Golfklúbbur Reykjavíkur
var stofnaður árið 1934 og var
hann fyrsti golfklúbbur landsins. Sumarið 1935 var fyrsta
golfmótið haldið í Laugardalnum. Var það stórviðburður og
héldu margir að hér væri um
að ræða eitthvert stundargaman hjá heldra fólki sem félli
fljótt í gleymsku en reyndin
varð önnur.
HEIMILI

ARNALDUR HALLDÓRSSON

HEILSA

HÚS

Myndarammar eru
inni á öllum heimilum.
Heimilið verður fallegra
og hlýlegra ef myndir af
fjölskyldu og vinum eru
á veggjum eða í hillum.
Hægt er að hafa ólíka
ramma í mismunandi
litum til að lífga upp á
heimilið.

BÖRN

NÁM

FERÐIR

Kylfingar úr Golffélagi
Reykjavíkur taka þátt í
alþjóðlegu golfmóti sem
haldið verður í Þýskalandi í
byrjun ágúst. Keppt verður
á GC Heddesheim-golfvellinum í Heddesheim. Mótið
er nú haldið í sjötta sinn
og er umgjörð þess öll hin
glæsilegasta.

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GOLF

ATVINNA

TILBOÐ

HÍBÝLI

VINNUVÉLAR O.FL.

híbýli – baðherbergi
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Osturinn spænist upp
og klárast jafnharðan

Litríkar og mynstraðar
flísar næsta æði

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• heimili • golf
Arnaldur Halldórsson ljósmyndari

Reðurgjafi í
mjaðmaaðgerð

Sérblað um híbýli og baðherbergi

Með nagla í löppinni í tvö ár

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

FÓLK 30

með ostaskerann góða frá Stelton.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í MIÐJU BLAÐSINS

Græjukarl með ostaskera
Útsalan
hefst í dag
Í uppgerðu einbýlishúsi við Nýlendugötu
leynist
ostaskeri sem slegið hefur í gegn.

erum samstíga í heimilishaldinu
og enginn ágreiningur um útlit heimilisins hér
á bæ; Unnur ræður
þessu öllu “ segir A
ld
k
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MÁNUDAGUR
Fótboltakona flutt heim
Dóra María Lárusdóttir
mælir hiklaust með
því að fótboltastelpur
horfi til Bandaríkjanna,
en hún kom heim
frá Rhode Island
í vor.
FÓLK 30

Rannsóknarmaður og
frístundamálari
Jón Bogason heldur sína fyrstu
einkasýningu.
TÍMAMÓT 16

Kominn í kántríið
Helgi Björnsson verður
fimmtugur á næstunni. Hann fagnar
afmælinu með
útgáfu kántríplötu.
FÓLK 22

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

Mikið fatlað fólk líður fyrir aðstöðuleysi
Endurhæfing þeirra sem slasast eða veikjast illa líður fyrir aðstöðuleysi á Grens- FRANSKIR HERMENN Meðal alvarlega
ásdeild Landspítala. Með betri aðbúnaði gæti fólk hafið störf og daglegt líf fyrr særðra er þriggja ára barn. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
en nú er, að mati sérfræðinga. Málefni deildarinnar eru til skoðunar hjá ríkinu. Hersýning í Frakklandi:
HEILBRIGÐISMÁL „Við erum mjög
óánægð með sinnuleysi heilbrigðisyfirvalda varðandi endurhæfingu þeirra sem helst þurfa á henni
að halda“ segir Gunnar Finnsson,
stjórnarformaður Hollvina Grensásdeildar. Deildin starfar í 35 ára
gömlu húsnæði sem stenst ekki
nútímakröfur segir yfirlæknir.
„Frá stofnun Grensásdeildar
árið 1973 hefur þjóðinni fjölgað
um rúm 40 prósent. Þeim sem
þurfa á endurhæfingu að halda
hefur samt fjölgað meira en sem
því nemur vegna þess að meðalaldur hefur hækkað og fleiri lifa
af alvarleg slys og veikindi vegna
bættrar
heilbrigðisþjónustu
almennt. Þetta fólk þarf mikla end-

urhæfingu sem tekur mánuði og
jafnvel ár. Það hefur engu verið
bætt við á endurhæfingardeildinni
til mótvægis við þetta,“ segir
Gunnar.
Guðrún Karlsdóttir, yfirlæknir
á endurhæfingarsviði Landspítalans, segir að miklar breytingar
hafi orðið á endurhæfingu á
undanförnum árum en aðstöðuleysi komi í veg fyrir að hægt sé
að beita nýjustu og skilvirkustu
aðferðum. Guðrún segir að yfirleitt þurfi fólk ekki að bíða lengi
eftir að komast inn á Grensásdeild.
„En við vildum koma fleira fólk að
og fyrr.“
Kristín Thorberg, formaður
Félags fagfólks um endurhæfingu

og starfsmaður deildarinnar, segir
að starfsemin sé löngu búin að
sprengja húsnæðið utan af sér.
„Það er einstaklingsbundið hvaða
áhrif aðstöðuleysið hefur. Mín
upplifun er sú að þetta fólk fái
ekki þá möguleika sem þyrfti til að
ná bata fyrr. En það verður líka að
segjast að fólk kemur mun veikara
inn á deildina en áður var vegna
þrengsla á Landspítalanum og er
ekki tilbúið í endurhæfingu.“
Nefnd á vegum heilbrigðisráðuneytisins hefur til athugunar uppbyggingu Grensásdeildar en getur
ekki þegið tilboð Tryggingafélagsins Sjóvár um að fjármagna byggingu viðbótarálmu vegna útboðsskyldu.
- shá / sjá síðu 6

FRAKKLAND Sextán særðust á

hersýningu nálægt Carcassonne í
Suðaustur-Frakklandi í gær þegar
raunverulegar byssukúlur
reyndust vera í byssunum í stað
púðurskota. Fjórir eru alvarlega
særðir, þar á meðal ungt barn.
Fréttavefur BBC greinir frá
þessu.
Verið var að sýna hvernig lausn
gísla færi fram. Ekki er ljóst af
hverju raunverulegar byssukúlur
voru í byssunum. Hermaðurinn
sem skaut hefur verið handtekinn.
Nicolas Sarkozy, forseti
Frakklands, hefur kallað eftir
opinberri rannsókn á atvikinu. - gh

Allir á Spáni í
hátíðarskapi

FH náði fjögurra
stiga forskoti á
toppnum í Landsbankadeildinni.

SPÁNN „Fólk er að flauta úti á götu

ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG

9
9
14
14

VÍÐA VÆTA Í dag verða norðaustan 5-13 m/s hvassast austan Vatnajökuls. Rigning eða skúrir en þurrt
að mestu á landinu vestanverðu.
Hiti 7-16 stig, mildast syðst.
VEÐUR 4

Sextán særðir

Mikill fögnuður á Spáni:

Atli Viðar hetja
FH-inga

8

PÁLL ARASON

LANGÞRÁÐ STUND FYRIR SPÁNVERJA Iker Casillas, fyrirliði og markvörður Spánverja, lyftir hér Evrópumeistarabikarnum, við góðar

undirtektir félaga sinna, eftir að spænska liðið sigraði Þjóðverja, 1-0, í úrslitaleiknum í Vínarborg í gærkvöldi. Þetta er fyrsti titill
Spánverja í heil 44 ár.
NORDICPHOTOS/AFP

og fagna og fánar úti um allt,“
segir Brynja X. Vífilsdóttir, sem
býr í Madrid.
Sannkölluð þjóðhátíð hafi verið í
landinu eftir „verðskuldaðan“
sigur Spánverja í Evrópumeistaramótinu.
„Ég held bara að hver einasta
manneskja í landinu hafi verið
límd við skjáinn á meðan leikurinn
stóð,“ segir Brynja. Fótbolti skipti
mjög miklu máli í landinu.
Spænskir fjölmiðlar voru og
undirlagðir af boltanum í gærkvöldi og kepptust við að fagna því
hvernig Spánn hefði lagt Evrópu að
fótum sér.
Jóhann Karl Spánarkonungur
lýsti því yfir að hann hefði þjáðst
meðan hann fylgdist með leiknum,
en það hefði sannarlega verið þess
virði.
- kóþ / sjá síðu 24

Náttúrufræðingur kærir meindýraeyði fyrir ólöglegt dráp á starraungum:

Kóngulóarmaðurinn kærður
DÝRALÍF „Í ofanálag við lögbrotið er þetta siðleysi á
hæsta stigi,“ segir Einar Þorleifsson náttúrufræðingur. Einar hefur, í nafni Fuglaverndarfélags Íslands,
lagt fram kæru á hendur Ólafi Sigurðssyni meindýraeyði, sem rekur fyrirtækið Kóngulóarmaðurinn. Einar
segir Ólaf hafa snúið friðaða starraunga úr hálsliðnum fyrir framan sig og ellefu ára gamlan systurson
sinn. Ólafur neitar allri sök.
„Okkur var mjög brugðið. Sér í lagi þó systursyni
mínum sem er mikill dýravinur. Ég sagði manninum

Heilsunuddpottar

að þetta væri lögbrot, en hann hreytti í mig á móti
„hringdu þá í lögguna“ um leið og hann drap ungana,“
segir Einar.
Ólafur segist ekkert hreiður og enga fugla hafa
tekið á viðkomandi stað. Hann segist hafa athugað
aðstæður og séð að þar var hreiður með fuglum í. „Ég
skil ekki hvað manninum gengur til. Ég held að þessi
maður sé að hræða meindýraeyða frá því að nálgast
starrann og skil það sjónarmið, en þetta er komið út í
vitleysu,“ segir Ólafur.
- kg

Opið virka daga frá 8 -18
Smiðjuvegi 76
Kópavogi
Sími 414 1000

Baldursnesi 6
Akureyri
S ími 414 10 5 0

SPURNING DAGSINS
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Samgönguráðherra segir hjólreiðastíga og almenningssamgöngur fá æ meira vægi í ráðuneytinu:

Fleiri forgangsakreinar strætisvagna
Edda, er þessi kleina kannski
orðin svolítið steikt?
„Já, og súkkulaðihúðin felur það
ekki einu sinni lengur!“
Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður
greiningardeildar Landsbankans, hvetur
ráðamenn til að sækja um aðild að ESB.
Hún líkir Íslandi við „súkkulaðikleinu í
hagkerfi þjóðanna“.

SAMGÖNGUR Það væri æskilegt að fjölga
forgangsakreinum fyrir strætisvagna í
borginni og kemur til greina að ríkið veiti
aukinn stuðning til þess, segir Kristján Möller
samgönguráðherra.
Í nýjum vegalögum sé einnig heimild til að
leggja hjólreiðastíga meðfram stofnbrautum og
þjóðvegum. Þetta sé í skoðun.
Gísli Marteinn Baldursson, formaður
umhverfis- og samgönguráðs Reykjavíkur,
gagnrýndi ríkisvaldið í Fréttablaðinu á
laugardag fyrir fátækleg framlög til vistvænna
samgangna í borginni. Ekkert kæmi frá því til
hjólreiðastíga né til forgangsakreina fyrir
strætó. Í stjórnarsáttmálanum er og talað um
að ríkið muni leggja „aukna áherslu“ á almenningssamgöngur og ráðast í „stórátak“ til úrbóta
á samgöngukerfi borgarinnar.

„Og það kemur líka til greina að á þessum
forgangsakreinum verði líka bílar þar sem
tveir eða fleiri ferðast saman,“
segir Kristján.
Samstarfsnefnd samgönguráðuneytis og sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu sé að fara
yfir þessi mál og sérstaklega sé
litið til fljótvirkra úrbóta svo
sem að leggja göngubrýr til að
KRISTJÁN
fækka umferðarljósum.
LÚÐVÍK
Gísli sagði að ríkið styddi betur
MÖLLER
við rútuferðir á landsbyggðinni
en við strætisvagna í borginni.
Ráðherra segir það rétt að sumar leiðir séu
niðurgreiddar á landsbyggðinni. En hann
bendir á að áttatíu prósent af olíugjaldi sé
endurgreitt til Strætós. Annars bíður Kristján

FORGANGSAKREIN STRÆTÓS Til greina kemur að hér
aki einnig einkabílar með tveimur eða fleiri farþegum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

eftir tillögum samstarfsnefndarinnar um
hvernig megi auka vægi almenningssamgangna
á höfuðborgarsvæðinu. Farið verður nánar í
það með haustinu.
- kóþ

Veiða hákarl í fríinu
RUSL Í LAUGARDALNUM Tónleikagestir

skildu eftir nokkuð af rusli eftir stórtónleika í Laugardalnum í fyrrakvöld sem
þó voru tileinkaðir náttúrunni.

