.
Sjávarútvegs- og samgönguráðherra 1980-1983.
Forsætisráðherra 1983-1987 og 1988-1991, utanríkisráðherra 1987-1988.
Aðalfulltrúi Íslands í vísindanefnd Efnahags- og
framfarastofnunarinnar í París 1962-1978.
Formaður Félags ungra framsóknarmanna í
Reykjavík 1962-1964.
Í miðstjórn Framsóknarflokksins 1964-1994. Í
stjórn Áburðarverksmiðju ríkisins 1964-1971.
Í tækninefnd Orkustofnunar 1968-1975.
Ritari Framsóknarflokksins 1971-1979, formaður
hans 1979-1994.
Sat á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 1956
og 1991. Í Þingvallanefnd 1988-1994. Í bankaráði
Landsbanka Íslands 1991-1994.
Hefur ritað greinar um verkfræði og iðnað auk
skrifa um þjóðmál.

KOSIÐ 1991 Steingrímur á leiðinni í kjörklefann ásamt
syni sínum Guðmundi og eiginkonu, Eddu Guðmundsdóttur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1988 Annað ráðuneyti Steingríms Hermannssonar: 28.
september 1988 til 10. september 1989.

KOMNIR Á TINDINN Hér eru þeir feðgar Guðmundur,

Steingrímur og Hermann á tindi Hvannadalshnúks árið
1998.

HJÓNIN Edda sinnir myndlist í frítíma sínum og setti

upp myndlistarsýningu í Geysi Bistro í mars síðastliðnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Á ÞINGVÖLLUM George H. W. Bush kom til landsins
árið 1983, þá varaforseti Ronalds Reagan. Steingrími
eru lífverðir Bush jafneftirminnilegir og stjórnmálamaðurinn.

Á ÞINGI Steingrímur ásamt sessunaut sínum Jóni

Á HÆKJUM Þessi fræga mynd Gunnars V. Andréssonar

Baldvini Hannibalssyni. Steingrímur sat á þingi frá 1971
til 1994.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ljósmyndara er kannski til marks um það að Steingrímur lét fátt eða ekkert stöðva sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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STUÐ MILLI STRÍÐA: Evrópuhátíðin mikla
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR ER Á MEGINLANDI EVRÓPU
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Ég verð að viðurkenna
að mér fannst ég vera
örlítill föðurlandssvikari að eyða þjóðhátíðardeginum
sjálfum í flugvél á leið
til annars lands. Tilfinningin breyttist þó
svolítið þegar ég keyrði í gegnum
miðbæinn á leiðinni til Keflavíkur
um fjögurleytið að morgni 17. júní.
Misjafnlega drukkið fólk ráfaði um
á meðan starfsmenn borgarinnar
rembdust við að þrífa upp eftir
það. Í nætursólinni á sumrin sést
næturlífið stundum aðeins of vel.
Flugferðinni var heitið til pínulitla landsins Lúxemborgar. Í staðinn fyrir að halda upp á þjóðhátíðardag okkar Íslendinga mun ég því

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Halló! Þetta er
pabbi!! Heyrirðu
í mér?

Nú er
einhver
að sötra
kók
með röri
þarna
inni!

Brambolt! Hvað ef
mig fer allt í einu
að langa í fáranlega
hluti? Léttsaltaðir
ofskynjunarsveppir
hljóma allt í einu
nokkuð vel!

Já … það sem þú borðar
og drekkur hefur áhrif
á barnið! Hollur matur
– heilbrigt barn! Heldurðu
að sömu reglur gildi um
hljóð?
Tja …
Kannski?

■ Gelgjan
Ég er mjög
hrifinn af þér,
D‘óra.

&=j\bncYVÂaZ^`g^i^#Ê

Þýskalandi, Frakklandi og svo
Belgíu. Það er hellingur af Þjóðverjum og Frökkum sem búa eða
starfa hér í Lúxemborg og báðar
þjóðir tóku auðvitað þátt í keppninni nú. Fyrir utan þetta eru mjög
stórir hópar Portúgala og Ítala hér
á landi. Það er því eins og gefur að
skilja mikil stemning fyrir mótinu.
Hvert sem farið er sjást merki um
þetta, til dæmis eru hús og bílar
víðs vegar merktir með viðkomandi þjóðfánum. Ég klikkaði því
miður alveg á því að fara á einhvern af sérhönnuðu EM-börunum
hér og horfa á stórleik Þýskalands
og Portúgal. Í staðinn nýti ég
kannski kosti meginlandsins og
skutlast yfir til Þýskalands fyrir
næsta leik.

halda upp á þjóðhátíðardag Lúxemborgara. Hann er á morgun, 23.
júní, og er haldinn á afmælisdegi
fyrrverandi hertogaynjunnar af
landinu. Hún átti reyndar alls ekkert afmæli þennan dag, heldur 23.
janúar. Það þótti bara skemmtilegra að halda upp á daginn yfir
sumartímann, sem það jú er, og því
var þessu breytt.
Það er mjög skemmtilegt að vera
hérna á meginlandinu á meðan
Evrópumótið í knattspyrnu fer
fram. Lúxemborg er að sjálfsögðu
ekki í keppninni, enda með slakari
íþróttaþjóðum álfunnar, en áhuginn á mótinu er samt sem áður
mjög mikill.
Lúxemborg á enda landamæri að
þremur miklum fótboltaþjóðum,

Bara
nokkur
riff!

Nei, Jói!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Af hverju
hefurðu aldrei
sýnt mér
áhuga áður?

Örugglega af því að ég hélt að
þú værir of klár fyrir mig.

Nú, þannig þér
finnst stafa ógn af
gáfuðum konum?

Stundum.
En yfirleitt finnst
mér bara stafa frá
þeim áhugaleysi.
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■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Af hverju starir
þessi gaur alltaf
svona lengi á
nýja teppið mitt?

■ Kjölturakkar
?>ÀÊÕ««ßÃ}>ÀÊ?Êv>Ê?Ê i>ÃsÕÊ0si ÖÃÃÃ]Ê
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Eftir Patrick McDonnell
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Úff …

Ég er búinn að
standa í fæturna í
allan dag!

Hringdu í síma
■ Barnalán
Hefurðu áttað þig á því
að við erum ekki búin að
skipuleggja fjölskyldufríiið
enn þá?

ef blaðið berst ekki

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ætlum við í
fjölskyldufrí?

Frábært! Við
gætum farið til
Havaí eða Balí eða
Rómar … Eins og í
gamla daga!

„Fjölskyldufrí“ þýðir
með fjölskyldunni, ekki
frí frá henni.

Ansans.
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Spilað á Þingvöllum

Listnám hérlendis hefur tekið stórstígum
framförum síðastliðin ár, þökk sé miklu
uppbyggingarstarfi á vegum Listaháskóla
Íslands. Skólinn er þó hvergi nærri hættur
uppfinningasemi sinni; í haust verður í
fyrsta skipti boðið upp á meistaranám
innan veggja hans.

ÞINGVALLAKIRKJA Hýsir tónleikaröð
næstu fjögur þriðjudagskvöld.

Sæþór í Verðandi
Myndlistarmaðurinn Sæþór Örn
Ásmundsson sýnir um þessar
mundir í sýningarrýminu Gallerí Verðandi að Laugavegi 51, en
þetta er þriðja einkasýning
Sæþórs. Hann er útskrifaður í
videógrafík frá Istituto Europeo
di Design á Ítalíu og hefur hann
meðal annars sýnt videóverk og
innsetningar í Guggenheim í
Feneyjum. Verkum Sæþórs á
sýningunni í Gallerí Verðandi
má lýsa sem strangflatarmyndum eða geómetrískri abstraksjón.
Hið nýja og spennandi Gallerí
Verðandi er í bókabúðinni Skuld
að Laugavegi 51, á neðri hæð.
Sæþór er fyrsti listamaðurinn

Listnám til meistaragráðu í
fyrsta sinn á Íslandi

LITAGLEÐI Verk eftir Sæþór Örn
Ásmundsson.

sem sýnir í Gallerí Verðandi og
stendur sýningin út júní en svo
taka nýjar sýningar við í galleríinu á mánaðarfresti.
- vþ

Um er að ræða meistaranám í tónsmíðum; námið er
svokallað rannsóknarnám og er áætlað að taki tvö ár
til útskriftar. Kjartan Ólafsson, prófessor í tónsmíðum,
segir þessa nýju námsleið byggja á stöðluðu evrópsku
námskerfi. „Þetta nám verður alveg í samræmi við
Bologna-kerfið sem er afar útbreitt í háskólum víða í
Evrópu. Af þeim sökum verður uppbygging námsins
sambærileg við það sem gerist erlendis hvað varðar
ýmis kjarnafög, en við stefnum þó að því að hafa
námið einstaklingsmiðaðra en víða annars staðar.
Þannig hyggjumst við byggja á þeirri sérhæfingu sem
nú þegar er til staðar í grunnnáminu í tónsmíðum.“
Grunnámið í tónsmíðum við Listaháskólann skiptist
upp í fimm brautir. Hægt er að sérhæfa sig í hefðbundnum tónsmíðum, kvikmyndatónsmíðum, sviðslistatónsmíðum, tónsmíðum fyrir nýja miðla og upptökustjórn. Þessa miklu námsbreidd má að nokkru leyti
þakka góðu samstarfi á milli deilda innan skólans.
Þannig vinna tónsmíðabrautirnar fyrir kvikmyndir og
sviðslistir mikið með leiklistardeild skólans og nemar í
tónsmíðum fyrir nýmiðla starfa með nemum úr
myndlistardeild. „Samstarfið á milli deilda hefur
skapað tónsmíðanáminu hér á Íslandi vissa sérstöðu
enda ekki sérlega algengt að svona mikill samruni á
milli listgreina eigi sér stað í grunnnámi. En þetta
gerir nemendum okkar kleift að sérhæfa sig sem
listamenn sem veitir þeim visst forskot á alþjóðlegum
vettvangi,“ útskýrir Kjartan.
Meistaranámið kemur til með að gera nemendum
mögulegt að vinna áfram með sérhæfingu grunnnámsins og þannig þróa sig áfram sem listamenn. „Það
mætti segja að smæð samfélagsins vinni að vissu leyti
með okkur hér á Íslandi hvað varðar samstarfið á milli
námsbrauta. Nemendur Listaháskólans græða mikið á
því að vera í skóla þar sem margar listgreinar eru

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónleikaröðinni Þriðjudagskvöld í
Þingvallakirkju verður hleypt af
stokkunun, annað árið í röð, næstkomandi þriðjudagskvöld kl. 20. Þá
koma fram þau Guðmundur Vilhjálmsson, organisti Þingvallakirkju, Margrét Bóasdóttir sópransöngkona og Einar Jóhannesson
klarínettuleikari. Þrennir tónleikar
til viðbótar verða í röðinni og fara
þeir fram næstu þrjú þriðjudagskvöld. Á þeim munu koma fram
miðaldasönghópurinn Voces Thules,
flautuleikarinn Hafdís Vigfúsdóttir
og söng- og hljóðfærahópurinn Spilmenn Rikkinis.
Kveikjan að tónleikaröðinni er
sjóður sem stofnaður var til minningar um Guðbjörgu Einarsdóttur
frá Kárastöðum í Þingvallasveit, en
hún var organisti við kirkjuna á
yngri árum. Sjóðnum er ætlað að
styrkja tónlistarstarf við Þingvallakirkju. Enginn aðgangseyrir er að
tónleikunum en tekið er við frjáls- vþ
um framlögum í tónleikalok.