Borgarstjóri um stórtónleika:

Fleiri tónleika á
sama stað
NÁTTÚRA „Við göngum rösklega til
verks svo að engin ummerki verði
eftir stórtónleikana,“ segir Ólafur
F. Magnússon borgarstjóri eftir
tónleikana Náttúru í Laugardalnum í fyrrakvöld.
„Því miður varð nokkuð af rusli
eftir í dalnum en hjá því verður
ekki komist á þrjátíu þúsund
manna útihátíð,“ segir Ólafur.
„Það er mjög ánægjulegt að
hafa uppgötvað stað sem er frá
náttúrunnar hendi einstakur til
þess að halda hátíðir af þessu
tagi,“ segir Ólafur. „Eflaust gefast
tækifæri til þess að nota hann
aftur í framtíðinni en það verður
þó að gera sparlega og gæta þess
að ekki sé gengið á náttúru
dalsins.“
- ht

BANDARÍKIN
Obama krafinn um skilríki
Þegar Barack Obama, forsetaframbjóðandi Demókrataflokksins, mætti
í líkamsræktarstöð í gær umvafinn
lífvörðum krafði afgreiðslustúlka hann
um nafn og skilríki. Framkvæmdastjóri stöðvarinnar segir að allir gestir
séu spurðir um skilríki, hver svo sem
eigi í hlut.

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fjórir ölvaðir undir stýri
Lögreglan á Suðurnesjum stöðvaði
þrjá ökumenn sem voru ölvaðir undir
stýri í gærdag. Þá stöðvaði lögreglan í
Borgarnesi einn ökumann sem einnig
ók undir áhrifum áfengis norðan við
Borgarnes í fyrrinótt.

Á Vopnafirði er boðið upp á hákarlaveiðar fyrir ferðamenn. Hákarlarnir vega
frá hálfu og upp í eitt tonn. „Við verðum að byggja á því sem fyrir er,“ segir
Guðni Ásgrímsson sem býður upp á þessar ferðir.
FERÐAÞJÓNUSTA „Það er svo sem

engin nýlunda að hákarlaveiðar
séu stundaðar á Vopnafirði en
þetta er hins vegar nýlunda í
ferðaþjónustunni,“ segir Guðni
Ásgrímsson, hákarlaveiðimaður
og ferðafrömuður.
Síðasta sumar byrjaði hann að
bjóða upp á hákarlaveiðar fyrir
ferðamenn. Hann rekur fyrirtækið Mávahlíð sem einnig er
með gistiheimili. „Við veiðum
hákarla á línu og fólki er boðið að
koma með þegar við vitjum
þeirra en svo bjóðum við fólki
einnig upp á að renna fyrir
hákarl. Reyndar hefur enn enginn veiðst á stöng í þessum ferðum en það hlýtur að koma að því.
Ég er að fara í fyrstu ferðina í
sumar með fjóra breska ferðamenn það er kannski að hann bíti
á í þeirri ferð.“
Hann segir að Vopnfirðingar
hafi aðeins notið að litlu leyti
ágóðans af þenslunni sem fylgir
framkvæmdum við Kárahnjúka
og álverinu á Reyðarfirði. „Við
verðum því að byggja á því sem
fyrir er og það hefur alltaf verið
veiddur hákarl hér á Vopnafirði.
Ég er alinn upp við þetta en
faðir minn var hákarlaveiðimaður. Og það er ekkert að draga úr
þessu en í fyrrasumar voru
veiddir hér fjórtán hákarlar.“
Hákarlarnir eru yfirleitt um
tveir til fimm metrar á lengd og
geta vegið frá hálfu og upp í eitt
tonn. „Yfirleitt fer adrenalínið á
fullt um kroppinn þegar við
tökum þá af línunni.“ segir Guðni.

Íslendingur á Spáni:

Kærður fyrir
ofbeldishótanir
SPÁNN Íslendingur búsettur á
Spáni hefur verið kærður fyrir
hótanir og fyrir að hafa beint
byssu að konu. Dagblaðið Leader
sem gefið er út á Costa Blanca
greinir frá þessu.
Blaðið lýsir samskiptum
breskra hjóna við Íslendinginn.
Hjónin hafa leigt honum íbúð.
Þegar þau hafi ætlað að ganga á
eftir ógreiddum leigugjöldum
hafi hann brugðist hinn versti við.
Hann hafi hótað þeim líkamsmeiðingum og ranglega tilkynnt
lögreglu að þau væru með
ólögmæt skotvopn á heimili sínu.
Um þverbak hafi keyrt þegar
Íslendingurinn hafi beint byssu
að bresku konunni.
- gh

LÖGREGLUFRÉTTIR
Velti bíl og flúði af vettvangi

ÞRJÁR KYNSLÓÐIR HÁKARLAVEIÐIMANNA Hér er Ásgrímur Kristjánsson, sonarsonur

hans og nafni og síðan lengst til hægri er Guðni sonur Ásgríms. Allir eru þeir hákarlaveiðimenn með meiru enda er hefð fyrir slíkum veiðum á Vopnafirði að sögn Guðna.
MYND/MÁVAHLÍÐ

Ökumaður flúði af vettvangi eftir
að hafa velt bifreið á Suðurhólum
á Selfossi um tvöleytið í gærdag.
Ökumannsins var leitað í gær að sögn
lögreglu og tildrög voru ókunn.

Varadekkið lenti á næsta bíl
Betur fór en á horfðist þegar varadekk
féll af fellihýsi á leið norður í land og
hafnaði á bifreið fyrir aftan með þeim
afleiðingum að dekk sprungu og
bifreiðin skemmdist. Þung umferð var
á móti og því hefði illa getað farið að
sögn lögreglu í Borgarnesi.

Sjö á slysadeild eftir bílveltu
Ökumaður og sex farþegar voru fluttir
á slysadeild eftir að ökumaðurinn
missti stjórn á bifreið sinni á Vesturlandsvegi við Víkurveg síðdegis í gær.
Fólkið var ekki talið mikið slasað.

Mikil ölvun í miðborginni

jse@frettabladid.is

Mikill erill var hjá lögreglu í miðborg
Reykjavíkur í fyrrinótt. Ölvun var
áberandi og talsvert um pústra og
líkamsárásir að sögn lögreglu. Sextán
voru handteknir, meðal annars fyrir
slagsmál og að hindra verk lögreglu.

HÁKARL MEÐ KÓP Í KJAFTI Það má
finna ýmislegt innvortis í hákarlinum og
stundum þarf ekki einu sinni að gá svo
langt.
MYND/MÁVAHLÍÐ

Yfirkjörstjórn Simbabve hefur lýst Robert Mugabe sigurvegara forsetakosninga:

Mugabe sver embættiseið
SIMBABVE, AP Robert Mugabe sór í

gær eið sem forseti Simbabve í
kjölfar þess að yfirkjörstjórn
landsins lýsti hann sigurvegara
nýafstaðinna forsetakosninga.
Mugabe var eini frambjóðandinn, en Morgan Tsvangirai, leiðtogi
stjórnarandstöðunnar, hafði dregið
sig út út baráttunni vegna ofbeldis
stjórnarliða.
Samkvæmt opinberum tölum
var kjörsókn um 42 prósent.
Mugabe fékk um 85 prósent
atkvæða, en nokkuð var um ógild
atkvæði.
Þjóðarleiðtogar hafa fordæmt
kosninguna sem fram fór í skugga
ofbeldis stjórnarliða gegn stjórnarandstæðingum. Fregnir herma
að margir hafi verið neyddir á
kjörstaði.
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna

hefur harmað kosningarnar þar
sem „aðstæður til frjálsra og sanngjarnra kosninga hafi ekki verið til
staðar“. Ráðið gekk þó ekki svo
langt að lýsa kosninguna ógilda
vegna andstöðu Suður-Afríku.
Mugabe sækir í dag ráðstefnu
Afríkusambandsins þar sem meðal
annars verður fjallað um kosningarnar og mögulegar refsiaðgerðir
gegn stjórnvöldum í Simbabve.
Tsvangirai hefur sagt kosningarnar marklausar. Hann hefur þó sagst
geta hugsað sér ríkisstjórnarsamstarf við Mugabe þar sem Mugabe
hefði aðeins táknræna stöðu.
- gh
MUGABE SVER EMBÆTTISEIÐ Desmond

Tutu, áhrifamikill erkibiskup í Höfðaborg í Suður-Afríku, hefur biðlað til
Afríkusambandsins að viðurkenna ekki
ríkisstjórn Mugabes.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

81,33

Sterlingspund

161,64

81,71
162,42

Evra

128,07

128,79

Dönsk króna

17,172

17,272

Norsk króna

16,042

16,136

Sænsk króna

13,611

13,691

Japanskt jen

0,764

0,7684

132,52

133,3

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
164,5723
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Grunnur að markaðssókn:

Nýtt hlutafélag
rekur flugvöll
VIÐSKIPTI Opinbert hlutafélag mun
taka við rekstri Keflavíkurflugvallar fyrsta janúar á næsta ári.
Félaginu verður heimilt að
standa að stofnun annara félaga
og fyrirtækja og gerast eignaraðili í þeim.
Kristján Möller, samgönguráðherra sagði stofnun félagsins
leggja grunn að sókn í „hinni
sífelldu úrslitakeppni um markaðinn.“ Hann telur breytingarnar
bjóða upp á tækifæri til nýsköpunar og að brýnt sé að nýta hið stóra
landsvæði í kringum flugvöllinn
til atvinnuuppbyggingar.
- ges

IAN USHER Tilboð í líf Ushers upp á
allt að 160 milljón krónur reyndist vera
hrekkur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Bretinn Ian Usher:

Seldi lífið fyrir
30 milljónir
ÁSTRALÍA Bretinn Ian Usher hefur
selt líf sitt á uppboðssíðunni
eBay.com fyrir tæpa fjögur
hundruð þúsund ástralska
dollara, jafnvirði rúmlega þrjátíu
milljóna króna. Fréttavefur BBC
greinir frá þessu.
Usher hefur búið í borginni
Perth á Ástralíu síðastliðin sex ár.
Í sölupakkanum var húsið hans,
bíll, mótorhjól, starf og vinir.
Usher ákvað að segja skilið við
sitt fyrra líf eftir skilnað við
eiginkonu sína, en hann sagði
flest minna sig á samband þeirra.
Hann hyggst nú ferðast um
heiminn.
- gh
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Borgarstjóri og fráfarandi aðstoðarmaður hans ósammála um áherslur:

Velti bíl við Heiði í Skagafirði:

Ólöf hættir um mánaðamót

Fannst rænulítill í vegkanti

REYKJAVÍK „Við vorum ekki sam-

mála um áherslur á viðfangsefni,“
segir Ólöf Guðný Valdimarsdóttir,
fráfarandi aðstoðarmaður Ólafs F.
Magnússonar, aðspurð um hvort
trúnaðarbrestur hafi orðið milli
þeirra borgarstjóra. Hún vill að
öðru leyti ekki tjá sig um orsakir
starfslokanna.
Líkt og Fréttablaðið greindi frá
fyrir helgi mun Ólöf Guðný láta af
störfum sem aðstoðarmaður borgarstjóra nú um mánaðarmótin.
Ólöf Guðný verður áfram í skipulagsráði borgarinnar fyrir hönd Flista. „Ólafur fór þess á leit við mig
að ég sæti áfram í skipulagsráði.
Vegna mikils stuðnings sem ég hef

ÓLÖF GUÐNÝ VALDIMARSDÓTTIR

Fráfarandi aðstoðarmaður borgarstjóra
segir að þau borgarstjóri hafi ekki verið
sammála um áherslur á viðfangsefni.

fundið frá meirihluta og minnihluta
og ekki síst eindreginna óska formanns ráðsins hef ég fallist á að
sitja þar áfram um óákveðinn tíma,“
segir Ólöf.

Ólöf Guðný, sem er arkítekt að
mennt, gerir ráð fyrir að hverfa
aftur til fyrri starfa á teiknistofu
sem hún hefur rekið um árabil.
Borgarstjóri neitar ágreiningi
við fráfarandi aðstoðarmann sinn.
„Ólöf Guðný mun starfa áfram með
meirihlutanum að skipulagsmálum
eins og hún hefur gert frá upphafi,“
segir Ólafur. „Hún nýtur fulls
trausts og virðingar.“
Ólafur F. segir ekkert liggja fyrir
um hver verði næsti aðstoðarmaður
hans en það komi í ljós á næstunni.
„Stærsta verkefnið er að gera
borgarbúum grein fyrir öllu því
sem við höfum gert,“ segir Ólafur
- ht

Ljósmæður minna á
loforð ríkisstjórnar

fluttur með sjúkraflugi til
Reykjavíkur eftir alvarlegt
umferðarslys á móts við bæinn
Heiði í Skagafirði seint í fyrrakvöld.
Maðurinn fannst rænulítill í
vegkanti eftir að bifreið sem
hann ók valt á veginum rétt um
klukkan tíu um kvöldið að því er
lögregla greinir frá.
Maðurinn var fyrst fluttur á
sjúkrahús á Akureyri og talinn
höfuðkúpubrotinn. Hann var í
kjölfarið fluttur á Landspítala
háskólasjúkrahús og lá mikið
slasaður á gjörgæslu í gærkvöldi
að sögn vakthafandi læknis.
- ht

PAKISTANSKUR HERMAÐUR Skæruliðar

talibana voru orðnir ógn við borgina
Pesjavar í norðvestur Pakistan.

Formaður Ljósmæðrafélagsins segir hvorki skilning né vilja að finna hjá ríkinu
til að leiðrétta laun ljósmæðra. Stjórnarsáttmálinn kvað sérstaklega á um að
hækka laun kvenna hjá ríkinu. Ríkisstjórn kynnir jafnréttistillögur í haust.
KJARAMÁL „Þetta eru fyrst og
fremst gífurleg vonbrigði,“ segir
Guðlaug Einarsdóttir, formaður
Ljósmæðrafélagsins, um niðurstöðu laugardagsfundar félagsins
með samninganefnd ríkisins. Félagið sagði sig úr BHM-samstarfinu,
áður en BHM samdi við ríkið.
Stjórn, kjaranefnd og trúnaðarmenn ljósmæðra funduðu í gær og
fóru yfir stöðu mála. „Engan skilning og engan vilja“ er að finna hjá
ríkinu, en ljósmæður voru vongóðar um að menntun þeirra yrði metin
að nýju og laun tækju mið af
henni.
Loforð um að endurmeta sérstaklega kjör stétta þar sem konur eru í
meirihluta er að
finna í sáttmála
Sjálfstæðisflokks
og Samfylkingar.
„Þetta er því
pólitísk
ákvörðun,“ segir Guðlaug
og reifar að
ljósmæður séu
háskólamenntaðar
GUÐLAUG
og með meistaraEINARSDÓTTIR
gráðu.
Meðalgrunnlaun
séu
306.000 krónur, svipuð og hjá
hjúkrunarfræðingum, sem hafi
yfirleitt talsvert minni menntun.
Þessi laun séu þó langt undir launum í karlastörfum eftir álíka langt
nám. „Og við viljum bara fá það
sama og aðrar stéttir í þjónustu ríkisins,“ segir hún.
Ljósmæður hafi fundað með forsætis-, utanríkis-, og heilbrigðisráðherra. Á þeim fundum mættu
þær góðvilja í anda stjórnarsáttmálans. „En þessi vilji hefur ekki

LÖGREGLUMÁL Ungur maður var

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Pakistönsk yfirvöld:

Ráðast gegn
talibönum

NÝR ÍSLENDINGUR Fyrsta manneskjan sem við sjáum í lífinu er með meistaragráðu
frá háskóla. Innan tíu ára munu um 44 prósent ljósmæðra fara á eftirlaun. Nýliðun í
greininni er hins vegar lítil sem engin.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

skilað sér til undirmanna ráðherranna í samninganefndinni,“ segir
hún.
Gunnar Björnsson, formaður
samninganefndar ríkisins, staðfestir að hann hafi ekki heyrt frá
ráðherrum um að koma sérstaklega til móts við ljósmæður. „Nei,
alls ekki. Það kom til umræðu [að
hækka laun sérstaklega í hefðbundnum kvennastéttum] í tengslum við kjarasamninga BSRB. Þá
voru menn að tala um lengri samning. Þegar stéttarfélögin voru ekki
tilbúin til að fallast á það, taldi ríkisstjórnin ekki ástæðu til að fara út
í sérstakar aðgerðir fyrir svona
stuttan tíma. Það voru mjög skýr
svör,“ segir hann.
Ríkisstjórnin ætli hins vegar að
kynna tillögur að leiðréttingu kynbundins launamunar á Jafnréttisþingi í haust.

„JAFNRÉTTI Í REYND“

PAKISTAN, AP Pakistanski herinn
hóf í gær sókn gegn skæruliðum
talibana á landamærum Pakistans
og Afganistans. Voru lagðar í rúst
nokkrar skæruliðabækistöðvar og
útvarpssendir.
Yfirmenn herafla Vesturlanda í
Afganistan fagna aðgerðunum.
Telja þeir að friðarviðræður sem
pakistönsk yfirvöld hafa staðið í
við talibana hafi gert talibönum
kleift að byggja upp herafla sinn
og ráðast gegn hermönnum í
Afganistan.
Talsmenn talibana segja að
árásanna verði hefnt.
- gh

Velti bíl við Ljósafossvirkjun:

„Gerð verði áætlun um að minnka
óútskýrðan kynbundinn launamun
hjá ríkinu og stefnt að því að hann
minnki um helming fyrir lok kjörtímabilsins. Ríkisstjórnin vill koma
á samvinnu aðila vinnumarkaðarins og hins opinbera um að leita
leiða til að eyða þessum launamun á almennum vinnumarkaði.
Endurmeta ber sérstaklega kjör
kvenna hjá hinu opinbera, einkum þeirra stétta þar sem konur
eru í miklum meirihluta.“
- Úr stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar maí 2007.

Þyrla sótti slasaðan ökumann
LÖGREGLUMÁL Ökumaður var

Ljósmæður funda hjá ríkissáttasemjara á föstudaginn. Þær hittast
hins vegar í dag til að ráða ráðum
sínum.
klemens@frettabladid.is

fluttur mikið slasaður með þyrlu
til Reykjavíkur eftir bílveltu á
Þingvallavegi seint í fyrrinótt.
Ökumaðurinn ók út af veginum
við Ljósafossvirkjun með þeim
afleiðingum að bifreiðin valt.
Tilkynnt var um slysið klukkan
rúmlega fjögur og þyrla Landhelgisgæslunnar fljótlega kölluð
á staðinn. Hún lenti með hinn
slasaða í Reykjavík undir
morgun.
Ökumaðurinn var einn á ferð
og er grunaður um ölvun við
akstur.
- ht

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson
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SNARPAR
VINDHVIÐUR
Það er rétt að
minna á að í
Öræfasveitinni
sunnan Vatnajökuls
getur gert snarpar
vindhviður, bæði í
dag og ekki síður
á morgun. Það er
almennt nokkuð
vindasamt og má
búast við að vindurinn verði einna
mestur suður og
10
austur af Vatnajökli.
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Á MORGUN
10-18 m/s, hvassast við
SA-ströndina.
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MIÐVIKUDAGUR
10-18 m/s S-til og
vestan, annars hægari
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Kaupmannahöfn

21°

Billund

20°

Ósló

21°

Stokkhólmur

17°

Gautaborg

17°

Helsinki

21°

Eindhofen

23°

Amsterdam

21°

London

22°

Berlín

23°

Frankfurt

26°

Friedrichshafen

24°

París

25°

Basel

26°

Barcelona

29°

Alicante

30°

Algarve

29°

Tenerife

24°

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

SELDU
BÍL TVÖ
taktu strætó

ÍSL EN SK A AUGLÝ SI NG A S T OFA N /SI A . IS S TR 42721 0 6 / 20 0 8

Prófaðu leiðarvísinn á nýrri heimasíðu, strætó.is
og nndu stystu leiðina milli A og B.

Sumarkortið er upplagt fyrir þá sem vilja
spara enn frekar. Fyrir 9.000 kr. getur þú
ferðast að vild með strætó til 31. ágúst.

strætó.is

6

KJÖRKASSINN

30. júní 2008 MÁNUDAGUR

Hæstiréttur Bandaríkjanna telur stjórnarskrána verja rétt fólks til að bera byssur:

Ung vinstri græn álykta:

Bann við byssueign ólögmætt

Hvetja samfylkingarfólk til sín

AP
Hæstiréttur
Bandaríkjanna felldi fyrir helgi
dóm þess efnis að bandaríska
stjórnarskráin verji rétt borgara
til að eiga og bera skotvopn.
Stjórnvöldum sé því óheimilt að
banna fólki að bera byssur.
Dómurinn fellir úr gildi lög í
Washington-borg sem takmörkuðu mjög rétt til byssueignar.
Öryggisvörður í borginni sem
vildi hafa skammbyssu heima hjá
sér höfðaði málið.
Með dóminum er leyst úr gamalli deilu um hvernig túlka beri
annan viðauka við stjórnarskrá
Bandaríkjanna sem settur var
1791. Þar stendur: „Vel skipulögð

WASHINGTON,

Ertu sammála því að almenn
húsnæðislán verði ekki ríkisstyrkt eins og Eftirlitsstofnun
Efta vill?
Já

19%
81%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Vilt þú endurvekja strandsiglingar við Ísland?
Segðu skoðun þína á vísir.is

GSM-kerfi Símans stækkar:

Stækkar kerfið
á Norðurlandi
PRINSESSA STJARNANNA Aðeins kjölur

ferjunnar stendur nú upp úr sjónum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skipsskaði á Filippseyjum:

Lík föst í skipi
FILIPPSEYJAR, AP Erfiðlega hefur
gengið að fjarlægja lík úr ferju
sem sökk við strendur Filippseyja
í fellibyl næstsíðasta laugardag.
Voru 850 farþegar í skipinu og er
enn mikils meirihluta þeirra
saknað.
Kafarar komust fyrst að
skipinu á þriðjudag þegar
fellibylinn lægði. Lík farþega
hafa flotið upp í klefum skipsins
og hefur köfurum reynst erfitt að
koma þeim út eftir þröngum
skipsgöngunum. Hafa lóð verið
notuð til að þyngja líkin.
Aðeins 56 af þeim sem voru um
borð tókst að bjarga á lífi. Vel á
annað hundrað líka hefur skolað
upp á strendurnar í kring.
- gh

LÖGREGLUFRÉTTIR
Ökumaður á amfetamíni
Ökumaður var stöðvaður grunaður
um akstur undir áhrifum fíkniefna í
umdæmi lögreglunnar á Akureyri á
miðnætti á föstudag. Í ljós kom að
ökumaðurinn og farþegi í bílnum
voru með um það bil sex grömm af
amfetamíni í fórum sínum.

FJARSKIPTI Síminn hefur sett upp
nýjar GSM-stöðvar á Geitafellshnjúk, í Bárðardal og á Slórfelli á
Möðrudalsöræfum.
Í fréttatilkynningu frá Símanum
segir að stöðin á Geitafellshnjúki
styrki sambandið efst í Aðaldal, í
Laxárdal og á Kísilveginum.
Drægni á Húsavíkurfjalli var
einnig aukin hjá Símanum en nú
er langdrægnin orðin um 100
kílómetrar á haf út og nær
þjónustusvæðið alveg til Grímseyjar.
- vsp

Óeirðir í Kína:

Brenndir bílar
og byggingar
KÍNA, AP Þúsundir mótmælenda í

Guizhou-héraði í Suðvestur-Kína
réðust gegn lögreglumönnum og
kveiktu í opinberum byggingum
og lögreglubílum í fyrradag.
Mikil reiði braust út meðal íbúa
þegar lögregla tilkynnti að ung
stúlka, sem fannst látin fyrr í
júní, hafi framið sjálfsmorð.
Fjölskylda stúlkunnar segir að
henni hafi verið nauðgað og hún
myrt af syni embættismanns.
Fregnir herma að hundrað og
fimmtíu hafi slasast í óeirðunum
og tvö hundruð verið handteknir.
Yfirvöld sögðust hafa náð tökum
á óeirðunum í gær.
- gh

Íslenska
flóran
í Elliðaárdal

Orkuveitan efnir til göngu- og fræðsluferðar í Elliðaárdal undir leiðsögn Guðríðar
Helgadóttur, líffræðings, þriðjudagskvöldið
1. júlí. Skoðað verður
margbreytilegt gróðurfar í dalnum, blómplöntur og byrkningar.
Þátttakendur eru hvattir til að hafa með sér stækkunargler.
Gangan hefst kl. 19.30 við Minjasafnið í Elliðaárdal. Þátttaka
er ókeypis og allir velkomnir.

STEFNANDI FAGNAR NIÐURSTÖÐUNNI

Fimm af níu hæstaréttardómurum töldu
bann við byssueign ekki standast.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

heimavarnasveit, sem nauðsynleg er öryggi frjáls ríkis, rétt

fólks til að eiga og bera vopn, má
ekki ganga á.“ (Á ensku stendur:
„A well regulated militia, being
necessary to the security of a
free state, the right of the people
to keep and bear arms, shall not
be infringed.“)
Deilt hafði verið um hvort byssueignarrétturinn væri með einhverjum hætti bundinn aðild að
heimavarnarsveit, en nú hefur
rétturinn dæmt að svo sé ekki.
Ólíklegt er þó að dómurinn
hindri vissar takmarkanir á
byssuburði, svo sem bann við að
selja glæpamönnum byssur eða
við að bera byssur í skólum.
- gh

STJÓRNMÁL Í ljósi nýjustu frétta
um frekari virkjana- og álversframkvæmdir hvetja Ung vinstri
græn ungliðahreyfingu Samfylkingarinnar, Unga jafnaðarmenn,
til þess að endurskoða val sitt á
flokki. Þetta segir í ályktun ungra
vinstri grænna.
Tilefnið er ályktun Ungra
jafnaðarmanna um samflokksmenn sína í Samfylkingunni þar
sem áframhaldandi virkjanaframkvæmdir eru fordæmdar.
Ung vinstri græn telja að með
áframhaldandi virkjanaframkvæmdum sé Samfylkingin að
svíkja kosningaloforð sitt um
„Fagurt Ísland.“
-vsp