KJARTAN ÓLAFSSON

Fer fyrir nýju meistaranámi í tónsmíðum við
Listaháskóla Íslands.

kenndar samhliða og að auki er gott aðgengi hér á
landi að samstarfi við atvinnulífið. Þetta gerir það að
verkum að nemendur okkar fá að kynnast fleiri hliðum
tónlistarsköpunar en stendur til boða í mörgum
sérhæfðum tónlistarháskólum,“ segir Kjartan.
Þeim sem hafa áhuga á að kynna sér meistaranámið
betur er bent á heimasíðu Listaháskólans, www.lhi.is,
en þar má finna upplýsingar um námið og umsóknarferlið.
vigdis@frettabladid.is
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Winehouse með berkla?

“ÆVINTÝRAMYND SUMARSINS„
-LEONARD MALTIN, ET

Amy Winehouse hóstar
blóði og er með alvarlega
sýkingu í brjósti, samkvæmt heimildum breska
blaðsins The Sun. Læknar
óttast að hún sé með berkla.

“BESTA SPENNUMYND ÁRSINS„
TED BAEHR, MOVIEGUIDE

Hörkuspennandi mynd byggð á
sannsögulegu bankaráni þar sem
breski húmorinn er ávallt nærri.

Winehouse var flutt á sjúkrahús á
mánudaginn, eftir að hafa fallið í
yfirlið á heimili sínu, og dvelst þar
enn. Fyrstu rannsóknir leiddu ekki
til neinnar haldbærrar niðurstöðu,
en nú óttast læknar að söngkonan
þjáist af berklum. Winehouse
hóstar blóði og er með slæma sýkingu í brjósti. Hún hefur einnig
grennst mikið og er lystarlaus, en
það þykir einnig benda til þess að
um berkla sé að ræða.
Winehouse er þar að auki með
óreglulegan hjartslátt, og hefur
fengið næringu í æð að undanförnu
á meðan læknarnir reyna að venja
hana af eiturlyfjunum. „Ástandið
er
slæmt,“
sagði
vinur

SELFOSS

ÁLFABAKKA
CHRONICLES OF NARNIA 2 kl. 2D- 5D - 8D - 11D

7

CHRONICLES OF NARNIA 2

kl. 2 - 5 - 8 - 11

THE BANK JOB
INCREDIBLE HULK

kl. 2 - 5 - 8 - 10:50
kl. 2

7

VIP

NARNIA 2
SPEED RACER

kl. 5:30 - 8 - 10:30
kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:30

16

INCREDIBLE HULK

kl. 5:30 - 10:20

12

12

ZOHAN

INDIANA JONES 4
SPEED RACER

kl. 2 - 5:30 - 8 - 10:30
kl. 2 - 5

12
L

NARNIA 2

NIM´S ISLAND
FORBIDDEN KINGDOM

kl. 2
kl. 8 SÍÐ. SÝNINGAR

L

PROM NIGHT

kl. 8 - 10

16

12

kl. 10:30 SÍÐ. SÝN.

12

kl. 4:20
kl. 8

12

IRON MAN

NIM´S ISLAND
PROM NIGHT

L

kl. 8
AKUREYRI
kl. 2 - 5 - 8 - 10

KRINGLUNNI

10

7

16

KEFLAVÍK
kl. 2 - 5 - 8

CHRONICLES OF NARNIA 2
THE BANK JOB

kl. 12D - 3D - 6D - 9D
kl. 6 - 9

7

NARNIA 2

16

kl. 12 - 3 - 6 - 9
kl.12D - 3D

14

kl. 11
kl. 2

16

SEX AND THE CITY
SPEED RACER

THE HAPPENING
SPEED RACER

L

HAROLD & KUMAR

kl. 5:30

L

SparBíó 550kr

7

L

WHAT HEPPENS IN VEGAS kl. 8
NEVER BACK DOWN
kl. 10:10

L

Í stuttu máli er söguþráður kvikmyndarinnar Flawless á þá leið að
þegar húsvörður lætur yfirmann í
demantsfyrirtæki vita að hún verði
rekin í bráð grípa þau til þeirra
örþrifaráða að ræna slatta af demöntum. Flawless er nýjasta kvikmynd Michael Radford, leikstjóra
hinnar ágætu Il Postino og The
Merchant of Venice. Radford leikstýrir
handriti
nýgræðingsins
Edward Anderson.
Ólíkt því sem mætti búast við er
myndin afar frábrugðin nýlegum
ránsmyndum á borð við Ocean’smyndirnar. Uppbygging Flawless
er hæg og þunglamaleg, líkt og
ránsmyndir frá sjötta og sjöunda
áratugnum. Ef það ætti að líkja
myndinni við einhverja nýlega
mynd er það Heist í leikstjórn
David Mamet.
Lykillinn að góðri ránsmynd er
uppgjörið; hvernig allt passar
saman og leysist fyrir aðalpersónuna. Hér er uppgjörið langsótt og
ekki biðarinnar virði. Michael Caine
stendur sig þó með prýði sem hinn
ólíklegi glæpasnillingur. Í opnunaratriði myndarinnar birtist hin
útbrunna Demi Moore sem öldruð

NÝTT Í BÍÓ!

“UNNIN AF NATNI, TÓNLISTIN
FRÁBÆR OG UNDIRSTRIKAR
FIRRINGUNA, OFSÓKNARÆÐIÐ
OG ÓTTANN VIÐ ÞAÐ ÓÞEKKTA”
- S.V., MBL

SLÆMT ÁSTAND Amy Winehouse hóstar
blóði, er með slæma sýkingu í brjóstholinu og hefur litla sem enga lyst. Læknar
óttast að hún sé með berkla.
NORDICPHOTOS/GETTY

eða alnæmis, og sjúklingur fær
ekki viðeigandi lyfjameðferð eru
lífslíkur undir fimmtíu prósentum.

Umsóknarfrestur til 15. ágúst

Vonlaus Demi

14

Á ALLAR SÝNINGAR MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

NÝTT Í BÍÓ!

söngkonunnar við The Sun í gær.
„Læknarnir eru ennþá að reyna að
laga hjartsláttinn, en þeir hafa
miklar áhyggjur af sýkingunni í
brjóstholinu. Hún hefur verið að fá
hræðileg hóstaköst og hóstað blóði
í svolítinn tíma, en neitaði að fara í
rannsókn. Læknarnir halda núna
að hún sé með berkla og eru að
gera frekari rannsóknir til að vera
vissir,“ sagði heimildarmaðurinn.
„Þetta hljómar virkilega illa, en
fyrst þeir eru komnir með einhverja ákveðna sjúkdómsgreiningu verður auðveldara að halda
henni á sjúkrahúsi og frá eiturlyfjum. Orðið berklar gæti hrætt
hana nóg til þess að hún vilji bata.
Það ætti að gera það. Hún verður
að átta sig á því að hún mun deyja
ef hún tekur sig ekki á,“ segir
heimildarmaðurinn.
Berklar eru í dag stórt vandamál
í þriðja heiminum. Ef sýkingin nær
sér á strik, sem hún gerir helst
þegar ónæmiskerfið er veikt af
völdum lyfja, eiturlyfjanotkunar

KVIKMYNDIR
Flawless
Leikstjóri: Michael Radford
Aðalhlutverk: Michael Caine og Demi
Moore

★★
Flawless er einfaldlega fimmtán árum
of sein, bæði hvað varðar hugmyndir
og Demi Moore.

kona og átti ég erfitt með að halda
inni í mér hlátrinum yfir leiknum
hjá henni. Flawless er spennulaus
ránsmynd sem kemur rúmum
fimmtán árum of seint, bæði hvað
varðar hugmyndir aðstandenda
ránsmyndir og það að nota Demi
Moore.
Vignir Jón Vignisson - Topp5.is

Undirbúningur tíundu Airwaveshátíðarinnar er í fullum gangi,
en hátíðin er haldin 15.-19.
október. Íslenskar hljómsveitir
fá þar tækifæri til að
koma sér á
framfæri, auk hóp
erlendra þekktari
sveita. Sem áður
þurfa hljómsveitir að sækja um
til að fá að spila,
en umsóknarfrestur til
þess rennur út
15. ágúst
næstkomandi.
GUS GUS
Umsóknir
eru sendar í
gegnum heimasíðuna icelandairwaves.com. Nú þegar hafa
GusGus, Skakkamanage,
Seabear, Retro Stefson, Hjaltalín, Reykjavík!, FM Belfast,
Sprengjuhöllin, Dr.Spock,
Dýrðin, Borko, Steed Lord, og
Ghostigital verið bókaðar. Af
erlendum sveitum bera hæst
CSS, Simian Mobile Disco og
The Handsom Furs.
- kbs

TILBOÐSVERÐ
HANN BLÆS
ÞIG Í DRASL!

SÍMI 564 0000

CRONICLES OF NARNIA 2
CRONICLES OF NARNIA 2 LÚXUS
THE INCREDIBLE HULK DIGITAL
THE HAPPENING
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HORTON
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MEET BILL
THE HAPPENING
KJÖTBORG
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7
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kl. 8 - 10
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12 SEX AND THE CITY
INDIANA JONES 4
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- 24 STUNDIR

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

- K.H., DV.
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NARNIA: PRINCE CASPIAN

kl. 2, 5 og 8 DIGITAL

THE INCREDIBLE HULK

kl. 2, 5, 8 og 10.45(P) 12

+++

SEX AND THE CITY

kl. 6, 9 og 10.30

14

INDIANA JONES 4

kl. 2

12

- Þ.Þ., DV
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SV MBL
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KL.3 BORGARBÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
KL.3 BORGARBÍÓ

BÍÓ
KL.3.50 HÁSKÓLA

KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

laugardag og sunnudag

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

- bara lúxus

- J.I.S., ﬁlm.is

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

SparBíó 550kr

16
12
10
14
12

Sími: 553 2075

MYND OG HLJÓÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ

++++

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

7

NARNIA 2
kl. 2 í Álfabakka, á Selfossi í
Keﬂavík, og á Akureyri
kl. 12 í Kringlunn

NIMS ISLAND
kl. 2 í álfabakka
og kl. 4:20 á Akureyri

HULK
kl. 2í Álfabakka

SPEED RACER

kl. 2 í Álf., á Sel., í Kef., og á
Akureyri kl. 12 í kringl.,

SEX AND THE CITY
kl. 12 í Kringlunni

Indiana Jones 4
kl. 2 í Álfabakka

23

SUNNUDAGUR 22. júní 2008

Geðsjúkir á bannlista Kínverja Þrjú lög á topp tíu
Miklar umræður hafa skapast í
kringum Ólympíuleikana sem
haldnir verða í Kína í ágúst og
hvort stjórnmálamenn eigi að
sniðganga opinberar athafnir á
leikunum til að mótmæla þeim
mannréttindabrotum sem þar eiga
sér stað. Nú hefur skipulagsnefnd
Ólympíuleikanna, BOCOG, sent
frá sér skýrslu þar sem fjallað
er um ýmis mál er tengjast
leikunum. Í skýrslunni, sem
skrifuð var á kínversku og
birt á heimasíðu leikanna, er
meðal annars að finna lista yfir þá
sem ekki fá inngöngu í landið á
meðan á leikunum stendur. Einstaklingar sem þykja líklegir til
hryðjuverka eða ofbeldisverka fá
til að mynda ekki að mæta á
Ólympíuleikana.
Einnig
eru

HÆFILEIKARÍK Agyness Deyn hefur

verið kölluð „hin nýja Kate Moss“ en
fyrirsætan hefur nýverið vakið athygli
fyrir sönghæfileika sína.

Fjölhæf
fyrirsæta
Ofurfyrirsætan Agyness Deyn
hefur vakið óskipta athygli í tískuheiminum undanfarin misseri og
fengið hvert verkefnið á fætur
öðru. Agyness, sem er af mörgum
talin vera hin nýja Kate Moss,
hefur verið í auglýsingum fyrir
tískufyrirtæki á borð við Burberry, Giorgio Armani, Paul Smith
og Vivienne Westwood, en nýverið
hefur hún vakið athygli á öðrum
vettvangi.
Hin 25 ára gamla fyrirsæta
syngur lagið Who með hljómsveitinni Five O‘Clock Heroes og hefur
komið mörgum á óvart með sönghæfileikum sínum, en myndbandið
við lagið hefur verið skoðað yfir
200 þúsund sinnum á vefsíðunni
youtube.com. Ekki er vitað hvort
Agyness muni halda sig við fyrirsætustörfin eða reyna frekar fyrir
sér sem söngkona.

Aniston ástfangin af John
Jennifer Aniston bauð nýja
kærastanum, John Mayer, með
sér í helgarferð til Mexíkó á
dögunum. Jennifer, John og
nokkrir vinir eyddu helginni
saman og skemmtu sér konunglega þar sem þau léku sér meðal
annars á sjóskíðum og flatmöguðu á ströndinni.
Vinir Jennifer
segja að hún sé
yfir sig ástfangin
af John og að hún
hafi boðið honum
til Mexíkó til
að kynna hann
betur fyrir
vinum sínum.

Auglýsingasími

– Mest lesið

ÓLYMPÍULEIKARNIR 2008 Kínversk stjórnvöld hafa

gefið út bannlista fyrir leikana.

einstaklingar grunaðir um smygl,
sölu eiturlyfja eða vændi á bannlistanum. Það er skiljanlegt að kínversk stjórnvöld vilji ekki að

hryðjuverkamenn eða eiturlyfjasalar sæki þau heim en óskiljanlegra er að einstaklingar með
geðraskanir, kynsjúkdóma og
berkla eru einnig á bannlistanum,
sem og fátækt fólk. Í skýrslunni
er einnig tekið fram að ferðamönnum verði meinaður aðgangur að ákveðnum landsvæðum í
Kína, en eitt þessara svæða er
Tíbet. Aðrir sem fá ekki að njóta
Ólympíuleikanna eru meðlimir
Falun Gong og Tíbetbúar þar
sem stjórnvöld óttast að þeir
muni standa fyrir mótmælum eða „andkínverskum“ áróðri.
Íþrótta- og ólympíusamband
Íslands segist ekki hafa fengið
fregnir af bannlistanum en telur
ekki ólíklegt að slíkur listi geti
- sm
hafa verið birtur.

„Íslendingar eru að taka við sér,“
segir Barði Jóhannsson, sem virðist breyta öllu í gull sem hann
snertir. Því til sönnunar tengjast
sjö lög af topp 30 lista tónlistar.is
honum.
Þar af eru tvö lög með Bang
Gang og þrjú með Merzedes Club.
Þá framleiddi hann lagið Núna
með Ourlives og Temptation með
Dísu. Aðspurður hver galdurinn
væri sagði Barði hógvær: „Ég veit
það ekki. Þetta er mjög skemmtilegt samt.“ Barði er nú í Þýskalandi að kynna nýjustu plötu Bang
Gang, Ghosts from the Past. Hún
kom út 30. maí og er þriðja plata
Bang Gang.
Hæst nær Bang Gang-lagið The
World Is Gray, sem er í sjöunda
sæti listans. I Wanna Touch You

GALDRAMAÐUR Barði Jóhannsson

galdrar fram smelli eins og ekkert sé.
MYND/BERNARD BENANT

með Merzedes Club er í áttunda
og Bang Gang-lagið I Know You
Sleep í því tíunda.
- kbs
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> 3.922 áhorfendur í Laugardalnum
Fín stemning ríkti heilt yfir á Laugardalsvelli í gær. Tólfan
studdi vel við bakið á liðinu en á stundum vantaði að fleiri
tækju undir. Stelpurnar voru ánægðar með stuðninginn.
„Vonandi fáum við fleiri áhorfendur næst en ég þakka
þeim sem komu kærlega fyrir
stuðninginn. Ég var mjög ánægð
með hann,“ sagði fyrirliðinn Katrín
Jónsdóttir. Næsti leikur Íslands er
á fimmtudaginn gegn Grikklandi.
Hann hefst klukkan 16.30.

UNDANKEPPNI EM
Ísland - Slóvenía
5-0
1-0 Margrét Lára Viðarsdóttir (víti, 11.), 2-0
Margrét Lára Viðarsdóttir (26.), 3-0 Margrét
Lára Viðarsdóttir (50.), Katrín Jónsdóttir (63.),
5-0 Katrín Ómarsdóttir (85.)
Tölfræðin:
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður
Staðan í riðlinum
1. Frakkland
7
2. Ísland
6
3. Slóvenía
7
4. Grikkland
5
5. Serbía
7

15–2 (7–0)
Þóra 0 – Knesevic 0
7–1
10–11
7–1

6
5
3
1
1

0
0
0
0
0

1 28 18 stig
1 17 15 stig
4 -12 9 stig
4 -15 3 stig
6 -18 3 stig

KUNNUGLEG SJÓN Þóra horfir hér á
leikinn fjarri boltanum eins og svo oft í
leiknum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Ekkert að gera í markinu:

Bara áhyggjur
af „taninu“
FÓTBOLTI Tvö skot Slóvena að

marki ollu Þóru B. Helgadóttir
markmanni engum áhyggjum.
„Ég þurfti ekki að hafa áhyggjur
af neinu nema „taninu“ í dag. Það
kæmi mér ekki á óvart að ég væri
sólbrennd. Maður er auðvitað
orðinn þeldökkur eftir þetta.
Þetta var leiðinlegasti leikur sem
ég hef spilað en það var afar
skemmtilegt að klára hann,“ sagði
Þóra glaðbeitt.
- hþh

Stoltur landsliðsþjálfari í sólskinsskapi
Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari var að vonum brosmildur
í sólinni eftir leikinn. „Þetta
þróaðist mjög vel fyrir okkur.
Við fengum mark snemma
leiks og það stútar þeim svolítið
þegar við skorum annað markið.
Slóvenska liðið er heldur ekki
vant að spila fyrir framan
svona marga áhorfendur
og það hefur kannski
slegið þær svolítið út
af laginu. Það var líka
mjög jákvætt að geta
hvílt Margréti eftir
þriðja markið,“ sagði
landsliðsþjálfarinn.
Hann talaði
við Margréti á

hliðarlínunni í dágóða stund og svo virtist
vera sem hún vildi hreinlega ekki yfirgefa
völlinn. „Við ræddum aðeins saman. Það
vill enginn fara út af en við ákváðum að
taka skynsemina á þetta og ég held að það
hafi verið rétt ákvörðun,“ sagði Sigurður og
Margrét tók einnig undir það.
„Mér fannst jákvætt hvað við sköpuðum
okkur mikið af færum. Leikskipulagið okkar
gekk vel upp og sóknin gekk mjög vel. En
maður vill reyndar alltaf meira,“ játaði
Sigurður glottandi.
Nammipokinn á varamannabekknum
tæmdist líklega næstum því enda fá
leikmenn og starfsmenn þar nammi
í hvert sinn sem Ísland skorar. „Það
er mjög mikilvægt starf að kaupa í
nammipokann fyrir hvern landsleik,“ segir þjálfarinn.

„Halldóra Gylfadóttir liðsstjóri sá um
það núna og þegar við skorum fá allir eitt
nammi. Sumir stela sér reyndar tveimur,
þremur, fjórum og jafnvel fimm bitum,“
sagði Sigurður, sem þvertók fyrir að nefna
nöfn þeirra seku þrátt fyrir ágengni blaðamanns. „Þetta býr til góða stemningu á
bekknum.“
Sigurinn þýðir að Ísland hefur tryggt sér
sæti í umspili fyrir lokakeppni EM. „Það er
frábært að ná því þegar tveir leikir eru eftir
í riðlinum,“ sagði Sigurður. Auk þess dugir
Íslandi nú jafntefli gegn Frökkum ytra vinni
liðið Grikkland á fimmtudaginn.
„Með sigri í þeim leik fáum við líka veikari
andstæðing en ella í umspili,“ sagði Sigurður
og það er því ljóst að það er til mikils að
vinna í leiknum á fimmtudag, sem hefst
klukkan 16.30.

„Stelpurnar okkar“ stóðust prófið
Ísland hafði mikla yfirburði í 5-0 sigri á arfaslöku liði Slóvena í gær. Leikurinn var einstefna frá fyrstu mínútu og sáu slóvensku stúlkurnar aldrei til sólar. Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði þrennu í leiknum.
FÓTBOLTI Leikmenn íslenska karlalandsliðsins í handbolta hafa löngum verið kallaðir „strákarnir
okkar“. Með enn einni glæsilegri
frammistöðu í gær er nú óhætt að
kalla kvennalandsliðið í knattspyrnu „stelpurnar okkar“.
Ísland vann Slóveníu 5-0 og
hefur þar með tryggt sér réttinn
til að leika í umspili um laust sæti
í úrslitum Evrópumótsins á næsta
ári. Vinni liðið Grikkland á
fimmtudag leikur það úrslitaleik
gegn Frökkum ytra í haust um
beint sæti á mótið þar sem liðinu
dugir jafntefli.
Leikurinn í gær var einstefna
frá upphafi til enda. Íslenska liðið
náði strax góðum tökum á leiknum
og eftir að Margrét Lára Viðarsdóttir var toguð niður í teignum og
hafði skorað úr vítinu sjálf var
leikurinn nánast búinn.
Slóvenska liðið gerði sig nánast
aldrei líklegt til að sækja og átti
aðeins tvo skot í átt að marki
Íslands í leiknum. Hvorugt olli
nokkrum usla. Lið Slóveníu var
ekki svipur að sjón og það gat
hreinlega ekki neitt. Slóvenarnir
lágu einnig í valnum hvað eftir
annað og biðluðu um miskunn sem
þeim var ekki sýnd. Stelpurnar
hreinlega gengu frá þeim.
Margrét Lára skoraði sitt annað
mark eftir að jafnbesti maður liðsins í gær, Sara Björk Gunnarsdóttir, hafði unnið boltann af mikilli hörku og sent á Hólmfríði, sem
lék á varnarmann áður en hún
lagði knöttinn á Margréti sem
skoraði auðveldlega. Sara var frábær í leiknum, barðist úti um allt
og lét finna vel fyrir sér. Hún er
sautján ára gömul.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

sport@frettabladid.is

SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI: NAMMIÐ Á BEKKNUM HELDUR UPPI STEMNINGU

FLOTTUR LEIKUR Sigurður
Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari heldur hér sigurræðu yfir
íslenska landsliðinu í gær. Það
vann öruggan 5-0 sigur á slöku
liði Slóvena.

Staðan í hálfleik var 2-0 og eftir
Bahamatakta Ingó í leikhléinu
héldu yfirburðir Íslands áfram.
Margrét Lára fullkomnaði þrennu
sína eftir vel útfært horn þar sem
hún fékk sendingu frá Katrínu
Ómarsdóttur frá nærstönginni.
Gott mark hjá liðinu. Margrét Lára
fékk svo dýrmæta hvíld þegar hún
var tekin út af á 57. mínútu.
Fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir
skoraði fjórða markið eftir vel
útfærða aukaspyrnu og skömmu
síðar var mark sem hún skoraði
dæmt af vegna rangstöðu. Rakel
Hönnudóttir skaut í þverslána en
Katrín Ómarsdóttir rak síðasta
naglann í kistu Slóvena með
fimmta og síðasta markinu með
þrumuskoti á lokamínútunum.
Flott mark hjá Katrínu.