Aðstöðuleysi bitnar
á endurhæfingunni
Mikið fatlað fólk fær ekki bestu aðhlynningu á Grensásdeild Landspítalans
vegna aðstöðuleysis, er mat fagfólks. Sjóvá hefur boðist til að fjármagna viðbótarálmu. Hollvinir deildarinnar segja stjórnvöld sinnulaus gagnvart vandanum.
Aðstöðuleysi á
Grensásdeild Landspítalans er
farið að koma niður á endurhæfingu fólks sem lendir í alvarlegum
slysum og veikindum, er einróma
mat sérfræðinga. Tryggingafélagið Sjóvá hefur boðið ríkinu að fjármagna byggingu viðbótarálmu en
því erindi hefur ekki verið svarað.
„Við erum mjög óánægð með
sinnuleysi
heilbrigðisyfirvalda
varðandi endurhæfingu þeirra sem
helst þurfa á henni að halda“ segir
Gunnar Finnsson, stjórnarformaður Hollvina Grensásdeildar. „Frá
stofnun Grensásdeildar árið 1973
hefur þjóðinni fjölgað um rúm 40
prósent. Þeim sem þurfa á endurhæfingu að halda hefur samt fjölgað meira en sem því nemur vegna
þess að meðalaldur hefur hækkað
og fleiri lifa af alvarleg slys og
veikindi í kjölfar bættrar heilbrigðisþjónustu almennt. Þetta
fólk þarf mikla endurhæfingu sem
tekur mánuði og jafnvel ár. Það
hefur engu verið bætt við á endurhæfingardeildinni til mótvægis við
þetta“, segir Gunnar.
Guðrún Karlsdóttir, yfirlæknir á
endurhæfingarsviði Landspítalans,
segir að húsakosturinn sé barns
síns tíma. „Það þarf sérstaklega að
bæta þjálfunaraðstöðuna. Erlendis
er hún víðast hvar miklu betri.“
Guðrún segir að miklar breytingar
hafi orðið á endurhæfingu á undanförnum árum en aðstöðuleysi komi
í veg fyrir að hægt sé að beita nýjustu og skilvirkustu aðferðum.
Guðrún segir að yfirleitt þurfi fólk
ekki að bíða lengi eftir að komast
inn á Grensásdeild. „En við vildum
koma að fleira fólki og fyrr. Það

HEILBRIGÐISMÁL

Í ENDURHÆFINGU Skjólstæðingar Grensásdeildar eru þeir sem hafa slasast mjög
alvarlega eða glímt við erfið veikindi. Aðstæður til endurhæfingar eru ófullnægjandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

INGA JÓNA
ÞÓRÐARDÓTTIR

GUNNAR
FINNSSON

hefur líka með manneklu á deildinni að gera því erfitt hefur reynst
að fá hjúkrunarfólk og þjálfara til
starfa sem tengist aðstöðuleysinu
og launakjörum.“
Tryggingafélagið Sjóvá hefur
lýst sig reiðubúið að fjármagna
byggingu viðbótarálmu við Grens-

ásdeild og jafnframt að gefa tíu til
fimmtán prósent af heildarkostnaði. Hugmyndin er að ríkið leigi
bygginguna af Sjóvá og taki hana
svo yfir í fyllingu tímans.
Inga Jóna Þórðardóttir, formaður nefndar um fasteignir, nýbyggingu og aðstöðu heilbrigðisstofnana, segir að tilboð Sjóvá hafi verið
skoðað en nefndin komist að þeirri
niðurstöðu að bjóða yrði verkið út
til að gæta þess að aðrir stæðu
jafnfætis Sjóvá. „Við erum hins
vegar að skoða málefni Grensáss
og mögulega uppbyggingu á þessu
svæði. Við erum að skoða ýmsa
möguleika og ekki síst fjármögnunina. Ég vona að það styttist í
framkvæmdir og ágætar hugmyndir eru komnar fram.“
svavar@frettabladid.is

Reykjavíkurborg býður upp á hringingar heim fyrir fólk í heimaþjónustu:

Nýr þjónustusími fyrir aldraða

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 42361 05/08

HEILBRIGÐISMÁL Farið verður af stað með tilrauna-

• OR ætlar að knýja meirihluta bílaflota síns með vistvænum eldsneytisgjöfum árið 2013.

www.or.is

verkefni um þjónustusíma fyrir aldraða sem nýta
sér heimaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Reiknað er
með að um 3.000 notendur geti nýtt sér símann
gangi verkefnið vel.
Í september síðastliðnum fór í gang tilraun með
svokallaðan öryggissíma, en þá geta aldraðir hringt
vanhagi þá um eitthvað. Þjónustusíminn er þróaðri
útgáfa af því verkefni.
Jórunn Frímannsdóttir, formaður velferðarráðs
Reykjavíkur, segir aðeins hafa borið á því að
aldraðir hafi litið á öryggissímann sem nokkurs
konar neyðarhnapp. „Því miður var eins og fólk
skynjaði ekki að það gæti hringt og fengið upplýsingar þó ekki væri um neyðartilvik að ræða. Að öðru
leyti gekk verkefnið vel,“ segir Jórunn.
Nú verður tíu til fimmtán manns boðin sú
þjónusta að hringt verði í þá einu sinni á dag. Með
því er hægt að kanna lyfjagjöf, fótaferð, heilsu, næringu og félagslega líðan, svo eitthvað sé nefnt. Gangi
verkefnið vel verður öllum notendum boðin sú
þjónusta.
„Þetta er alþekkt í nágrannalöndum okkar,“ segir

ÞJÓNUSTUSÍMI Öldruðum verður boðið upp á þá þjónustu að
hringt verði í þá og líðan þeirra könnuð. Frá fundi um átak í
málefnum aldraðra í fyrra þar sem öryggissíminn var kynntur.

Jórunn. „Þetta styður við fólk heima og hentar til að
mynda mjög vel þeim sem eru félagslega einangraðir en vilja ekki heimsóknir.“
- kóp
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VEISTU SVARIÐ?
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Annríki við að vökva sumarblómin í Reykjavík í þurrasta júnímánuði í sautján ár:

Samkeppniseftirlitið 2007:

Mikill vatnsaustur í borginni

Fimmfalt fleiri
ábendingar

VEÐUR „Við stöndum í miklum

1 Hverjir sömdu um 20.300
króna launahækkun í fyrrakvöld?
2 Hver steig síðust á svið á tónleikunum Náttúru í Laugardal?
3 Hverjir spiluðu til úrslita á
EM í gær?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 30

vatnsaustri þessa dagana,“ segir
Gunnsteinn Olgeirsson, yfirverkstjóri hjá garðyrkjudeild Reykjavíkurborgar.
„Við höfum haft mikið að gera
við að vökva, aðallega sumarblómin og tré sem voru gróðursett í
vor,“ segir Gunnsteinn. „Það þarf
að vökva á hverjum degi meðan
helst svona þurrt, þar til jarðvegurinn fer að mettast þegar líður á
sumarið.“
Gunnsteinn segir óþarfi að
vökva gömul beð en vel þurfi að
hugsa um plönturnar sem voru
gróðursettar í vor og einnig nýjar
grasþekjur.

SUMARBLÓMIN VÖKVUÐ Kristinn

Gunnarsson er einn þeirra mörgu borgarstarfsmanna sem vinna við að vökva
sumarblómin í Reykjavík.

Á annan tug starfsmanna frá
verkbækistöð Guðsteins vinna við

vökvunina en hún þjónar þó aðeins
hluta borgarinnar. „Hér eru starfsmenn með lítinn vatnstank í bíl
sem vökva stöðugt en fleiri grípa
inn í hluta dags.“
Svipað ástand var uppi á teningnum á sama tíma í fyrra. „Þetta
gerist þegar mikil þurrkatímabil
ganga yfir svo snemma sumars,“
segir Gunnsteinn.
Júnímánuður er óvenju þurr og
þarf að leita allt aftur til ársins
1991 til að finna meiri þurrka það
sem af er mánuðinum að sögn Þórönnu Pálsdóttur veðurfræðings.
Engin úrkomusvæði eru sjáanleg í kortunum næstu daga en þó
er hætta á síðdegisskúrum.
- ht

NEYTENDUR Samkeppniseftirlitinu

bárust fimmfalt fleiri ábendingar í fyrra en árið 2006.
Í fyrra voru ábendingarnar
150 en aðeins þrjátíu árið á
undan. Flestar þeirra voru
tengdar matvöru, fjarskiptum
og fjölmiðlum, auk þess að eiga
sér rætur í samgöngu- og
ferðamálum.
Í skýrslunni segir að þrátt
fyrir að málum hafi fjölgað þá
hafi meðaltal meðferðartíma
þeirra styst.
Fram kemur að um helmingi
mála hafi lokið á innan við
þremur mánuðum eftir að þau
hófust.
- hþj

Auglýsingasími

– Mest lesið

Viðskiptaráðuneytið

LÍM SAMFÉLAGSINS Julie Allen bendir á að gagnkvæm virðing og þekking á ólíkum

Bótaréttur
vegna samkeppnislagabrota
Í tilefni af heimsókn Neelie Kroes framkvæmdastjóra samkeppnismála hjá Evrópusambandinu til Íslands standa viðskiptaráðuneytið og Samkeppniseftirlitið fyrir
ráðstefnu um bótarétt vegna samkeppnislagabrota.
Nýlega hafa gengið dómar hérlendis þar sem einstaklingum og fyrirtækjum hafa
verið dæmdar bætur úr hendi fyrirtækja sem fundin hafa verið sek um brot á
samkeppnislögum. Þá hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sent hvítbók
um skaðabætur vegna brota á samkeppnisreglum út til umsagnar. Á ráðstefnunni
verður farið yfir helstu atriði er varða bótarétt vegna samkeppnislagabrota og
þau álitaefni sem upp geta komið.

Ráðstefnan verður haldin á Hilton Reykjavík Nordica þann 4. júlí
Dagskrá:
8:15 - 8:30
8:30 - 8:40

Skráning og morgunverður
Setning og inngangsorð
Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra

8:40 - 9:15

Private Action, Public Responsibility
Neelie Kroes, framkvæmdastjóri samkeppnis–
mála hjá Evrópusambandinu

9:15 - 9:35

Effective Enforcement of Competition Policy
Kristján Andri Stefánsson, stjórnarmaður
Eftirlitsstofnunar EFTA

9:35 - 10:00

Skiptir bótaréttur tjónþola máli?
Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppnis–
eftirlitsins

10:00 - 10:30

Kaffihlé

10:30 - 10:50

Möguleikar á skaðabótum vegna brota
á samkeppnislögum

10:50 - 11:10

Mat á tjóni vegna samkeppnisbrota

Steinar Þór Guðgeirsson hrl.
Friðrik Már Baldursson, prófessor við
Háskólann í Reykjavík
11:10 - 11:30

Samantekt og ráðstefnuslit

Ráðstefnustjóri er Dr. Gylfi Magnússon, dósent við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands
og formaður stjórnar Samkeppniseftirlitsins.
Skráning á ráðstefnuna fer fram á netfanginu postur@vrn.stjr.is. Ráðstefnugjald er 2.000 kr.

þáttum mannlífsins sé ekki síst mikilvæg nú á tímum til að koma í veg fyrir sundrungu í fjölbreytninni.

Ástæðulaus
ótti kennara
Skiptar skoðanir eru á því hvernig tekist hefur til að
útfæra stefnuna Skóli án aðgreiningar. Julie Allan
prófessor telur mikilvægast að fjarlægja hindranir
sem kom í veg fyrir að allir nemendur njóti sín.
MENNTAMÁL Skóli án aðgreiningar
hefur verið opinber menntastefna
á Íslandi á annan áratug enda
bundinn í alþjóðasamþykktir.
Hugtakið hefur þó ekki verið
að finna í grunnskólalögum fyrr
en þeim sem samþykkt voru á síðasta þingi. Nýju lögin kveða á um
að skólum beri að mæta hinum
breiða hópi bæði
hvað varðar nám
og fullgilda þátttöku í skólasamfélaginu.
Fyrr í þessum
mánuði var haldinn stofnfundur
rannsóknarstofu
um
skóla
án
aðgreiningar.
JULIE ALLAN
Rannsóknarstofunni er ætlað að
halda utan um
rannsóknir sem
tengjast skóla án
aðgreiningar.
Heiðursgestur
stofnfundarins
var Julie Allan,
prófessor
frá
Háskólanum
í
DÓRA S.
Stirling í SkotBJARNASON
landi, en hún er
meðal kunnustu
fræðimanna heims á þessu sviði
menntunarfræða. „Margir kennarar óttast að þessi stefna kunni
að gera starf þeirra enn meira
krefjandi en það er fyrir,“ segir
Julie en skiptar skoðanir eru um
hvernig stefnan virkar í reynd.
„Gagnrýnin er fyrst og fremst

tilkomin vegna ótta kennara við
að geta ekki sinnt fjölbreyttum
nemendahópi með ólíkar þarfir
jafn vel og ef um væri að ræða
einsleitari hóp nemenda, heldur
Julie áfram. Þann ótta telur hún
þó ástæðulausan svo lengi sem
kennari tileinki sér nýjar og
nútímalegri aðferðir við kennslu.
„Kennarinn á að ýta frá sér
hugmyndinni um að hann eigi að
standa í miðri kennslustofunni
fyrir framan töfluna heldur á
hann að taka hverjum og einum
nemanda með opnum huga. Á því
byggist þetta allt.“
Julie Allan telur mikilvægast
að fjarlægja hindranir sem komi í
veg fyrir að allir nemendur fái að
njóta sín og meta hvern einstakling út frá sínum eigin forsendum.
Gagnkvæm virðing og þekking á
ólíkum þáttum mannlífsins sé
ekki síst mikilvæg nú á tímum til
að koma í veg fyrir sundrungu í
fjölbreytninni. Skólinn geti verið
þetta mikilvæga lím samfélagsins.
Dóra S. Bjarnason, prófessor
við Kennaraháskóla Íslands, er
ábyrgðarmaður Kennaraháskólans gagnvart rannsóknarstofu
um skóla án aðgreiningar. Að
stofunni koma á annan tug innlendra fræðimanna innan Kennaraháskólans og Háskólans á
Akureyri auk þess sem henni er
ætlað að vera samstarfsvettvangur erlendra fræðimanna, nemenda, skólayfirvalda, foreldra og
annarra sem að málinu koma.
karen@frettabladid.is

GRILL & GARÐVÖRUR

Fellsmúla - Reykjavík
Njarðarbraut - Reykjanesbæ

STUNGUSKÓFLA

9594

HÁÞRÝSTIDÆLA 100 BAR

GARÐHRÍFA

1995
1995

HÁÞRÝSTIDÆLA 60 BAR

10.794

1399

GAFFALL

2495

19.990

795

SLÁTTUORF, BENSÍN

SLÁTTUORF 200W

STRÁKÚSTUR

27.995

SLÁTTURVÉL, BENSÍN - 1800W

239

11.988

GARÐHANSKAR

LAUFSUGA

299

5900

GARÐKLÓRA

HEKKKLIPPUR, RAFMAGNS

594
GRASKLIPPUR

15.950

563

828

GREINAKLIPPUR

FRÁ:

119

VINNUHANSKAR

299

GARÐSKÓFLA

359

GRILLKVEIKJARI

479

SLÁTTURVÉL, RAFMAGNS

GRILLBURSTI

GREINAKLIPPUR - 2 STK.