Í raun var íslenska liðið varla að
spila á fullum krafti því það á enn
meira inni. Stelpurnar voru farnar
að hægja mikið á sér undir lokin
og náðu þar með að spara sig
örlítið enda er stutt í næsta leik.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson heldur áfram að ná frábærum árangri
með liðið, sem spilaði góða knattspyrnu í gær.
„Þetta voru meiri yfirburðir en
ég bjóst við,“ sagði Sara Björk
eftir leikinn. „Við settum mark á
þær snemma og það var mjög
mikilvægt. Við þurfum að halda
einbeitingu í 90 mínútur og gerðum það. Slóvenska liðið er frekar
slappt en leikur okkar var klárlega eins og við viljum hafa hann.
Við áttum allar góðan leik í dag.“
hjalti@frettabladid.is

VÍTI Margrét Lára brýst í gegn og fiskar
víti sem hún skoraði úr. Margrét skoraði
þrennu í leiknum.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Hin 21 árs gamla Margrét Lára hefur skorað 40 mörk í 42 landsleikjum:

Vildi ekki fara út af eftir þrennuna
FÓTBOLTI Margrét Lára Viðarsdóttir hefur nú skorað

FLIKK-FLAKK INNKÖST Ásta sýndi skemmtilega takta með innköstum sínum í gær.
Þetta hér heppnaðist vel en eitt þeirra mistókst þannig að Ásta datt á rassinn og fékk
í þokkabót dæmt á sig vitlaust innkast.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Ásta Árnadóttir fór í heljarstökk í skiptingunni:

Var að bæta upp fyrir
að detta á rassinn
Ásta Árnadóttir fór í
skemmtilegt handahlaup og heljarstökk þegar henni var skipt af velli
á 69. mínútu. „Ég var að bæta upp
fyrir að detta á rassinn,“ sagði
Ásta, sem flaug á hausinn og uppskar mikill hlátrasköll í einu af sérstæðum innköstum sínum.
Ásta tekur svokölluð flikk-flakk

FÓTBOLTI

innköst þar sem hún fer í heljarstökk með boltann áður en hún
fleygir honum langt inn á teiginn.
„Það var valkvíði hvoru megin við
enda hlaupabrautarinnar ég ætti
að setja boltann niður og endaði
bara á rassinum svo fólk myndi
gleyma hinu,“ sagði Ásta skælbrosandi. Það tókst eflaust ekki.
- hþh

40 mörk í 42 landsleikjum fyrir Íslands hönd.
Tölurnar tala sínu máli en árangur hennar er hreint
einstakur. Í gær skoraði hún sína fjórðu þrennu.
Hinar komu gegn Póllandi 2003, Skotlandi 2004 og
gegn Portúgal 2006 þar sem hún skoraði reyndar
fjögur mörk.
„Ég veit hreinlega ekki hvað ég á að segja um þetta.
Er þetta ekki bara markheppni?“ spurði Margrét Lára
brosandi. „Þetta eru auðvitað flottar tölur og allt það
en það er margt á bak við þetta. Ég hef frábæra
liðsfélaga og þetta er bara rosalega gaman. Það er
kærkomið að skora þrjú fyrir mig þar sem ég hef
verið að glíma við meiðsli og þetta gefur mér bara
aukið sjálfstraust fyrir framhaldið,“ sagði Margrét,
sem vildi alls ekki láta skipta sér útaf eftir þrennuna.
Hún ræddi við Sigurð landsliðsþjálfara í dágóða
stund á meðan leikurinn var í gangi á hliðarlínunni.
„Við vorum að taka ákvörðun um þetta, hann vildi
vera skynsamur. Maður vill aldrei fara út af. Hann
þurfti að sannfæra mig um það. Við erum auðvitað
með frábæra varamenn líka sem komu sterkir inn
þannig að við þurftum ekki að hafa áhyggjur af neinu.
Eftir á að hyggja var þetta skynsamlegt. Ég hef verið
að berjast við meiðsli og hef lent svolítið illa í því.
Með hjálp góðra sjúkraþjálfara tekst mér það,“ sagði
Margrét ákveðin.
Sigurður hrósaði Margréti einnig. „Þetta er
náttúrlega magnað. Hún skorar í nánast hverjum
einasta landsleik og stundum fleiri en eitt. Hún er

GLEÐI Í LAUGARDALNUM Margrét Lára fagnar þrennu sinni
með því að hlaupa til landsliðsþjálfarans.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

alltaf að verða betri og betri og þegar maður heldur
að hún geti ekki bætt sig meira gerir hún eitthvað
svona. Það er frábært að hafa svona leikmann í
liðinu,“ sagði landsliðsþjálfarinn.
- hþh
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Þriðja Kaupþingsmótið er á Akranesi um helgina:

Ásdís Hjálmsdóttir:

Hörð keppni í báðum
flokkum á toppnum

Komin inn á
Ólympíuleikana

GOLF Sigmundur Einar Másson úr

VÍGREIF Í FÖGNUÐNUM Fyrirliðinn Katrín

Jónsdóttir fagnar í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Katrín og Katrín voru sáttar:

„Þjóðin hefur
trú á okkur“
FÓTBOLTI „Þetta var frábært og

mjög gaman. Við hefðum getað
spilað betur, seinni hálfleikur var
svolítið lengi að líða. En við
skoruðum fimm og héldum hreinu
og það er auðvitað bara frábært.
En við megum ekki ofmetnast og
ég held að við gerum það ekkert.
Við erum of skynsamar til þess. “
sagði Katrín Ómarsdóttir.
Hún fagnaði marki sínu með
skemmtilegum dansi. „Fagnið
fékk ég frá Pæjumótinu. Það var
stelpa frá Selfossi sem skoraði og
ég ákvað að fagna svona næst
þegar ég skoraði,“ sagði hún
brosmild.
Fyrirliðinn Katrín Jónsdóttir
skoraði líka í leiknum. „Við
hefðum jafnvel getað skorað
fleiri mörk. Þessi sigur er
mikilvægur og gefur okkur aukið
sjálfstraust. Það er hátt núna og
fólkið í kringum liðið hefur trú á
okkur líkt og þjóðin. Það gefur
okkur meðbyr og við reynum að
standa undir því.“
- hþh

Fylkir vann í Intertoto:

Góður útisigur
Fylkis í Ríga
FÓTBOLTI Fylkir vann FK Riga í

fyrstu umferð Intertoto-keppninnar ytra í dag. Leikmenn Riga
pressuðu stíft en vörn Fylkis átti
góðan leik líkt og Fjalar í
markinu. Valur Fannar Gíslason
kom Fylki yfir með skallamarki
eftir hornspyrnu frá Peter
Gravesen, sem skoraði svo úr víti
í síðari hálfleik. FK Riga minnkaði muninn skömmu síðar. Síðari
leikurinn fer fram eftir viku á
Laugardalsvelli.
- hþh

GKG og Magnús Lárusson úr GKj
eru í efsta sæti eftir fyrri daginn á
Garðavelli á Akranesi en báðir
léku þeir á pari vallarins í gær.
Um helgina fer þriðja mótið í
Kaupþingsmótaröðinni fram á
Skaganum.
Rjómablíða var á mótsstað en
keppnin á toppnum er hörð. Næstu
menn eru tveimur höggum á eftir.
Það eru Einar Páll Long úr GR og
Hafþór Ingi Valgeirsson úr GA
sem léku á 74 höggum. Ottó
Sigurðsson úr GR og Örn Ævar
Hjartarson úr GS léku á 75 höggum, þremur höggum yfir pari.
Ólöf María Jónsdóttir úr Keili
leiðir keppnina í kvennaflokki.

Hún lék á 74 höggum, tveimur yfir
pari og er tveimur höggum á
undan Nínu Björk Geirsdóttur úr
Kili. Valdís Þóra Jónsdóttir úr
Leyni á Akranesi lék á 77 höggum
og er í þriðja sæti ásamt Þórdísi
Geirsdóttur úr Keili.
Ólafur Björn Loftssson úr NK
og Ásta Birna Magnúsdóttir úr GK
eru með forystu á mótaröðinni.
Ólafur er ekki á meðal þátttakenda
á Akranesi um helgina þar sem
hann er erlendis með unglingalandsliði Íslands. Ásta Birna náði
sér ekki á strik í gær en hún lék á
82 höggum og er í tíunda sæti.
Keppni hefst klukkan 7.30 á
sunnudagsmorgun og lýkur um
kvöldmatarleytið í kvöld.
- hþh

Í FORYSTU Sigmundur leiðir eftir fyrri

daginn í karlaflokki ásamt Magnúsi
Lárussyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FRJÁLSAR Ísland keppir um helgina
á Evrópubikarkeppni landsliða í
Tallinn í Eistlandi. Ísland er í 2.
deild. Ásdís Hjálmsdóttir bætti
þar sitt eigið Íslandsmet í
spjótkasti og náði lágmarki fyrir
Ólympíuleikana í Peking í sumar.
Hún kastaði 57,49 metra.
Íris Anna Skúladóttir Fjölni
stórbætti eigið Íslandsmet í 3.000
m hindrunarhlaupi og náði
lágmarki fyrir heimsmeistaramót
unglinga 19 ára og yngri.
Bergur Ingi Pétursson úr FH
sigraði í sleggjukasti þar sem
hann kastaði 71,44 metra. Silja
Úlfarsdóttir sigraði í 400 m
grindahlaupi á 58,90 sek. og
Þórey Edda Elísdóttir sigraði í
stangarstökki með stökki upp á
4,20 metra.
- hþh

Rússar rifu sig úr að ofan í Basel í gær eftir frábæran sigur á Hollendingum:

Andrei Arshavin sendi
Hollendinga heim á leið
RÄIKKÖNEN Náði ráspól númer 200 fyrir

EM 2008 Stórleikur Andrei Arshavin

var drifkrafturinn á bak við frábæran sigur Rússa á Hollendingum í átta liða úrslitum EM í gær.
Jafnt var eftir venjulegan leiktíma en Arshavin tryggði sigurinn
í framlengingunni.
Guus Hiddink talaði um það
fyrir leikinn að hann þekkti landa
sína vel. Það sýndi sig því Rússar
leyfðu þeim sem skapað hafa hvað
mest fyrir Holland í keppninni,
Rafael van der Vaart og Wesley
Sneijder, ekki að gera nokkurn
skapaðan hlut. Heimavinna Hiddinks skilaði því sínu. Ruud van
Nistelrooy var einangraður í
framlínunni og Hollendingum gekk erfiðlega að skapa
sér færi.
Rússar áttu nokkur ágæt
færi og þurfti Edwin van
der Sar markmaður
nokkrum sinnum að taka
á honum stóra sínum í
hollenska markinu. Það
var framherjinn Roman
Pavlyuchenko sem kom
Rússum yfir í seinni
hálfleik eftir markalausan fyrri hálfleik. Hann
setti boltann þá laglega í
netið
eftir
fyrirgjöf

Ferrari.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Formúla 1 í Frakklandi:

Räikkönen á
ráspólnum
FORMÚLA 1 Finnski ökuþórinn Kimi

ARSHAVIN Sést hér neðstur í rússnesku hrúgunni sem myndaðist eftir þriðja

mark Rússa í leiknum, sem Arshavin skoraði sjálfur.

Andrei Arshavin, sem lék
afar vel og er klárlega á
leiðinni til stórliðs í Evrópu eftir keppnina.
Rússar gátu skorað
fleiri en eitt mark eftir
það en þeir sváfu á verðinum fjórum mínútum fyrir
leikslok. Þá stangaði van
Nistelrooy aukaspyrnu frá
Sneijder inn og tryggði Hollendingum framlengingu.

Räikkönen er á ráspól fyrir
franska kappaksturinn í dag.
Räikkönen ók Ferrari-fák sínum
hraðast í tímatökunum í gær og
liðsfélagi hans Felipe Massa varð
annar. Fernando Alonso ræsir svo
þriðji á McLaren. Räikkönen vann
franska kappaksturinn í fyrra en
þetta er í 200. skipti sem Ferrari
nær ráspól í Formúlu 1.
- hþh

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Þar voru Rússar mun sterkari.
Arshavin skaut í slá áður en hann
bjó til mark fyrir Dmitri Torbinsky, sem dugði að pota boltanum
yfir línuna eftir stórkostlegan undirbúning miðjumannsins. Arshavin gulltryggði svo sigurinn með
þriðja marki Rússa með marki á
lokamínútunum. Verðskuldaður 31 sigur Rússa því staðreynd.
Rússar mæta Spánverjum eða
Ítölum í undanúrslitunum.
- hþh

Erla Dögg Haraldsdóttir:

Setti Íslandsmet
SUND Erla Dögg Haraldsdóttur úr
ÍRB setti nýtt og glæsilegt
Íslandsmet í 100 metra bringusundi á Metamóti síns eigin
félags í gær. Erla Dögg synti á
1:08,58 mínútum og bætti eigið
met frá því í nóvember á síðasta
ári um 1,05 sekúndur.
- hþh

Sex leikmenn og einn þjálfari á Evrópumótinu í Sviss og Austurríki eru fæddir í Brasilíu:

Brasilíumenn setja mark sitt á Evrópumótið
EM 2008 Sex leikmenn á Evrópumótinu eru fæddir í

Brasilíu. Landið er í Suður-Ameríku en þessir kappar
hafa allir fengið annan ríkisborgararétt og eru því
gjaldgengir með viðkomandi löndum. Enginn þeirra lék
fyrir yngri landslið Brasilíu. Auk þess er Luiz Felipe
Scolari, þjálfari Portúgals, Brasilíumaður.

Pepe (Portúgal og Real Madrid)
Fæddur í Maceió, Brasilíu. Fullt nafn hans er Képler
Laveran Lima Ferreira en hann ólst upp hjá unglingaliði
Corinthians. Fluttist sautján ára til Portúgals og komst
loks í byrjunarlið Porto árið 2005. Var frábær þar. Seldur
til Real Madrid fyrir um 24 milljónir punda. Fékk
ríkisborgararétt í ágúst 2007.
Roger Guerreiro (Pólland og Legia Varsjá)
Fæddist í São Paulo í Brasilíu. Hann lék í heimalandi sínu
allt til 2004; fór til Spánar og þaðan til Póllands. Leo
Beenhakker, þjálfari Póllands, lofaði honum sæti í byrjunarliðinu ef
hann gerðist pólskur ríkisborgari.
Það samþykkti Guerreiro og
fékk hann réttindin eftir
sérstaka flýtimeðferð
rétt fyrir Evrópumótið.
Marcos Senna (Spánn
og Villarreal)
Spilaði í heimalandi sínu í fimm ár en fór til Spánar
árið 2002. Fékk ríkisborgararétt eftir fjögur ár þar
og hefur leikið með landsliðinu síðan. Fæddur í
São Paulo og lék með fimm félögum á jafn
mörgum árum í heimalandinu fyrir Spánarreisuna.

Mehmet Aurélio (Tyrkland og Fenerbahçe)
Marco Aurélio Brito dos Prazeres
fæddist í Rio de Janeiro og breytti
fyrsta nafninu sínu í Mehmet þegar
hann fékk tyrkneskan ríkisborgararétt
árið 2006. Var í sex ár í Flamengo og
er þessi djúpi miðjumaður nú orðinn
varafyrirliði Fenerbahçe.

Kevin Kuranyi (Þýskalandi og Schalke)
Fæddist í Rio árið 1982, á ungverskfranskan föður og móður frá Panama. Valdi því Þýskaland fram yfir Brasilíu, Ungverjaland og Panama. Hefur
spilað í öllum löndunum nema Ungverjalandi en fyrsta
landsliðsmark hans kom gegn Íslandi árið 2004.
Deco (Portúgal og Barcelona)
Anderson Luis de Souza fæddist í São Bernardo do
Campo í Brasilíu og þótti ekki nógu góður hjá
Corinthians. Hann fór því til Portúgals og flakkaði
milli neðrideildarliða en fór að lokum til Porto
árið 1999. Eftir sex ár í Portúgal fékk hann
ríkisborgararétt árið 2002.
Slæm þróun?
Liðin verða kannski betri með því að fá
leikmenn til að skipta um ríkisfang, eða nota
leikmenn sem gera það, en sumir hafa áhyggjur.
„Ef við hunsum innrásina frá Brasilíu, ekki bara í
Evrópu heldur í Afríku og Asíu líka, verða næstu
heimsmeistaramót árin 2014 og 2018 full af þeim.
Þetta er mjög mikil hætta,“ segir áhyggjufullur
Sepp Blatter, forseti FIFA.

FRÁ BRASILÍU TIL PORTÚGALS Deco og Pepe eru tveir þeirra leikmanna á HM sem fæddir eru í Brasilíu en leika nú með Evrópuþjóðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Inn í upptalninguna á leikmönnunum sex vantar einnig
Eduardo da Silva, aðalsóknarmann Króata, sem er
meiddur og gat því ekki tekið þátt í mótinu.
Á EM nú leika þrír leikmenn í viðbót sem eru fæddir í
öðru landi en þeir spila fyrir. Þetta eru Lukas Podolski og
Miroslav Klose, sóknardúett Þjóðverja, sem báðir eru
fæddir í nágrannalandinu Póllandi, og Mauro Camoranesi
sem spilar fyrir Ítalíu en er fæddur í Argentínu.
Auk þess hafa margir Brasilíumenn spilað á HM fyrir
hönd annarrar þjóðar, til dæmis Alex fyrir Japan og
Antonio Naelson Sinha fyrir Mexíkó.
- hþh
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Með bardagana í blóðinu
Renzo Gracie er af þriðju kynslóð bardagamanna. Afi hans fann upp brasilískt jiu-jitsu og
heldur Renzo merki fjölskyldu sinnar á lofti. Í
viðtali við Hjalta Þór Hreinsson segir Renzo frá
uppruna sínum, hefðum og hvernig hann getur
líkt bardagaíþrótt sinni við skák.

É

g hitti Renzo Gracie í
húsakynnum Mjölnis.
Hann var þá nýkominn úr Bláa lóninu og
lét vel af. Hann hélt
námskeið
helgina
14.-15. júní fyrir iðkendur í
Mjölni þar sem færri komust að
en vildu. Renzo var boðið til
Íslands í gegnum Royal Group,
fyrirtækjasamstæðu
þrjátíu
fyrirtækja í Abu Dhabi, næststærstu borg Sameinuðu arabísku
furstadæmanna (SAF) á eftir
Dubai. Stjórnendur Royal Group
hafa mikinn áhuga á Íslandi og
þreifa fyrir sér hér á landi upp á
samstarf.
Maðurinn á bak við Royal
Group er Sheikh Tahnoon Bin
Zayed Al Nahyan, krónprins Abu
Dhabi. Renzo hefur verið einkakennari frá árinu 1993. Bróðir
Tahoons er Sheikh Khalifa Zayed
Al Nahyan, forseti SAF. Þeir
bræður eru synir Zayeds bin
Sultan Al Nahyan sem er arkitektinn á bak við SAF; hann
stýrði landinu í tuttugu ár og er
enn þjóðhetja.

Fimm ára á æfingar hjá afa
En nóg um það. Renzo fæddist í
Rio de Janeiro í Brasilíu árið 1967.
Fjölskylda hans var engin venjuleg fjölskylda. Hann er af þriðju
kynslóð bardagamanna en Graciefjölskyldan er sú virtasta innan
bardagaheimsins. Afi hans, Carlos,
fann upp brasilískt jiu-jitsu ásamt
bróður sínum, Hélio.
„Ég reyndi að sýna einhverja
sambatakta í fótbolta en ég gat
ekki neitt,“ segir Renzo glaðbeittur
en afi hans og faðir byrjuðu að
kenna honum að berjast þegar
hann var fimm ára gamall. „Afi
minn lærði hina upprunalegu
íþrótt jiu-jitsu af Japönum og
útfærði hana á sinn hátt. Hann
skapaði því brasilískt jiu-jitsu sem
ég er mjög stoltur af.“
„Ég ólst ekki upp í hörðu hverfi
en fjölskyldan mín er stútfull af
bardagamönnum. Ég ákvað því
strax að halda heiðri fjölskyldu
minnar á lofti. Þetta er lífsstíllinn
minn,“ segir Renzo sem reyndar
gerðist atvinnumaður á brimbrettum í skamman tíma. Hann gerðist
síðan atvinnumaður í bardagaíþróttum og vann fjölda titla.
Helgar sig íþróttinni
„Ég ákvað að helga mig íþróttinni
algjörlega. Ég er ánægður með að
vinnan mín er nokkuð sem ég hef
unun af. Þetta er reyndar ekki eins
og vinna fyrir mér, þetta er bara
ánægja. Að fá að lifa inni í þessu,“
sagði Renzo, sem fór í háskóla en
hætti þá skólagöngunni.
Renzo hefur keppt í brasilísku
jiu-jitsu og í blönduðum bardagaíþróttum (MMA, Mixed Martial
Arts) og náð framúrskarandi
árangri í báðum greinum. Vinsældir MMA náðu nýjum hæðum
þegar UFC-samtökin (Ultimate
Fighting Championship) hófu
keppni til að skera úr um hvaða
bardagalist, þar sem vopn koma
ekki við sögu, væri best. Einn af
stofnendum UFC var Rorion
Gracie, náfrændi Renzos.
Áður fyrr voru reglur í keppnum á vegum UFC ekki strangar og
ljót meiðsli voru tíð. Í dag hafa
reglurnar verið hertar þrátt fyrir
að harkan sé enn gríðarleg. Renzo
er með sitt eigið lið sem keppir í
IFL-deildinni
(International
Fighting League). Það er fyrsta
deildin í MMA-heiminum en hún
var stofnuð árið 2006. Lið Gracies
kallast nú The Gracie Academy en
hét áður New York Pitbulls. Lið
hans varð meistari á síðasta ári og
fór það í gegnum tímabilið án þess
að tapa bardaga.

Ört stækkandi skóli
Gracie býr nú í New York þar
sem hann starfrækir samnefndan skóla, The Gracie Academy.
„Ég hef alltaf kunnað vel við
New York. Hún hefur þann eiginleika að fagna öllum, þarna er
fólk af nær öllu þjóðerni. Ég gat
fundið Brasilíumenn, brasilískan
mat og slíkt,“ segir Renzo, sem
stofnaði skólann fyrir tólf árum.
Skólinn fer ört stækkandi og
æfingaaðstaðan er glæsileg.
Í henni æfa 950 manns og eru
fjórtán tímar starfræktir á hverjum degi. Skólinn er í 3.000 fermetra húsnæði sem Renzo vonast til að stækka fljótlega til að
geta komið allt að 1.500 manns
fyrir. Hann stefnir jafnframt á
að opna fjóra nýja skóla í New
York og nágrenni á næstu árum.
„Skólinn hefur stækkað ótrúlega
hratt. Við byrjuðum með um
fjörutíu manns en höfum heldur
betur hækkað töluna. Hann
stækkar með hverjum deginum,“
segir Renzo.
Því eldri, því betri
MMA er líf hans og sál en grunnur
þess er brasilískt jiu-jitsu, að mati
Renzos. „Ef þú kannt ekki BJJ, þá
skaltu ekki keppa í MMA, þá
taparðu bara,“ segir hann eins og
hann sé að gefa blaðamanni föðurleg ráð. „Íþróttin er gríðarvinsæl.
Þetta er í sjónvarpinu allan sólarhringinn í Bandaríkjunum og
iðkendum fjölgar stöðugt. Á
heimsmeistaramóti í Kaliforníu
um daginn kepptu yfir 1.500
manns,“ segir kappinn en yfir
milljón manna horfðu á fyrsta bardagann í IFL-deildinni í sjónvarpi
á síðasta ári.
Renzo keppir enn, síðast
snemma árs 2007, en stefnir á bardaga á þessu ári. „Ég fer fljótlega
að æfa aftur. Þá æfi ég sex daga
vikunnar, tvisvar til þrisvar á dag,
og fer á sérstakt mataræði,“ segir
Renzo, sem orðinn er 41 árs gamall. Aldurinn er alls ekki farinn að
hafa slæm áhrif á kappann.
„Ég hef verið að bæta mig frá
því ég var fimm ára. Ólíkt
mörgum íþróttum, þar sem menn
vilja ekki eldast, þá er maður eins
og gott vín í þessari íþrótt. Þetta
er eins og skák, hugurinn skiptir
öllu máli. Eini munurinn er að í
skák eru menn ekki að kyrkja
hver annan,“ segir Renzo og hlær
dátt.
Ekkert án íþróttarinnar
Hann á konu og þrjú börn sem öll
hafa stundað bardagaíþróttir, mismikið þó. „Elsta dóttir mín er ekki
mikið fyrir þetta. Hún stundaði
smá sparkbox en er meira fyrir
tísku og slíkt,“ segir hann og
brosir. „En yngri tvö börnin eru
stórhrifin af þessu og stunda
íþróttina af miklum móð. Bakgrunnur í þessari íþrótt jafnast á
við hvaða háskólanám sem er,
heimspekilega séð. Ég myndi ekki
vilja að börnin mín misstu af því
að upplifa það að vera á gólfinu og
æfa sig.“
Ein besta upplifun Renzos á
ferlinum kemur úr þjálfunarhliðinni. „Að gera meistara úr nemendum mínum er ótrúleg reynsla,“
segir Renzo, sem lifir fyrir íþróttina. „Þessi íþrótt gefur mér allt
sem ég er. Ef þetta verður tekið
frá mér verð ég eins og tóm skel.
Allt sem ég geri og kann kemur
frá íþróttinni. Þetta hefur opnað
ýmsar dyr fyrir mér og gert líf
mitt afar skemmtilegt og viðburðaríkt. Að vera í kringum fólkið sem ég dáist að. Ef ég myndi
deyja núna og mætti ráða hvernig
líf mitt yrði, myndi ég hafa það
nákvæmlega eins og það hefur
verið,“ segir Renzo Gracie.