359
GRILLSPAÐI

1495

359

GARÐÚÐARI

11.994

GRILLTÖNG

12.990
GASGRILL

2995
KOLAGRILL

239
GRILLSETT

SLÖNGUKEFLI

Birt með fyrirvara um prentvillur. Vörur geta verið uppseldar.

OPIÐ ALLA DAGA
VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888
NJARÐARBRAUT 11A - REYKJANESBÆ - SÍMI: 585 2888

Mánud. til föstud. kl 9 - 18
Laugard. kl 10 - 17
Sunnud. kl 12 - 16
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KAMPAKÁTIR Tveir Þjóðverjar bjuggu

sig á spænskri strönd undir viðureign
Þjóðverja og Spánverja í Evrópumeistarakeppninni í fótbolta.
FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Efnaminni foreldrar nota frístundakortin síður en hinir efnuðu:

Skógareldar í Kaliforníu:

Frístundakort á áætlun

Óskað eftir
neyðaraðstoð

REYKJAVÍK Efnaminni foreldrar
nota síður frístundakortin en þeir
sem hafa meira á milli handanna.
Þetta kemur fram í nýrri skýrslu
sem Íþróttabandalag Reykjavíkur
hefur látið gera. Frístundakortin
veita hverju barni 25 þúsund
króna styrk til frístundaiðkunar.
Samkvæmt henni nota um 42
prósent þeirra sem hafa lægri
heimilistekjur en 250 þúsund kortin og um 38 prósent þeirra sem
eru með 250 til 399 þúsund í heimilistekjur. Í tekjuhæsta hópnum,
800 þúsund og meira, er notkunin
um 70 prósent og langmest í hópnum þar sem heimilistekjur eru á
bilinu 550 til 799 þúsund.

Frjókornin snemma í ár:

Á ÁÆTLUN Gísli Árni segir frístundakort-

in hafa spurst vel út og mikil ánægja sé
með þau.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Gísli Árni Eggertsson, hjá
Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur, segir þetta ekki eiga að

koma á óvart. Ekki hafi allir efni á
því að greiða það sem vantar upp á
þegar styrkurinn sem fylgir frístundakortinu er fullnýttur.
Gísli segir verkefnið vera á
áætlun. „Fyrsta árið vorum við
nokkurn veginn með rétta tölu um
fjölda notaðra korta, en þá voru
12.800 börn skráð. Í ár reiknum
við með því að um 70 prósent
barna nýti sér kortið,“ segir hann.
Hvað tekjulægsta hópinn varðar segir Gísli úrræði fyrir hann
vera í stöðugri skoðun. „Við viljum tryggja það að börn hafi jöfn
tækifæri til frístundastarfsemi,
óháð búsetu, efnahag og félagslegum þáttum.“
- kóp

SINUELDAR, AP Ríkisstjóri Kaliforn-

íu, Arnold Schwartzenegger,
hefur óskað eftir neyðaraðstoð
frá Bandaríkjaforseta vegna
skógareldanna sem geysa í
Kaliforníu. Haft var eftir
Schwartzenegger að erfiðlega
gengi að ráða niðurlögum
eldanna.
Slökkviliðsmenn reyna nú að
stöðva nýja elda sem kunna að
kvikna í kjölfarið. Eldarnir, sem
kviknuðu út frá eldingu, hafa nú
þegar eyðilagt um 109 ferkílómetra landsvæði og sextán
heimili. Mikinn reyk leggur yfir
allt og er fólki ráðlagt að halda
sig innandyra að svo stöddu. - sm

FRÉTTAVIÐTAL: Art Cooley umhverfisverndarsinni

Óvenju mikið
af frjókornum
VEÐUR „Ég get fullyrt að frjó-

LAUSN ABKASÍU-DEILU LYKILATRIÐI

Saakashvili og Merkel á blaðamannafundi í Berlín.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kanslari Þýskalands:

Þrýst á Rússa og
Georgíumenn
BERLÍN, AP Angela Merkel,

kanslari Þýskalands, segir að
Rússar og Georgíumenn verði að
nálgast lausn á deilunni um
Abkasíu, hérað sem berst fyrir
sjálfstæði frá Georgíu, áður en
Georgía geti hugað af einhverri
alvöru að aðild að Atlantshafsbandalaginu.
Merkel sagði eftir fund með
Mikhail Saakashvili, forseta
Georgíu, að Georgía geti og muni
verða aðili að NATO en þurfi að
ná árangri í deilunni um Abkasíu
áður en til þess geti komið.
Merkel og aðrir Evrópuleiðtogar hafa tekið dræmt í inngöngu
Georgíu í NATO með þeim rökum
að Georgía sé pólitískt óstöðugt
ríki. Rússar eru mjög andsnúnir
NATO-aðild landsins.
- ghs

kornin koma þó nokkuð fyrr í ár
en venjulega,“ segir Margrét
Hallsdóttir hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. „Sumarið í
fyrra var meðal mestu frjósumra en engu að síður mælist
frjótalan meiri í ár. Þetta stafar
af þurrviðri og hlýindum.“
Mikael Clausen, læknir á
göngudeild Landspítalans segir
bera á ofnæmiseinkennum
snemma í ár.
„Algengt er að fólk sem er
yfirleitt ekki slæmt fyrr en í lok
júlí sé þegar komið með einkenni. Það er gríðarlega mikið
að gera hjá læknum núna út af
frjóinu.“
- ges

FINNLAND
Finnar funda með NATO
Finnski utanríkisráðherrann Alexander Stubb hitti í síðustu viku Jaap de
Hoop Scheffer, framkvæmdastjóra
NATO. Þetta var fyrsti opinberi fundurinn milli utanríkisráðherra Finnlands og NATO í sex ár. Rætt var um
aðgerðir NATO í Kosovo og Afganistan
en Finnar taka við forystunni fyrir
hersveitum bandamanna í Kosovo í
ágúst, að sögn finnska ríkisútvarpsins. Ákveðið hefur verið að fundir af
þessu tagi verði haldnir tvisvar á ári í
framtíðinni.

- einnota borðbúnaður á tilboðsverði

í júní 200

Einnota
dis
bollar og kar, glös,
hnífapör

8

20% afslát
tur

Rekstrarvörur
RVUnique 060802

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

Hlýnun jarðar mest aðkallandi umhverfisvandamálið
Art Cooley, einn af stofnendum Environmental
Defense Fund (EDF), einna
helstu umhverfissamtaka
Bandaríkjanna, er staddur
hér á landi í skoðunar- og
kynnisferð ásamt fleiri
meðlimum samtakanna.
Fréttablaðið ræddi við
Cooley um starfsemi
sjóðsins og tröllatrú hans á
kvótakerfinu.

Hentugt við grillið
Á tilboði

HRIFINN AF KVÓTAKERFINU Cooley segir kvótakerfið eiga vel við stærri þjóðir.

„Við í Environmental defensesjóðnum (EDF) vorum frumkvöðlar að því leyti að við vorum
meðal fyrstu stofnana sem settum vísindamenn, lögfræðinga og
hagfræðinga inn í sama herbergi,
í þeim tilgangi að finna lausnir
við ákveðnum vandamálum,“
segir Art Cooley, stofnmeðlimur
EDF.
Sjóðurinn var stofnaður í New
York árið 1967. Upphaflegur tilgangur samtakanna var að knýja
fram bann við notkun meindýraeitursins DDT, sem rannsóknir
höfðu sýnt fram á að skaðaði
fuglalíf Bandaríkjanna verulega.
Samtökunum varð svo vel ágengt
með þetta verkefni sitt að fljótlega var tekin sú ákvörðun að
færa út kvíarnar svo um munaði.
Í tímans rás hefur sjóðurinn
orðið að veigamiklu afli í
umhverfisvernd, bæði í Bandaríkjunum og víðar um heim.
Skráðir meðlimir samtakanna
eru 500.000, og halda samtökin
úti skrifstofum víða, meðal annars í Kína og Rússlandi. Um þess-

ar mundir leggur sjóðurinn drög
að viðamiklu samstarfi við Indland er varðar hlýnun jarðar og
tengd málefni. Ýmis tengd málefni koma til kasta sjóðsins, til að
mynda verndun sjávarlífs og
almenn heilbrigðismál.

Samstarf við stórfyrirtæki
Cooley segir meðlimi sjóðsins
fljótlega hafa gert sér grein fyrir
því veigamikla hlutverki sem
efnahagsmál gegna í umhverfisvernd. „Ein af aðferðunum sem
við notum til að tryggja verndun
umhverfisins er að leita eftir
samvinnu við fyrirtæki og opinbera starfsmenn. Við höfum
unnið með risafyrirtækjum á
borð við Walmart, FedEx og
McDonalds og það hefur haft
afar jákvæðar afleiðingar í för
með sér. Það segir sig í raun sjálft
að ef stórfyrirtæki eins og WalMart ákveður að huga að því að
endurhugsa starfsemi sína, þó að
takmörkuðu leyti sé, þá munu
fjöldamörg fyrirtæki fylgja í
kjölfarið.“
Cooley dregur ekki dul á að
samstarf við slík stórfyrirtæki
aflar sjóðnum af og til óvinsælda
meðal annara umhverfissinna.
„Við reynum umfram allt að einbeita okkur að ákveðnum vandamálum sem við teljum brýnt að
leysa. Ef við ættum að vega kosti
og galla hvers einasta fyrirtækis
sem við störfum með kæmum við
engu í verk. Ef við erum að berjast gegn gróðurhúsaáhrifum
reynum við að fá alla þá sem eru
í aðstöðu til að leiða með góðu
fordæmi til að vinna með okkur.
Einhver annar verður að taka
slaginn gegn misnotkun á vinnu-

afli og slíkum hlutum. Það er erfitt að ná fram skilvirkni ef reynt
er að breyta öllu í einu,“ segir
Cooley.
Hlýnun jarðar er að mati
Cooleys brýnasta verkefnið sem
EDF vinnur að um þessar mundir. „Persónulega hef ég mestan
áhuga á náttúruvernd af flestu
tagi. Hlýnun jarðar hefur auðvitað áhrif á náttúruna og flest
annað og er þess vegna forgangsatriði hjá sjóðnum.“

Vill sjá kvótakerfi víða um heim
Cooley og samstarfsmönnum
hans var boðið að snæða hádegisverð með Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta Íslands, í vikunni.
„Við áttum gott spjall um hina
ýmsu hluti, meðal annars fiskveiðar og kvótakerfi. EDF vann
ötullega að því að afnema lög
gegn kvótakerfi í Bandaríkjunum fyrir fjórum árum. Íslendingar hafa að sjálfsögðu verið brautryðjendur í þessum málum og við
höfum áhuga á því að sjá kvótakerfi í einhverri mynd festa
rætur víðsvegar í heiminum.“
Aðspurður segist Cooley ekki
hafa gert sér grein fyrir hversu
umdeilt kvótakerfið væri hér á
landi. „Það getur verið að kerfið
henti ekki öllum þjóðum, en það
hentar mörgum af hinum stærri
þjóðum vel. Það má ekki ryksuga
fiskstofnana upp. Þegar litið er
til lengri tíma fæst mestur fiskur
úr heilbrigðum stofni.“

FRÉTTASKÝRING
KJARTAN GUÐMUNDSSON
kjartan@frettabladid.is

Ha, útsala?