ENN FLOTTUR Renzo er 41 árs gamall en formið er enn gott. Hann er reyndar ekki í sínu besta líkamlega ástandi um þessar

mundir en ætlar fljótlega að fara að æfa sig fyrir næstu keppni. Ljósmyndari bað hann reyndar um að hífa inn „bumbuna“ fyrir
myndatökuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Brasilískt jiu-jitsu
Í grófum dráttum gengur brasilískt jiu-jitsu (BJJ) út á að
ná yfirburðastöðu á móti andstæðingnum og fá hann
svo til að gefast upp með lás, svæfingu eða einhvers
konar taki. Dæmi um lás væri að snúa það mikið upp á
handlegg andstæðingsins að það valdi sársauka og hann
gefist upp, en slíkt er yfirleitt mannúðlegri leið til að
yfirbuga árásarmann en til dæmis að brjóta kjálka hans
með kýlingu eða sparki. Yfirburðastaða telst þá einhvers
konar stelling eða staða þar sem andstæðingurinn getur
ekki meitt þig, en þú getur meitt hann eða fengið hann á
einhvern hátt til að gefast upp.
(Af Mjölnir.is)

SIGURSÆLL Renzo fagnar hér einum af lærisveinum sínum. Lið
Renzos varð meistari í IFL-deildinni á síðasta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/

ÖFLUGUR Renzo sést hér berjast árið 2006. Hann hefur

Á HLIÐARLÍNUNNI Renzo starfrækir eigið lið úr skóla sínum

unnið fjöldann allan af titlum á litríkri ævi.

og er að mestu leyti nú á hliðarlínunni í stað þess að vera í
bardagahringnum.
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VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON VILL FÁ ÞÁTT ÞAR SEM FÓLK ER AFHNAKKAÐ

> Uma Thurman

Umbreytingarþættir í algleymi

„Ég hef komist að því að
útivinnandi mæður eru ofurkonur,“ sagði Uma Thurman
en hún leikur í myndinni The
Producers sem sýnd er á
Stöð 2 bíó í kvöld.

Þar sem ég hef nú gaman af öllu sem tengist
tísku hef ég slysast til að horfa á þætti þar
sem konur eru teknar fyrir og umbreytt af
erlendum tískuvitringum með misjöfnum
árangri. Ástæða þessa áhorfs er sennilega
sú að oft hefur komið yfir mig sú löngun
að gera slíkt hið sama við konur sem búa
yfir miklum möguleikum en virðast bara
ekki hafa græna glóru um hvernig á að
nýta þá. Í fyrra fengum við bresku þættina
þar sem Trinny og Susannah stíliseruðu
þunglyndar breskar húsmæður en núna
fáum við tvöfaldan bandarískan pakka á Skjá
Einum á miðvikudagskvöldum þar sem tveir
samkynhneigðir menn umbreyta konum af
ýmsum gerðum og stærðum. Jay Manuel
ríður á vaðið með undarlegan þátt þar sem
venjulegum og þreyttum konum er breytt

EKKI MISSA AF

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og

08.20 Formúla 1 2008 - Frakkland Út-

garði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni.

vinir, Ofurhundurinn Krypto og Fífí.

sending frá tímatökunni.

09.07 Disneystundin Alvöru dreki, Sígildar teiknimyndir, Nýi skólinn keisarans.

08.00 Algjör Sveppi
09.35 Tommi og Jenni
10.00 Krakkarnir í næsta húsi
10.20 Draugasögur Scooby-Doo (10:13)
10.45 Justice League Unlimited
11.10 Ginger segir frá
11.35 Bratz
12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.50 Neighbours
13.10 Neighbours
13.30 Neighbours
13.55 America´s Got Talent (8:12)
15.00 Primeval (3:6)
15.55 Friends (4:24)
16.20 The New Adventures of Old

09.55 Gillette World Sport Fjölbreyttur

10.00 Fræknir ferðalangar
10.25 Hjálp, ræningjar! (2:3) (e)
10.55 Glímukóngur (Going to the Mat)
12.25 Ævintýri í Aspen (Aspen Extreme)
14.20 Regnmaðurinn sjálfur (e)
15.10 Fé og freistingar Bandarísk þátta15.55 Baróninn og Þórarinn Heimildamynd eftir Dúa J. Landmark um Hvítárvallabaróninn.

16.50 Hvað veistu?
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 EM 2008 - Upphitun
18.00 Fréttir
18.23 Veður
18.25 EM 2008 - Upphitun
18.45 EM í fótbolta 2008 Bein útsend20.45 Fréttayfirlit
20.55 Hinrik áttundi (Henry VIII) (1:2)

16.55 60 minutes
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.10 Derren Brown – Hugarbrellur

Bresk sjónvarpsmynd í tveimur hlutum um
38 ára stormasama valdatíð Hinriks áttunda.
Aðalhlutverk: Ray Winstone, Joss Ackland,
Charles Dance og Helena Bonham Carter.

NÝTT (5:5) Derren Brown heldur áfram að
beita ótrúlegum hugarbrellum og sýna fram
á að vegir hugarins eru órannsakanlegir.
Sjón er sögu ríkari.

22.35 EM 2008 - Samantekt
23.05 Draumur á jónsmessunótt (A

19.35 Sjálfstætt fólk Jón Ársæll Þórðarson ræðir við áhugavert fólk um lífshlaup
þess og viðhorf.

ing frá leik Ítala og Spánverja.

20.55

Hinrik áttundi (Henry

SJÓNVARPIÐ

VIII)

Christine (10:22)

▼

Pussycat Dolls
STÖÐ 2 EXTRA
Present: Girlicious

SKJÁREINN

08.00 Morgunstundin okkar Í nætur-

röð, lokaþátturinn endursýndur.

20.00

STÖÐ 2

Midsummer Night’s Dream) Bresk sjónvarpsmynd frá 2005 sem byggð er á leikriti
Williams Shakespeare en fært til nútímans.

00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

20.10 Monk (10:16) Monk heldur áfram
að aðstoða lögregluna við lausn sérkennilegra sakamála.
20.55 Women´s Murder Club (2:13) Þær
eru fjórar og perluvinkonur en sérsvið þeirra
og helstu áhugamál eru slúður og sakamál.

21.30

The Wedding Planner

SKJÁREINN

Nathan Lane, Matthew Broderick og Umu
Thurman í aðalhlutverkum.

21.40

The Riches

STÖÐ 2

20.10 Jumanji
22.00 The Cooler
00.00 Back in the Day
02.00 Perfect Strangers
04.00 The Cooler

21.40 The Riches (3:7) Svikahrappar af

▼

06.00 Fat Albert
08.00 Buena Vista Social Club
10.00 The Producers
12.10 Fjölskyldubíó: Jumanji
14.00 Fat Albert
16.00 Buena Vista Social Club
18.00 The Producers Gamanmynd með

hjólhýsakyni sem hafa lifað sem sígaunar
allt sitt líf, söðla rækilega um og setjast að í
venjulegu úthverfi.

22.30 Wire (1:13)
23.30 Cashmere Mafia (1:7)
00.15 Bones (12:15)
01.00 Mobile (4:4)
01.55 10.5 Apocalypse (1:2)
03.20 10.5 Apocalypse (2:2)
04.40 Monk (9:16)
05.25 The New Adventures of Old

íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi.

10.25 Inside the PGA Skyggnst á bakvið
tjöldin í PGA mótaröðinni og tímabilið framundan skoðað.

10.50 F1: Við rásmarkið Hitað upp fyrir
Formúlu 1. Spjallþáttur þar sem fjallað verður um Formúlu 1 á mannlegu nótunum.

11.30 Formúla 1 2008 – Frakkland
Bein útsending frá Formúlu 1 kappakstrinum.
14.15 Formula 3 Sýnt frá Formúlu 3

kappakstrinum í Snetterton en þar eigum
við Íslendingar tvo fulltrúa.

14.45 Landsbankamörkin 2008 Allir
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferðinni skoðuð.

15.45 Opna bandaríska mótið Útsending frá lokadegi US Open í golfi.
20.10 Formúla 1 2008 - Frakkland Útsending frá Formúlu 1 kappakstrinum.
22.00 F1: Við endamarkið Fjallað um
atburði helgarinnar og gestir ræða málin.

22.40 Million Dollar Celebrity Poker

09.50 Vörutorg
10.50 MotoGP Bein útsending frá Donington Park á Bretlandi þar sem áttunda
mót tímabilsins í MotoGP fer fram.

15.05 The Biggest Loser (e)
16.35 The Real Housewives of Orange
County (e)

17.25 Age of Love (e)
18.15 How to Look Good Naked (e)
18.45 The IT Crowd (e)
19.15 Snocross - Lokaþáttur Íslenskir
snjósleðakappar í skemmtilegri keppni þar
sem ekkert er gefið eftir. Keppendur þurfa
að glíma við erfiðar brautir og keppnin hefur
aldrei verið eins spennandi. Kraftur, úthald
og glæsileg tilþrif frá upphafi til enda.

19.40 Top Gear – Best of Vinsælasti
bílaþáttur Bretlands, enda með vandaða
og óháða gagnrýni um allt tengt bílum og
öðrum ökutækjum, skemmtilega dagskrárliði og áhugaverðar umfjallanir.

20.40 Are You Smarter than a 5th
Grader? Bráðskemmtilegur spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna. Spurningarnar eru
teknar úr skólabókum grunnskólabarna en
þær geta vafist fyrir þeim fullorðnu.

ar 2 Sport ásamt sérfræðingum renna yfir
hvern leikdag á EM.

21.30 The Wedding Planner Rómantísk gamanmynd með Jennifer Lopez
og Matthew McConaughey í aðalhlutverkum. Mary er formaður kvenfélags í San
Francisco sem skipuleggur brúðkaup. Allur
áhugi hennar beinist að því að hlutirnir séu
í röð og reglu og hún hefur engan tíma er
fyrir karlmenn. En þegar henni og hönnuði
hennar er bjargað af glæsilegum lækni lítur
loksins út fyrir að hún hafi fundið þann rétta.