Framlengjum
útsölunaútsala
um 5 daga
Já, 10 daga
á eldri stangaveiðibúnaði
í Sportbúðinni,
Å 3PORTBÒÈINNI
+RËKH¹LSI 
Krókhálsi
5 hefst
dag.
TLAR
ÖÒ AÈ MISSA
AF íHENNI

30 til 60% afsláttur
Öndunarvöðlur á hálfvirði
Veiðijakkar á hálfvirði
Kaststangir á hálfvirði
Flugustangir á hálfvirði
Kasthjól á hálfvirði
Fluguhjól á hálfvirði
Misstir þú af síðustu útsölu Sportbúðarinnar?
Þessari sem allir eru að tala um.
Ætlarðu líka að missa af þessari?
Renndu við og gerðu góðan díl í sumarbyrjun
Takmarkað magn og aðeins í 10 daga!

Krókhálsi 5 - 110 Reykjavík - Sími 517 8050 - Sportbudin.is

12

30. júní 2008 MÁNUDAGUR

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? DANÍEL KARL BJÖRNSSON MYNDLISTARMAÐUR

„ ORÐRÉTT“
Viðurstyggilegt

Súkkulaðikleinuland

„Mér finnst Jón H.B. Snorrason og Arnar Jensson og
menn sem unnu með þeim
að rannsókn málsins, hafa
beitt viðurstyggilegum vinnubrögðum, sem verða þeim til
ævarandi vansa.“

„Ísland hefur um árabil verið
súkkulaðikleina í samfélagi
þjóðanna.“
EDDA RÓS KARLSDÓTTIR TELUR AÐ
EKKI ÞÝÐI LENGUR FYRIR ÍSLAND
AÐ VERA „SÚKKULAÐIKLEINA“ UTAN
EFNAHAGSBANDALAGA.
Fréttablaðið 29. júní.

JÓN ÁSGEIR JÓHANNESSON LEYNIR
EKKI SKOÐUN SINNI Á ÞEIM SEM
UNNU AÐ RANNSÓKN BAUGSMÁLSINS.
Morgunblaðið 29. júní.

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
LÖG UM STAÐFESTA SAMVIST

Sveitin heillar
„Ég er á leiðinni austur á land,“ segir
Daníel Karl Björnsson myndlistarmaður.
„Þar ætla ég að kenna á myndlistarnámskeiði fyrir krakka en það
er haldið ár hvert í tenglsum við
menningarmiðstöðina á Eiðum
á Héraði.
Daníel hefur ekki slegið slöku
við í Reykjavík en hann starfar
einnig fyrir galleríið Kling
og Bang. „Ég er búinn að
vera sveittur að vinna í Kling
og Bang við að taka niður
sýningu. Við erum nefnilega
að fara að setja upp aðra sem
verður opnuð næsta föstudag.
Þar verða sýnd verk eftir Erling
Klingenberg, Magnús Sigurðsson
og Ásmund Ásmundson.“ Hann

SIMBABVE:
HIÐ STÓRA STEINHÚS

bætir við að verkin séu ný og þau séu
„ekkert minna en stórkostleg.“
„Auk þess að ætla í brúðkaup í
ágúst hef ég hugsað mér að
eyða sumrinu á Seyðisfirði,“
segir Daníel fullur tilhlökkunar.
„Þar keypti ég mér hús fyrir
nokkrum árum sem mér
þykir gaman að sinna.“
Þar segist Daníel ætla að
sinna verkum sem setið
hafa á hakanum. „Ég
hlakka mest til að taka til
í hlöðunni, hún er lítil en
alveg fullkomin fyrir mig.“
Daníel bætir því við að sér
þyki gott að vera í sveitinni.
Aðspurður hvers vegna segir
hann: „Sveitin heillar.“

■ Nafn Afríkuríkisins Simbabves
er dregið af orðunum Dzimba
dza mabwe.
Þessi orð,
í Shonatungumálinu,
þýða „hið
stóra steinhús“.
Shonamálið er af
ætt Bantu-mála, sem eru ríkjandi í
suðurhluta heimsálfunnar.
Sérfræðingar telja að þær
tungur gætu verið rúmlega 500
talsins. En innan Shona eru
nokkrar mállýskur, svo sem Zezuru
og Ndau. Bantu þýðir „fólk“ og var
nefnt svo vegna þess hve margar
tungurnar eru.

Víkingar herja á Suðurnes
Stefnt er að því að opna
víkingasýningu í Víkingaheimum í Reykjanesbæ
næsta sumar. Verið er að
byggja yfir víkingaskipið
Íslending. Í sama húsi og
hægt verður að skoða skipið
verður sett upp sýning
frá Smithsonian-safninu í
Bandaríkjunum um ferðir
víkinganna.

JÖRMUNDUR INGI HANSEN

Fyrrverandi allsherjargoði

Lögin eru hálfgert húmbúkk
„Lögin um staðfesta sambúð eru
að mestu leyti sjónhverfing. Þau
veita hvorki samkynhneigðum né
gagnkynhneigðum nokkur réttindi
eftir því sem ég best veit. Ýmsir hafa
sagt að þetta veiti sömu réttindi
og hjónaband, en það er því miður
rangt. Þetta veitir ekki erfðarétt og
ekki öryggi eins og hjónaband á að
gera,“ segir Jörmundur Ingi um ný
lög um staðfesta samvist sem tóku
gildi í gær. „Mér finnst bara ljótt að
telja fólki trú um að þetta sé hjónaband þegar það er það ekki.“
Því næst spyr Jörmundur, „Ef það
er einhver akkur í því að fá staðfesta
sambúð af hverju mega þá prestar
ekki staðfesta sambúð fólks af
gagnstæðu kyni? Ég hef hingað til
ekki mátt staðfesta sambúð karls
og konu. Það stendur hvergi að
ég megi staðfesta sambúð tveggja
einstaklinga af gagnstæðu kyni. Ég
sé bara ekki hvað löggjafinn er að
meina með þessu. Þetta er eins og
plástur sem er settur á óskilgreint
sár.“

Víkingasafnið verður hluti af víkingaþorpi þar sem boðið verður
upp á skemmtun fyrir alla fjölskylduna, segir Steinþór Jónsson,
framkvæmdastjóri
Íslendings,
félagsins sem stendur á bak við
Víkingaheima.
„Okkar grunnur byggist á 1.000
fermetra sýningarhúsnæði sem
við erum að klára að byggja núna,
þar sem við munum meðal annars
hýsa Íslending,“ segir Steinþór.
Hann segir að hægt verði að
upplifa víkingatímann með talsvert öðrum hætti á Suðurnesjum
en í Hafnarfirði, þar sem íslenskir víkingar hafa haft aðsetur undanfarin ár og haldnar hafa verið
árlegar víkingahátíðir.
„Við stefnum að því að byggja
upp ýmiss konar leiktæki úr trjádrumbum og gera fjölskyldugarð,
þar sem fjölskyldan getur komið
saman og átt góða stund,“ segir
Steindór. Mögulega verði líka húsdýr sem fylgt hafi víkingunum á
staðnum.
Sýningin verður opnuð næsta
sumar, en stefnt er að því að byggingin verði tilbúin í haust. Steinþór segir að einnig standi til að
standa fyrir fjölskylduhátíðum
með víkingaþema. Þær verði því
ólíkar þeim sem haldnar hafi
verið í Hafnarfirði og áherslan
frekar lögð á börnin.
Steinþór segir samkeppni við
víkingana í Hafnarfirði ekki á

VÍKINGAHEIMAR Víkingaskipið Íslendingur stendur í dag utandyra, en verið er að byggja sýningarsal þar sem meðal annars verður
hægt að sjá undir botn skipsins.
MYND/VÍKURFRÉTTIR

dagskrá. Hann reiknar frekar
með því að víkingasafn og önnur
aðstaða á Reykjanesi verði víkingunum í Hafnarfirði til hagsbóta.
Íslendingur verður til sýnis í
sumar þótt húsið sé ekki tilbúið.
Hann stendur nú við bæjarstæðið

í Stekkjakoti í Njarðvík. Þar mun
Gunnar Marel Eggertsson skipasmíðameistari, sem smíðaði skipið, taka á móti gestum milli klukkan 13 og 16 daglega.
Kostnaðurinn við uppbyggingu
Víkingaheima verður á bilinu 500
til 800 milljónir króna. Steinþór

segir vissulega erfiðara að ljúka
verkefni af þessari stærðargráðu
núna vegna erfiðleika í efnahagsmálum.
Víkingarnir eigi þó öfluga bakhjarla og hann óttist því ekki um
afdrif verkefnisins.
brjann@frettabladid.is

Þjóðtrúin lifir enn góðu lífi á meðal Íslendinga:

Bíða þriðja atburðarins
Þjóðtrúin segir okkur að ógæfan sé
aldrei stök, heldur komi þrír atburðir í röð. Því eru margir farnir að
spyrja sig þess hver sé þriðji
atburðurinn á eftir jarðskjálfta og
ísbjörnum.
„Jú, við höfum verið spurð að því
hvað þjóðtrúin segi í slíkum tilvikum,“ segir Rósa Þorsteinsdóttir,
þjóðfræðingur á Árnastofnun. „En
ekkert er til um þetta í þjóðtrúnni.“
Rósa segir þá trú að stóratburðir
gerist þrír í einu mjög ríka. Nú sé
lag á nýrri hefð. „Við gætum fundið
einhvern atburð, hver sem hann nú
væri, og svo afleiðingu þessara
þriggja atburða. Ef jarðskjálfti
verður, ísbirnir ganga á land og...
eitthvað þriðja gerist, þá verður
svartur maður forseti í Bandaríkjunum,“ segir Rósa hlæjandi.
Hún segist ekki þekkja þjóðtrú
tengda jarðskjálftum. Hvað ísbirn-

RÓSA ÞORSTEINSDÓTTIR

ina varðar er heldur ekki mikið að
finna um þá. Þó segir gömul þjóðtrú að húnarnir fæðist mennskir.
Þeir haldist þannig þar til birnan
slær yfir þá hrömmunum. Það er
það eina sem við þekkjum þessu
tengt,“ segir Rósa að lokum. - kóp
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Kynbundinn launamunur og loforð ríkisstjórnar:

Þjóðarsátt um
stöðugleika
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR SKRIFAR

K

onur finna mun frekar fyrir samdrætti í efnahagslífinu en karlar. Þetta er meðal þess sem kom fram í
könnun Fréttablaðsins sem birt var á laugardag. Ein
skýring á þessu er kynbundinn launamunur, en þegar
hin vikulega innkaupakarfa hækkar bara og hækkar finna þeir fyrst fyrir því sem minna hafa á milli handanna.
Önnur skýring gæti verið hefðbundin vinnuskipting á heimilum,
þar sem það lendir oftar á konum að sjá um innkaup heimilisins
en mökum þeirra.
Eins og ljósmæður minna á í dag kvað stjórnarsáttmálinn á
um að hækka sérstaklega laun kvenna hjá ríkinu til að taka á
launamun kynjanna. Þrátt fyrir það hefur ekki verið að finna
sérstakan vilja hjá samninganefnd ríkisins, undirmönnum ríkisstjórnarinnar, til að hækka sérstaklega laun kvennastétta. Formaður samninganefndarinnar segir að slík leið hafi einungis
verið rædd ef samið er til lengri tíma en til eins árs.
Ef sú leið er farin verður að taka frekara tillit til þeirrar verðbólgu sem nú geisar. Eins og formaður BHM benti á í gær eru
félagsmenn BHM í raun að taka á sig kjaraskerðingu, ef nýundirritaðir samningar verða samþykktir, sem gilda til eins árs. Samkvæmt samningnum eiga laun að hækka um sex prósent. Á sama
tíma er verðbólgan nú tæplega þrettán prósent.
Til að halda verðbólgunni í skefjum er sjálfsagt að verkalýðsfélög og viðsemjendur þeirra taki þátt í að reyna að hemja
verðbólguna í samningum sínum. Eins og reynslan kennir okkur
bítur verðbólgan í skottið á sér ef farið er fram á sjálfkrafa endurskoðun launa í samræmi við hana. Verðbólgan er engum til
góðs. Frá því í vor hefur verið talað hátíðlega um nýja þjóðarsátt til að koma hér aftur á stöðugleika. Í þeirri þjóðarsátt þarf
þrennt að koma til.
Í fyrsta lagi má loforð ríkisstjórnarinnar um aðgerðir gegn
kynbundnum launamun ekki gleymast í slíkri þjóðarsátt. Þegar
ríkisstjórnin hefur samþykkt það að hækka sérstaklega laun
kvenna hjá ríkinu til að minnka kynbundinn launamun er stjórnin í raun að játa á sig brot gegn jafnræðisreglu. Slík brot eru
ekki það lítilsverð að það megi fresta aðgerðum gegn þeim þegar
gefur svolítið á bátinn.
Í öðru lagi mun slík þjóðarsátt kosta ríkið mikið fé. Eins og
sést á hækkandi verðlagi treysta fyrirtæki sér ekki til að standa
undir samdrættinum. Því er samdrættinum velt yfir á neytendur, það er launþega. En launþegar geta ekki heldur staðið undir
samdrættinum til lengdar. Það munum við sjá á næstunni með
fréttum um aukin vanskil heimilanna. Ríkisstjórnin hefur þegar
boðað aðgerðir hvað varðar Íbúðalánasjóð, en líklega þarf meira
að koma til.
Í þriðja lagi þarf að ná þjóðarsátt um peningamálastefnuna.
Þrátt fyrir að forsætisráðherra sjái frekari framtíð í því að taka
upp dollara en evrur virðist atvinnulífið ekki sammála honum í
þeim efnum. Hvað svo sem verður um krónuna þurfum við stöðugleika til að eiga þann valkost að kasta krónunni og taka upp
stöðugri mynt. Breyting á lögeyri er framtíðartal, en það þýðir
ekki að fresta eigi umræðunni. Rétti tíminn fyrir slíka umræðu
er núna.
ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal og Þorsteinn Pálsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir FRÉTTASTJÓRAR: Arndís
Þorgeirsdóttir, Kristján Hjálmarsson, Trausti Hafliðason og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál). FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Páll Baldvin Baldvinsson. VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: 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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Þarf meira en Hönnu Birnu?

Klikkaði álið?

Líklega ekki Davíð

Meira virðist þurfa til en leiðtogaskipti til að leysa vanda sjálfstæðismanna í Reykjavíkurborg. Í könnun
Félagsvísindastofnunar sem birt
var fyrir helgi sáust engar marktækar breytingar á fylgi flokksins
eftir að tilkynnt var að Hanna
Birna Kristjánsdóttir yrði næsti
borgarstjóri Reykvíkinga. Fylgið
þokaðist að vísu lítillega upp
á við en ekki nóg til þess að
breytingin teljist marktæk. Því
er ekki nema von að spurt
sé að því hvort meira þurfi
til en Hönnu Birnu til þess
að ná fylginu upp og koma
Sjálfstæðisflokknum úr
þeim vanda sem við blasir í
borginni.

Tónleikagestir á Náttúru í Laugardal
ráku margir hverjir upp stór augu
þegar textinn „Hardware error“ birtist
öðru hverju á stórum skjá sem notaður var milli tónlistaratriða til að
sýna fallegar landslagsmyndir
frá svæðum sem hefur verið
„tortímt“ vegna virkjanaframkvæmda eða
eiga á hættu að svo
fari. Sumir veltu því
fyrir sér hvort þetta
væri ekki merki
um að álið í
tölvubúnaðinum hefði
klikkað
illilega.

Jón Ásgeir Jóhannesson segist, í
viðtali við Morgunblaðið um helgina,
alveg viss í sinni sök um að pólitísk
íhlutun hafi valdið því að Baugsmálið
fór af stað. Hann segir marga hafa
komið til sín og lýst sömu skoðunum, meðal annara fyrrverandi
forsætisráðherra. Eftirlifandi forsætisráðherrar sem til greina
koma eru aðeins fjórir, þeir
Halldór Ásgrímsson, Davíð
Oddsson, Steingrímur Hermannsson og Þorsteinn
Pálsson. Úr þeirra hópi
hlýtur Davíð Oddsson að
teljast ólíklegastur.

Rifist um sátt
Þ

au eru að rífast um Þjóðarsáttina. Hver átti hugmyndina,
hverjum ber heiðurinn, hverjir
voru leikendur, hver var leikstjórinn.
Allt brennur og þau eru að rífast
um Þjóðarsáttina. Segir þetta
okkur ekki eitthvað um íslenskt
samfélag og umræðuhefð? Rifrildi
um sátt...
Þras um útrætt mál. Óvissa um
atburði sem ætti að vera hægur
leikur að ganga úr skugga um.
Væri ekki ráð að spyrja bara
Sáttasemjarann hvernig þetta var?
Ætli hann muni þetta ekki?
Ekki virðist hins vegar hvarfla
að neinum að reyna að endurtaka
leikinn. Greina vandann og
bregðast síðan við honum með
bestu hugsanlegum úrræðum.
Hitt verð ég aftur á móti að játa:
ég á engan heiður af Þjóðarsáttinni.

Sátt um að rífast
Þetta fáránlega rifrildi leiðir hins
vegar hugann að því hve einstök
Þjóðarsáttin var í raun og veru.
Hún var ekki síst merkileg fyrir þá
sök að allir þögnuðu sem snöggvast
og litu upp og í kringum sig, hættu
að rífast en einbeittu sér að því í
smástund að greina vandann og
leituðust síðan við að leysa hann
með sameiginlegu átaki. Um
þraseðli og rótgróinn átakakúltúr
íslensks samfélags hafa verið
skrifuð merk fræði og má þar
nefna til að mynda bók Jesse
Byocks Feud in the Icelandic Sagas
þar sem hann skoðar deilumynstur
í Íslendingasögunum og hvernig
samfélaginu var haldið saman með
ákveðnum reglum um það hvernig
deilum skyldi háttað.
Íslensk umræðuhefð einkennist
af fullkomnu áhugaleysi um
hugsanlega niðurstöðu eða
yfirhöfuð veruleikann sjálfan.
Menn eru hugfangnir af sjálfu
rifrildinu og rækta blæbrigði þess

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Þjóðarsáttin
af natni með hárfínum útúrsnúningum. Það ber að hanga eins og
hundur á roði á tilteknum málstað
hversu glataður sem hann kann að
virðast. Þannig heldur maður
virðingu. Aldrei aldrei aldrei
skipta um skoðun.
Aldrei viðurkenna neitt. Aldrei
hugsa sig um.
Því er nú rökrætt um það (sem
er altalað) hvort bankarnir
íslensku – sem bera ærna ábyrgð á
peningalegum óförum þjóðarinnar
– hafi framkallað sjálfir hagnað
sinn á falli krónunnar og þar með
bjargað ársfjórðungs-uppgjöri
sínu. Þó hefði maður ætlað að það
væri hægt að ganga úr skugga um
þetta í eitt skipti fyrir öll og síðan
haga umræðunni út frá því – þoka
henni áfram í stað þess að vera
sífellt að færa þannig undirstöður
hennar.

Af hverju ekki dínar?
Svo er það umræðan um evru eða
krónu. Andrés Magnússon, einn
fimasti málsvari skuggaríkisstjórnar Davíðs Oddssonar, birtir á
bloggsíðu sinni línurit af því tagi
sem máladeildarstúdent á borð við
mig hlýtur að fá í hnén við að sjá,
til að sanna hversu lítilvæg evran
sé í íslenskum þjóðarbúskap
gagnstætt dollaranum, sem væri
þá nær að taka upp ef við ætlum á
annað borð að taka upp annan
gjaldmiðil – nú eða kannski
svissneskan franka eða bara að
endurvekja Kalmarsambandið...

helgat@frettabladid.is

Var það í boði já?
Með slíkum vífilengjum – að ekki
sé talað um furðutal Geirs
Haarde í útlöndum þar sem hann
sagði nær að taka upp dollar en
evru – tekst Sjálfstæðismönnum
að skjóta sér undan því að ræða
af alvöru þetta aðkallandi mál
sem snertir hag allra íslenskra
heimila eins og Hallgrímur sýndi
svo vel fram á hér í blaðinu núna
á laugardaginn þar sem hann
rakti skilmerkilega ýms dæmi um
það hvernig gengisflöktið á
krónunni leikur okkur neytendur.
Enn hefur Sjálfstæðismönnum
ekki tekist að sýna okkur fram á að
íslenska krónan hafi annað gildi en
að Davíð hafi völd yfir henni.
Skiljanlegt er að það sé mikilsvert
fyrir Flokksmenn en fyrir okkur
hin verður fleira að koma til en að
sá ágæti maður hafi eitthvað fyrir
stafni.
Eru Sjálfstæðismenn eftir dag
Einars Odds kannski ófærir um að
gera Þjóðarsátt? Það rifjast að
minnsta kosti upp að Þjóðarsáttin
var gerð þetta stutta hlé sem varð
á stjórnarsetu Sjálfstæðismanna á
árunum kringum 1990, þegar lögð
voru drög að EES einnig á meðan
Sjálfstæðismenn kröfðust tvíhliða
samninga við Evrópusambandið.
Sú vinstri stjórn lifði af kosningarnar á sínum tíma en lifði hins
vegar ekki af þá stjórnmálamenn
sem þá voru í vinstri flokkunum.
Alþýðubandalagið var á móti
EES og stakk upp á að þjóðin gengi
í Asíu. Framsóknarflokkurinn vildi
að þjóðin gengi í SÍS en Kratarnir
vildu ganga í Sjálfstæðisflokkinn.
Við þurfum stjórnmálamenn sem
hafa áhuga á veruleikanum og
langar að stuðla að bættum kjörum
hér. Núverandi ríkisstjórn virðist
ófær um að taka þátt í Þjóðarsátt,
enda virðist stjórnin einkum starfa
eftir því hvaða ráðherrar eru
vakandi hverju sinni. Kannski
kominn tími á kosningar?

Hvar ertu nú?
Nú, rúmu ári eftir að þetta plagg var
kynnt hefur Samfylkingin gert eftirfarandi:
1. Undirritað viljayfirlýsingu um að áfram
verði rannsakað hvort hagkvæmt sé að
reisa álver á Bakka við Húsavík.
2. Tekið skóflustungu að nýju álveri í
ú er rúmlega ár liðið síðan Samfylking
Helguvík.
og Sjálfstæðisflokkur mynduðu
3. Fórnað tækifærinu til að kalla eftir
ríkisstjórn sína þó að sumum kunni að þykja
heildarumhverfismati fyrir álver í
lengra liðið. Það er þó ekki lengra en rúmt ár
Helguvík, virkjun og flutningslínur sem
frá síðustu kosningum þar sem Samfylking
KATRÍN
þó hefði verið hægt ef umhverfisráðherra
kynnti með lúðrablæstri umhverfisáætlun
JAKOBSDÓTTIR
hefði úrskurðað með náttúrunni í
sína „Fagra Ísland“. Þar stóð m.a. eftirfarkærumáli Landverndar.
andi:
Ekki hefur enn verið lokið vinnu við rammaáætlun
Samfylkingin vill:
um verndun og nýtingu orkuauðlinda. Þessi ríkisstjórn býður betur en sú síðasta: Tvö álver í stað
1. Rannsaka náttúru landsins nægjanlega til að
eins, helmingi meiri stóriðja en á síðasta kjörtímakortleggja verðmæt náttúrusvæði og tryggja
bili. Enn er ósvarað öllum spurningum um losunarverndun þeirra áður en frekari ákvarðanir verða
kvóta og menn forðast að ræða þá staðreynd að
teknar um aðra nýtingu.
Ísland mun líklega þurfa að draga enn frekar úr
2. Slá ákvörðunum um frekari stóriðjuframkvæmdir
losun eftir 2012.
á frest þangað til fyrir liggur nauðsynleg heildarEr nema von að iðnaðarráðherra neiti ljósmyndursýn yfir verðmæt náttúrusvæði Íslands og verndun
um að taka mynd af sér að undirrita viljayfirlýsingþeirra hefur verið tryggð.
una? Er nema von að fólk spyrji: Fagra Ísland, hvar
3. Færa heimild til að veita rannsóknar- og nýtingarertu nú? Samfylkingin virðist hafa týnt þér.
leyfi vegna virkjunaráforma úr höndum iðnaðarráðherra til Alþingis á meðan unnið er að gerð
áætlunarinnar. Ákvörðunarvald um nýtingu
Höfundur er varaformaður
losunarheimilda samkvæmt stóriðjusamákvæðinu
Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs.
við Kyoto-bókunina verði einnig fært til Alþingis.

UMRÆÐAN
Katrín Jakobsdóttir skrifar um umhverfisstefnu Samfylkingarinnar
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30. júní 2008 MÁNUDAGUR

MICHAEL PHELPS SUNDKAPPI ER
23 ÁRA.

„Ég held að allt sé mögulegt, svo framarlega sem þú
einbeitir þér að því og leggur mikla vinnu og tíma í
það. Það er hugurinn sem
stjórnar.“
Michael Phelps er margfaldur meistari í sundi. Á Ólympíuleikunum í Aþenu árið 2004
vann hann 6 gullverðlaun.
Hann er núverandi heimsmethafi í fjórum greinum í sundi.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 30. JÚNÍ 1952

MERKISATBURÐIR

Leiðarljós byrjar í sjónvarpi

1862 Eldgos hefst vestan Vatna-

Sápuóperan Leiðarljós
eða „Guiding Light“ er Íslendingum að góðu kunn.
Vanessa Chamberlain,
Billy Lewis, Reva Shayne,
og Ross Marler eru þekkt
nöfn í hugum margra. Samkvæmt Heimsmetabók
Guinnes er Leiðarljós sú
sápuópera sem hefur verið
lengst í framleiðslu og er
lífseigasti dramaþáttur sjónvarpssögunnar. Fimmtán þúsundasti sjónvarpsþátturinn af Leiðarljósi fór
í loftið 7. september árið
2006. Árið 2009 mun 72. þáttaröð af Leiðarljósi
hefjast.
Sápuóperan Leiðarljós gerist í Springfield í

1874

Bandaríkjunum. Í þáttunum er fjallað um ástir,
hatur, átök og sættir á milli
fjölskyldna og vina. Höfundur Leiðarljóss er Irna
Phillips og byggir hún
þættina á eigin lífsreynslu.
Leiðarljós byrjaði sem útvarpsþáttaröð árið 1937
áður en hún færðist yfir í
sjónvarpið 30. júní 1952.
Titillinn „Guiding Light“ á
nafn sitt að rekja til lampa
í lesstofu Dr. John Ruthledge sem var ein af aðalpersónunum í þáttaröðinni
þegar hún hóf göngu sína árið 1937. Leiðarljós er
einstaklega vinæl sápuópera og hefur unnið til
fjölda verðlauna á sínum langa ferli.