18.30 PL Classic Matches Everton -

23.10 Almost a Woman Áhrifarík sjón-

▼

F1 - Frakkland Beint

kílóum of þungar í stuðningssokkabuxur og
risavaxna brjóstahaldara í þættinum How
to Look Good Naked. Ég hef velt því fyrir
hvers vegna samkynhneigðir menn eru alveg
búnir að taka þessa þætti að sér og hvort
ég myndi treysta breskum tæfum betur
til að breyta um minn eigin stíl eða
litaglöðum gay gaurum með rosalega
ljótar hárgreiðslur. Það hefur bara
verið gerður einn svona þáttur hérlendis, þegar Gilzenegger spreyjaði
karlmenn appelsínugula og klæddi
þá í bleikar skyrtur. Ef ég hefði völd
til að skapa svona þátt myndi ég
einmitt reyna það sem aldrei hefur
verið reynt áður: Að afhnakka fólk.
Hvernig hljómar það sem hugmynd
að raunveruleikaþætti?

▼

11.30

SJÓNVARPIÐ

í Hollywood-stjörnu að eigin vali. Ein til
dæmis vildi líta út eins og Angelina Jolie
og í síðasta þætti var ungri barnfóstru
breytt í einhvers konar klón af Söruh
Jessicu Parker. Ég verð að muna
þetta næst þegar mér finnst ég vera
þreytt og óspennandi, að reyna að
leysa málið með því að breytast
til dæmis í Charlize Theron. Það
væri nú ekki slæmt.
Strax á eftir þessum furðulega þætti kemur svo Carson
sem við þekkjum betur úr
Queer Eye for the Straight
Guy en hann er hættur að
breyta loðnum hippum í
metrómenn og farinn að
klæða konur sem eru nokkrum

16.20 Bestu leikirnir Bolton - Wigan
18.00 EM 4 4 2 Íþróttafréttamenn Stöðv-

Leeds, 99/00. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

19.00 PL Classic Matches Newcastle Sheffield Wednesday, 99/00.

19.30 Premier League World Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð
frá ýmsum hliðum. Leikmenn heimsóttir og
gömlu stjörnurnar leitaðar uppi.
20.00 Football Rivalries - Galatasaray
v Fenerbahce Í þessum þáttum er fjallað um ríg stórliða víða um heim innan vallar sem utan.
21.00 EM 4 4 2
21.30 10 Bestu - Rúnar Kristinsson
Fjórði þátturinn af tíu í þáttaröð um tíu
bestu knattspyrnumenn Íslandssögunnar.

Christine (10.22)

22.20 Bestu leikirnir West Ham - Man.

05.45 Fréttir
06.30 Myndbönd frá Popp TíVí

00.05 EM 4 4 2

Utd

varpsmynd sem vann til hinna virtu Peabody-verðlauna árið 2003. Þetta er þroskasaga ungrar stúlku sem flyst með fjölskyldu
sinni til New York frá Púertó Ríkó. Aðalhlutverkið leikur Ana Maria Lagasca, sem hlotið
hefur mikið lof fyrir frammistöðu sína.

00.40 Secret Diary of a Call Girl (e)
01.10 Minding the Store (e)
01.35 Vörutorg
02.35 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni
viku. Endurtekið á klst. fresti.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

69,94%

Við stöndum upp úr í nýjustu
Fréttablaðið er með 41% meiri lestur en 24 stundir
og 93% meiri lestur en Morgunblaðið

Fíton/SÍA

Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins samkvæmt nýjustu könnun
Capacent Gallup. Fréttablaðið hefur mikið forskot á samkeppnisaðila sína
miðað við meðallestur á tölublað hjá aldurshópnum 18–49 á höfuðborgarsvæðinu. Við erum bæði þakklát og stolt og bendum auglýsendum á að
notfæra sér þessa vitneskju þegar þeir ákveða hvar auglýsingu þeirra er
best borgið.

könnun Capacent

49,72%

36,30%

Allt sem þú þarft...

...alla daga
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EM í fótbolta BEINT
Sjónvarpið kl. 18.45
STÖÐ 2 KL. 22.30
Wire – Ný þáttaröð
Fjórða syrpan í hörkuspennandi myndaflokki sem gerist á
strætum Baltimore í Bandaríkjunum. Eiturlyf eru mikið
vandamál og glæpaklíkur vaða
uppi. Höfundur þáttanna er
David Simon. Hann var einn
handritshöfunda Homicide:
Life on the Street.

Það er komið að átta liða úrslitum
í EM í fótbolta. Í dag spila Ítalir og
Spánverjar. Þorsteinn J. stjórnar upphitun fyrir leik og samantekt úr leik
dagsins sem hefst kl. 22.35.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Domenico Scarlatti
09.03 Framtíð lýðræðis
10.05 Veðurfregnir
10.15 Útvarpsleikhúsið: Hræðilega fjölskyldan
11.00 Guðsþjónusta í Breiðholtskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Listin og landafræðin
14.00 Loftbelgur
14.30 Lostafulli listræninginn
15.00 Flækingur

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Saga til næsta bæjar
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Af minnisstæðu fólki
20.00 Leynifélagið
20.25 Tónleikur
21.10 Á hestaslóð
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Umhverfis jörðina
23.10 Andrarímur
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

15.00 Hollyoaks
15.25 Hollyoaks
15.50 Hollyoaks
16.15 Hollyoaks
16.40 Hollyoaks
18.00 Seinfeld (13:22) Stöð 2 Extra sýnir
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo
aftur um helgar.

▼

18.30 Seinfeld (14:22)
19.00 Seinfeld (13:22)
19.30 Seinfeld (14:22)
20.00 Pussycat Dolls Present:

Girlicious (3:10) Hljómsveitin Pussycat
Dolls er vinsæl úti um allan heim. Nú á að
stofna systrahljómsveit Pussycat Dolls og
mun hún heita Girlicious og samanstanda
af þremur hæfileikaríkum og að sjálfsögðu
gullfallegum stúlkum. Fimmtán stúlkur af
þeim þúsundum sem sóttu um keppa um
eftirsóttu plássin þrjú.

20.45 Twenty Four 3 (4:24) (e)
21.35 American Dad (14:19) Fjórða
teiknimyndaserían um Stan og baráttu hans
gegn hryðjuverkum. Fjölskylda hans er ekki
eins og aðrar fjölskyldur því að á heimilinu
búa m.a. kaldhæðin geimvera og enskumælandi gullfiskur.

22.00 Seinfeld (13:22)
22.25 Seinfeld (14:22)
22.50 Seinfeld (13:22)
23.15 Seinfeld (14:22)
23.40 Sjáðu
00.05 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

8.00 Top Gear Xtra
9.00 Top Gear Xtra
10.00 The Weakest Link
11.00 Doctor Who
11.45 Doctor Who Confidential
12.00 Doctor Who
12.45 Doctor Who Confidential
13.00 Space Odyssey - Voyage To The Planets
14.00 Space Odyssey - Voyage To The Planets
15.00 Days that Shook the World
16.00 Days that Shook the World
17.00 Space Race
18.00 Space Race
19.00 Space Race
20.00 Space Race
21.00 Space Odyssey - Voyage To The Planets
22.00 Space Odyssey - Voyage To The Planets
23.00 Days that Shook the World
0.00 Days that Shook the World

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 Boxen
10.25 OBS 10.30 Manden fra toget 12.00 Det
lille hus på prærien 13.10 Glem mig aldrig 14.40
Landsbyhospitalet 15.30 Bamses Billedbog 16.00
Et dejligt hundeliv 16.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 17.00 Kløvedal i Kina 18.00 Rejseholdet
19.00 21 Søndag 19.40 SportNyt 19.50 Beck
21.20 Mørkets gerninger

9.10 Sydvendt 9.40 Gammel bak rattet 10.20 Ti
kniver i hjertet 11.50 Leif Ove Andsnes i Carnegie
Hall 13.05 Motorsport: Mestermøte på Bjerke
14.00 Sprangridning: Norway Grand Prix 15.30
Åpen himmel 16.00 Lillefot og vennene hans
16.25 Herr Hikke 16.30 Tett på dyrene 17.00
Søndagsrevyen 17.45 Sportsrevyen 18.05 Med lisens til å sende: Historiske øyeblikk 18.35 Millionær
i forkledning 19.25 Kavanagh 20.40 Maijazz 21.10
Kveldsnytt 21.30 Autofil 22.00 Kunstnerbyen New
York 22.50 Uka med Jon Stewart 23.15 Norsk på
norsk jukeboks

SVT 1
9.15 Sommartorpet 9.45 I trädgården med Camilla
Plum 10.25 En film om när män badar 10.55
Talarna i 24 Direkt 12.00 Wallenbergs 13.00
Orangutangernas räddare 14.00 Esa-Pekkas önskekonsert 15.00 Teknikens fantaster 16.00 Fem
myror är fler än fyra elefanter 16.30 Anki och Pytte
17.00 Hundkoll 17.30 Rapport 18.00 Sportspegeln
18.45 Här händer ju ingenting 19.00 Baronessan
19.25 Tandemhopp 19.30 Mia och Klara 20.00
Muslim i Europa 20.30 En svensk berättelse 21.00
Rapport 21.10 I sinnets våld 22.10 På luffen i

Blaðberinn minn
hjálpar mér að taka til
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Svag fyrir uppátækjasömu fólki og púrtvíni
„Mér finnst þetta flott hjá þeim.
Ragnar er algjör engill núna
miðað við þegar hann var fimm
ára. Þegar hann byrjaði í skóla
héldu allir að hann væri villingur af því að hann var í Kissjakka og rifnum gallabuxum.
Hann fermdist með blátt hár.
Það er ekkert hægt að segja við
þessu, þeir eru bara svona.“
Friðgerður Guðmundsdóttir um syni sína
Ragnar Sólberg og Egil Örn Rafnssyni,
en hljómsveit þeirra, Sign, spilaði á hinni
virtu rokkhátíð Download síðustu helgi.

Hvað er að frétta? Skínandi gott bara. Platan
mín, Our Map to the Monster Olympics, er að
koma út á næstu dögum, hérna heima og í
Japan. Ég slæ upp rokna útgáfutónleikum í
Iðnó á fimmtudagskvöldið af því tilefni.
Augnlitur: Grænn.
Starf: Listamaður.
Fjölskylduhagir: Huggulegir.
Hvaðan ertu? Úr Unaðsdal í Ísafjarðardjúpi.
Ertu hjátrúarfull? Í aðra röndina. Ég fæ ekki
slag ef ég sé svartan kisa en það eru ýmis teikn
sem boða hiklaust gæfu og ég horfi í þau.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Twin Peaks
eru bestu sjónvarpsþættir allra tíma. Ég hef
verið á þeirri skoðun síðan ég var 13 ára.
Uppáhaldsmatur: Rabarbari.
Fallegasti staðurinn: Mount Shasta í
Kaliforníu, Minni-Vogar og Ísafjörður.

iPod eða geislaspilari: Langar einhvern að vita
svarið við þessu?
Hvað er skemmtilegast? Spariskapið.
Hvað er leiðinlegast? Það er mjög leiðinlegt
að ráða ekki við hjartsláttinn og missa málið.
En líka ákaflega leiðinlegt að taka bensín.
Helsti veikleiki: Ég er helvíti svag fyrir uppátækjasömu fólki og góðu púrtvíni.
Helsti kostur: Ætli það sé ekki gamla góða
hvatvísin, þó hún hafi nokkrum sinnum kostað
mig kúlið, brot úr augnabliki.
Helsta afrek: Ég veiddi einu sinni stelpu upp
úr hafsjó af skít undir fjósinu í sveitinni. Annars
hefði hún kannski drukknað í drullu.
Mestu vonbrigðin: Það er langbest að snúa
vörn í sókn um leið og syrtir í álinn, að stoppa
helst aldrei lengur en brot úr augnabliki við eitthvað eins og vonbrigði – áfram með smjörið!

Hver er draumurinn? Ást og list að
eilífu.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Eggert
Þorleifsson. Ég hef líka verið á þeirri
skoðun síðan ég var 13 ára og
sé ekki fram á að neinn skáki
honum.
Hvað fer mest í taugarnar
á þér? Ringlaðir menn og
undirförlar konur.
Hvað er mikilvægast? Hugrekki, heilindi, góður félagsskapur, andagift, ímyndunarafl, limbó og libídó, gáski,
drifkraftur, áræðni, ást og
það að heiðra sérviskur
sínar, að vita hvað mann
langar í og þora að fá sér það.

977
1
.
2
21.1

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON: BÚINN AÐ KAUPA SÉR TÍSKUTÁKN

Bó glæsilegur á nýrri vespu

HNEYKSLAST EKKI Á MEGASI Bjartmar Guðlaugsson vill ekki selja lög sín.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Bjartmar Guðlaugs
selur sig ekki
„Það er ekki hægt að fá lög mín í
auglýsingar og ef þau eru tekin
ófrjálsri hendi er því svarað með
lögfræðingum,“ sagði Bjartmar
Guðlaugsson
tónlistarmaður.
Bjartmar hefur verið kallaður
„síðasta vígið“ eftir að lag
Megasar, Ef þú smælar framan í
heiminn, var notað í auglýsingu
Toyota. „Eins og staðan er í dag,
og hefur verið, þá myndi ég aldrei
gera þetta og hef aldrei gert þetta.
Þetta er ekki minn vettvangur.“
Bjartmari hefur oft verið boðið
að selja lög sín. „Tilboð um svona í
gegnum tíðina, þú getur rétt
ímyndað þér. Maður á það mörg
hittlög. Það hefur komið fyrir
tvisvar, þrisvar sinnum að menn
hafa tekið bút úr einhverju sem ég

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1

Brian Cowen.

2

Semih.

3

Stefsstells Vígi Villingur.

hef gert og ætlað sér að nota það.
Ég hef látið stoppa það og hef þrisvar á ferlinum þurft að stoppa
hugmyndir um svona lagað í fæðingu. Ég ver minn höfundarrétt
afskaplega vel.“
Það er ekki þar með sagt að
hann hneykslist á þeim sem selja
lög sín, þvert á móti. „Það er hverjum og einum listamanni frjálst að
gera það sem honum býr í brjósti
og það sem hann vill gera við sitt
efni. Ég hef ekkert á móti auglýsingum, hef meira að segja mjög
gaman af mörgum þeirra. Og ég
er alls ekki hneykslaður á Megasi.
Hann er ekki með neinn starfslokasamning frekar en aðrir popparar.“ Það lítur því út fyrir að „síðasta vígið“ ætli að halda.
- kbs

„Þetta er tákn sjöunda áratugarins. Eiginlega er þetta bara eitt
af þessum kúltúr-táknum, á alveg
tvímælalaust heima í ikon-sögunni með Fendernum, Elvis og
Coca-Cola
flöskunni,“
segir
Björgvin Halldórsson en hann er
búinn að festa kaup á Piaggiovespu af flottari taginu sem leikarinn Gunnar Hansson flytur inn
og selur. Hjólin hafa slegið í gegn
hér á landi og þegar eru yfir
þrjátíu farartæki af þessari gerð
komin á götur borgarinnar.
„Þessi hönnun er náttúrlega
alveg mögnuð. Ítalarnir kunna
sitt fag þegar kemur að hönnun
og stíl,“ bætir Björgvin við.
Vespan sem Björgvin hyggst
nota í ferðir sínar um höfuðborgarsvæðið er alveg sérstök, kallast
Vespa GTV 250 og er framleidd í
tilefni af sextíu ára afmæli hjólsins. Hún er með öllum aukabúnaði sem hægt er að hugsa sér.
„Heiðrar hinar klassísku línur
sem gerðu hjólið að einu þekktasta vörumerki í heimi,“ svo
vitnað sé í heimasíðu hjólsins.
„Við hjónin kynntumst þessum
léttu hjólum á Ítalíu og leigjum
okkur oft svona þegar við erum
þar. Þetta eru alveg æðisleg hjól,
falleg og glæsileg en gæðin eru
líka mikil,“ útskýrir Björgvin.
„Mér finnst verst að geta ekki
notað þau yfir vetrartímann en
þau eru ekkert sérstaklega hentug í hálku og snjó. Á sumrin eru
þau hins vegar frábær og það er
yndislegt að fá vindinn í fangið.“
Björgvin hefur reyndar sögu
hjólanna alveg á hreinu, bendir
meðal annars á að þau hafi verið
fyrirferðarmikil í rómantísku
kvikmyndinni Roman Holiday
þar sem Gregory Peck og Audrey
Hepburn felldu hugi saman undir
ljúfum og seiðandi niði frá
vespunum í Róm. „Myndin fangaði einhvern veginn þennan anda

GÓÐ SAMAN Björgvin á vafalítið eftir að líta vel út á þessari glæsilegu vespu sem
hann festi nýverið kaup á.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

sem kemur yfir mann þegar
maður situr á vespunni,“ segir
Björgvin og hlær.
Björgvin er þó ekki að nema
ný lönd með þessum vespukaupum því hann á eina gamla fyrir.
„En núna var bara ákveðið að
skipta henni út og fá sér alvöru
hjól. Það er að verða til svolítil
vespu-menning hér á landi og

það er ekkert smá gaman að
þeysast á milli húsa eða skjótast
á kaffihús á svona faratæki,“
segir Björgvin, sem þarf þó
eflaust að hafa mikið fyrir því að
fá að hafa vespuna því eiginkonan
Ragnheiður er engu síðri vespuaðdáandi en hann. „Hún hlakkar
alveg jafn mikið til og ég að fá
hjólið í hús.“
- fgg

Heimavíngerð til einkaneyslu ólögleg
Fréttablaðið greindi frá því í vikunni að víngerð heima við hefði
færst í aukana með versnandi
ástandi á fjármálum heimilanna.
Þó að fyrirtæki á borð við Ámuna,
sem selja efni og tæki til víngerðar, hafi öll tilskilin leyfi til starfans, lítur þó út fyrir að víngerð í
heimahúsi sé ólögleg og refsiverð.
„Mér sýnist það klárt að þetta sé
allt óheimilt samkvæmt áfengislögum,“ segir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður. „Þegar maður
les þriðju grein áfengislaga gæti
maður ályktað að það væri heimilt
að framleiða áfengi til einkaneyslu.
Þar segir að til að stunda í atvinnuskyni innflutning, heildsölu, smásölu eða framleiðslu áfengis þurfi
leyfi, en ekki er minnst á framleiðslu til einkaneyslu,“ útskýrir
Vilhjálmur. Í fjórðu grein laganna
kemur fram að séu tilskilin leyfi
ekki fyrir hendi varði það refsingu.
„Þar er svo tekið fram að það varði
refsingu að framleiða áfengi til
einkaneyslu eða sölu, þó ekki sé í
atvinnuskyni,“ bendir Vilhjálmur

á. „Þar er einkaneyslan tekin fram
klárt og kvitt,“ segir hann. Sækja
má um leyfi til framleiðslu áfengis
í atvinnuskyni, en ekki er hægt að
fá leyfi fyrir einkaframleiðslu.
Lögin segja því til um að víngerð
í heimahúsi sé ólögleg, þó að lítið
heyrist af því að lögregla hafi mikil
afskipti af slíku. „Ef þeir eru að
fara í hús í öðrum tilgangi, eru með
heimildir til slíks og tæki og tól
sem að gera fólki kleift að brugga
áfengi verða á vegi þeirra kippa
þeir því eflaust með,“ segir Vilhjálmur, en heimilt er að gera öll
slík tæki upptæk. „Ég held ekki að
þeir séu almennt séð að leita að
einni og einni rauðvín sem fólk
framleiðir heima. Samkvæmt
lögum er það samt ólöglegt,“ segir
hann.
- sun
FRAMLEIÐSLA ÓLÖGLEG Vilhjálmur
H. Vilhjálmsson lögmaður segir það
ljóst að framleiðsla á áfengi, þó að til
einkaneyslu sé, sé ólögleg og refsiverð
samkvæmt áfengislögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs
Jónssonar

Niður með
lýðræðið

Barcelona

Billund

Eindhoven

Frankfurt Hahn

ALÞINGI

Íslendinga er eitt skýrasta dæmið um þá tíma- og mannauðssóun sem í lýðræði felst. Þar
eyða tugir hæfileikaríkra og dugandi Íslendinga ævinni í eitthvað
sem einn kontóristi með stimpil
gæti annast í hlutastarfi; að samþykkja lög frá ríkisstjórn. Að vísu
kæmist hann ekki upp með að
ákveða sjálfur kjör sín, en það er
líka eini munurinn. Þarna eru listamenn, fræðimenn, viðskiptamenn
og aflaskipstjórar, sem gætu verið
að auðga menningar-, lista- og
atvinnulíf þjóðarinnar og draga
björg í þjóðarbúið, að vinna þjóðinni minna gagn með kjaftæði og
vaðli en þeir myndu gera þegjandi
með skóflu úti í skurði. Þeir eru
hins vegar á miklu hærra kaupi,
sem þeir eiga grunsamlega auðvelt
með að koma sér saman um að sé
eðlilegt, einkum miðað við hvernig
samkomulagið er að öðru leyti.

Varsjá

Alicante

L

ýðræði er rugl. Það er dýrt í
rekstri, seinvirkt og skilar
sjaldnast gáfulegri niðurstöðu en
þeirri sem hvort sem er hefði
verið komist að með öðrum aðferðum. Það gengur yfirleitt út á að
láta hóp fólks, sem annars gæti
orðið að gagni, fjasa og þusa
klukkustundum saman til að
ákveða það sem allan tímann var
augljóst að væri það eina sem
kæmi til greina og einn maður
með vit í kollinum hefði getað
afgreitt á hálfri mínútu og notað
restina af tímanum í eitthvað
skynsamlegra.

Berlín

14 áfangastaðir
í sumar
Bókaðu
núna!

Börn:

50%

Iceland Express býður ﬂug til 14 áfangastaða í sumar, vítt og breitt
um Evrópu. Bókaðu núna á www.icelandexpress.is

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með
fullorðnum, fá helmingsafslátt af
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

SATT

að segja skilar lýðræðið
oftast lökustu hugsanlegu niðurstöðunni. Miðjumoð og málamiðlanir eru megineinkenni þess.
Þegar annar segir A og hinn B
verður málamiðlunin eitthvert
afskræmi mitt á milli A og B, sem
er hvorugt og því aðeins eitthvert
merkingarlaust og ónothæft pár.
Enda er þannig komið fyrir lýðræðinu hér á landi að fulltrúar
okkar verja starfsævinni í að
þrátta sín á milli um það nákvæmlega hvar á miðakrein hins gullna
meðalvegar sé best að halda sig og
láta það líta út eins og himinn og
haf skilji að heimsmynd þeirra,
lífssýn og hugsjónir.

með ánægju

ÞESS

vegna er þessi gagnrýnislausa lotning fyrir lýðræðinu, sem
okkur er innrætt frá blautu barnsbeini, gjörsamlega ofvaxin skilningi mínum. Orðið „lýðræðislegt“
er oftast notað sem samheiti fyrir
„gott og heiðarlegt“, jafnvel þótt
sagan sýni að leikreglur lýðræðisins séu síður en svo neins konar
endanleg trygging alþýðunnar
gegn óhæfum leiðtogum.

Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

2.56
1.29

Hádegi

Sólarlag

13.30
13.43

0.03
0.58
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GÓÐAN DAG!
Í dag er sunnudagurinn 22. júní,
175. dagur ársins.

Gautaborg

Basel

Stokkhólmur

Kaupmannahöfn

París

London

Friedrichshafen