1968
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1994

FRÍSTUNDAMÁLARI

SIGURBJÖRN
EINARSSON,

Jón Bogason, rannsóknarmaður og
frístundamálari, heldur
sýningu á verkum
sýnum í Flatey á
Breiðafirði. Sýningin
stendur út júlí.

ÓSKAR
JÓNASSON

kvikmyndagerðarmaður er
44 ára.

fyrrverandi
biskup, er
97 ára.

MIKE
TYSON

NJÖRÐUR P.
NJARÐVÍK

boxari er 42
ára.

prófessor er
72 ára.

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

Baldur S. Kristensen
sem lést laugardaginn 21. júní, verður jarðsunginn
frá Fossvogskirkju þriðjudaginn 1. júlí kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim
sem vilja minnast hans er bent á félag aðstandenda
Alzheimersjúklinga.
Helga Kristinsdóttir
Kristinn Baldursson
Ingibjörg Baldursdóttir
afabörn og langafabörn.

Hulda Guðný Ásmundsdóttir
Finnur Magni Finnsson

JÓN BOGASON: RANNSÓKNARMAÐUR OG FRÍSTUNDAMÁLARI OPNAR SÝNINGU

Áhugi á listum og náttúru
Móðir okkar,

Jóhanna Halldóra
Elíasdóttir
frá Elliða í Staðarsveit, síðast til heimilis
að Öldugötu 44, Hafnarfirði,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í Grindavík
þriðjudaginn 24. júní. Útför hennar verður gerð frá
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 1. júlí kl. 15.00.
Sigríður Elsa Óskarsdóttir
Jón Áskels Óskarsson
Valur Óskarsson
Guðríður Óskarsdóttir
Hrafnkell Óskarsson
Rut Óskarsdóttir

Faðir minn og móðurbróðir,

Sigurður Guðbrandsson
matreiðslumaður, Norðurbrún 1,
Reykjavík,

Húsfyllir var í nýuppgerðu samkomuhúsi Flateyjar á Breiðafirði um miðjan
júní þegar þar var í fyrsta sinn opnuð
málverkasýning. Um var að ræða sýningu á verkum Jóns Bogasonar, rannsóknarmanns og frístundamálara.
Myndefnið tengist allt Flatey eða
sjónum á einhvern hátt. Myndirnar eru frá löngu tímabili en Jón fékk
ungur áhuga á að mála. „Ég hef alltaf
haft gaman af að mála, þá sérstaklega
að teikna og ég teiknaði mikið, einna
helst botndýr,“ segir Jón. Hann hefur
áður sýnt verk sín en þetta er fyrsta
einkasýning hans.
Þegar Jón er spurður hvort hann
máli ennþá segist hann ekki gera mikið
af því. „Ég hef ekki verið að mála
mikið í vetur, ég hef verið hálflatur við
að mála síðustu árin,“ segir hann kíminn. Jón fæddist í Flatey á Breiðafirði
hinn 9. apríl árið 1923 og ólst hann þar
upp. Áhugi Jóns á náttúrunni kviknaði snemma. „Þegar ég var ungur var

Legsteinar
í miklu úrvali

• Vönduð vinna

sem lést miðvikudaginn 25. júní á St.
Jósefsspítala í Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 1. júlí kl. 13.00.
Sigríður J. Sigurðardóttir
Ólafur Laufdal.

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

ég mikill grúskari og hafði gaman af
að fara niður í fjöru í Flatey og skoða
hluti eins og steina og marflær,“ segir
Jón. Samt kom honum aldrei til hugar
að læra neitt í því sambandi, eins og að
verða náttúrufræðingur.
Jón hefur fengist þó nokkuð við
myndlist um ævina og ekki kemur á
óvart að myndefnið tengist sjónum á
einhvern hátt. „Ég mála mest botndýr
og landslagsmyndir,“ segir Jón. Hann
stundaði nám við Myndlista- og handíðaskólann veturinn 1946-47. „Þegar
ég kom suður fór ég í Myndlista- og
handíðaskólann í einn vetur og líkaði
vel,“ segir Jón.
Þekktasta málverk Jóns gerði hann
áður en hann hóf myndlistarnám. Það
ber nafnið Heimkoma víkingsins og
var ljósmynd af verkinu forsíðumynd
á afmælisriti Hafrannsóknarstofnunar árið 1987. Jón fluttist til Reykjavíkur árið 1953 með Yngva bróður sínum
en settist fljótlega að í Kópavogi. „Ég

flutti suður að mig minnir af því atvinnutækifærin voru í bænum,“ segir
hann.
Jón hóf störf hjá Hafrannsóknarstofnun við rannsóknarstörf árið 1972
en þá hafði hann lengi starfað sjálfstætt að söfnun skeldýra og annarra
sjávarlífvera. Hann hefur meðal annars fundið nokkur hundruð dýrategunda sem ekki voru þekktar áður viðÍsland og nokkra tugi tegunda sem
aldrei höfðu fundist áður í heiminum,
aðallega skeldýr en einnig krabbadýr.
Heil ættkvísl skeldýra hefur verið
nefnd í höfuðið á honum og er latneska
heitið á henni Bogasonia. Jón fann
eina tegund sem talið var að væri útdauð. „Ég fann fyrir nokkrum árum
samlokur, ákveðna tegund skelja sem
hefur ekki verið vitað um í 250 milljón ár vestur á Breiðafirði og það er
það merkilegasta sem ég hef fundið,“
segir Jón.
sigridurp@frettabladid.is

MYND/BERGLIND

AFMÆLI

1910

jökuls. Það stendur yfir í
rúm tvö ár.
Skólapiltar úr Lærða skólanum í Reykjavík halda
brennu á Melunum til að
láta í ljós andúð sína á
latneskum stíl.
Laufey Valdimarsdóttir útskrifast úr Lærða skólanum, fyrst íslenskra
kvenna.
Kristján Eldjárn er kjörinn
forseti Íslands.
Kvenlögregluþjónar taka í
fyrsta sinn þátt í löggæslu,
en þennan dag var kosið
til Alþingis.
Kvennahlaup ÍSÍ er haldið
í fyrsta sinn.
Kvikmyndin Bíódagar eftir
Friðrik Þór Friðriksson er
frumsýnd í Stjörnubíói.

Golfklúbbur Reykjavíkur
var stofnaður árið 1934 og var
hann fyrsti golfklúbbur landsins. Sumarið 1935 var fyrsta
golfmótið haldið í Laugardalnum. Var það stórviðburður og
héldu margir að hér væri um
að ræða eitthvert stundargaman hjá heldra fólki sem félli
fljótt í gleymsku en reyndin
varð önnur.
HEIMILI

HEILSA

HÚS

Myndarammar eru
inni á öllum heimilum.
Heimilið verður fallegra
og hlýlegra ef myndir af
fjölskyldu og vinum eru
á veggjum eða í hillum.
Hægt er að hafa ólíka
ramma í mismunandi
litum til að lífga upp á
heimilið.

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

Kylfingar úr Golffélagi
Reykjavíkur taka þátt í
alþjóðlegu golfmóti sem
haldið verður í Þýskalandi í
byrjun ágúst. Keppt verður
á GC Heddesheim-golfvellinum í Heddesheim. Mótið
er nú haldið í sjötta sinn
og er umgjörð þess öll hin
glæsilegasta.

BÍLAR

TÍSKA

GOLF

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

Arnaldur Halldórsson ljósmyndari með ostaskerann góða frá Stelton.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Græjukarl með ostaskera
Útsalan
hefst í dag
Í uppgerðu einbýlishúsi við Nýlendugötu leynist
ostaskeri sem slegið hefur í gegn.

Laugavegi 53 • s. 552 3737
Opið í dag 10-17

„Mitt uppáhald heima er lítill og sniðugur ostaskeri
frá Stelton sem mér áskotnaðist undan jólatrénu.
Ostaskerar eru oft svo lélegir en þessi er úr Epal,
svo frábær að ég hef síðan gefið hann margoft í
gjafir. Þetta er ostaskeri fyrir ostelskandi einstaklinga því hann sker svo þykkar og girnilegar sneiðar
að osturinn spænist upp og klárast jafnharðan,“
segir ljósmyndarinn Arnaldur Halldórsson brosmildur.
„Heimilið er ósköp „artí fartí“ og sambland úr
öllum áttum. Ég er mikill græjukall eins og títt er
með ljósmyndara, og konan mín Unnur Knudsen
Hilmarsdóttir er textílhönnuður. Stíllinn er því afar
blandaður, við kaupum af og til hönnun og listir,

erum samstíga í heimilishaldinu og enginn ágreiningur um útlit heimilisins hér á bæ; Unnur ræður
þessu öllu,“ segir Arnaldur og skellihlær.
„Fyrir fimm árum vorum við í leit að einbýli í
Vesturbænum og duttum niður á þetta gamla hús,
sem áður stóð við Hverfisgötu en hafði verið flutt
hingað á steyptan grunn. Síðan höfum við gert það
upp eftir eigin höfði og sett á það kvisti. Hér er
draumur að horfa yfir höfnina og út á Faxaflóann og
virkilega spennandi að sjá hvað gerast mun á slippsvæðinu í framtíðinni, hvort við fáum nýja göngustíga, kaffihús og fleiri hönnunarbúðir í hverfið,“
segir Arnaldur og sker sér ostsneið með Steltonskeranum í ótrúlegu eldhúsi sínu.
„Ég hef stundum lánað það í auglýsingar og Gauji
litli kokkur vill taka upp matreiðsluþætti hérna, en
því nenni ég ekki. Þá þyrfti ég að flytja út.“
thordis@frettabladid.is

[

Félagsskapurinn skiptir máli í golfi eins og öðrum íþróttum. Skemmtilegast er að fara á völlinn með góðum vini eða nánum fjölskyldumeðlimi.

]

Golfið góð uppeldisíþrótt
Margir golfarar skreppa á
golfvellina þegar hlýna tekur
á vorin. Einar Gunnarsson,
golfari og nemi í Golfkennaraskóla PGA á Íslandi, er engin
undantekning.
„Ég er að fara út á golfvöll að
spila,“ segir Einar á sólríkum sumardegi. Hann segist lengi hafa haft
áhuga á golfi. „Ég hef haft áhuga á
golfi frá því ég var krakki. Ég
stundaði golf mikið á unglingsárum. Svo kom smáhlé því ég var í
handbolta. Á þeim tíma lagði ég
golfið aðeins á hilluna en ekki
alveg upp í hillu,“ segir Einar en
bætir því við að golfiðkun hans
hafi aukist aftur og verið kraftmeiri undanfarið.
„Það sem er svo skemmtilegt við
golfið er að fólk er alltaf í sífelldri
leit að fullkomnun en veit innst
inni að það nær henni aldrei. Alltaf
er hægt að bæta sig. Það er hægt
að komast einni tröppu ofar, hvort
sem maður heitir Tiger Woods eða
er að byrja. Það er það flottasta við
íþróttina,“ segir Einar.
Einar segir að golf sé hugarsport og holl íþrótt. „Golfið er
einnig holl uppeldisíþrótt, vil ég
meina. Það eru vissir siðir og reglur sem börn og allir læra þegar
íþróttin er stunduð. Þess vegna
gerir hún fólk heilbrigðara og
minnir það á hvernig á að haga
sér,“ segir Einar íhugull.
Ávallt er skemmtilegt þegar
nám og áhugamál tengjast. Einar

Einar segir golfið vera hugarsport og holla íþrótt.

stundar nám við Golfkennaraskóla
PGA á Íslandi. „Ég byrjaði núna í
vetur í golfkennaranámi. Þegar

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

námið hittir algjörlega á áhugamálið manns er það miklu skemmtilegra.“
martaf@frettabladid.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Vörubílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

Nissan Patrol árgerð 1999, 6 cylindra,
beinskiptur, 38“ dekk, 3“ púst, loftlæsing á framan, stýristjakkur, ljósagrind,
toppbogar, ekinn 210 þús., þar af vél
110 þús., sk.’09, 100% lánað, verð kr.
1.850.000. S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

— Sá flottasti — Alfa Romeo 156
2,5V6 ‘99 Rautt leður - Topplúga Rafmagn í öllu Ný tímareim - Allt nýtt
í bremsum framan 17“ nýjar álfelgur +
dekk - Vetradekk á felgum fylgja Verð
650.000.- Sími 6904045
Toyota Hilux ‘05, 38“ breyttur, læsingar,
hlutföll, loftpúðafjöðrun að aftan. Ek. 45
þ. Einnig til sölu Benz E320 ‘00. Ek. 180
þ. Sem nýr. Uppl. í s. 663 7365

0-250 þús.
Bílar til sölu
ÚRVAL NÝRRA
ATVINNUBÍLA Á
FRÁBÆRU VERÐI!!

Sparibíll ehf
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Ódýr - Nýskoðaður!

Daewoo Nubira árg ‘99, station, ek. 130
þús, ásett verð 290 þús. Tilboð 160 þús.
S. 841 8955

250-499 þús.

Nýr Renault Kangoo. Verð kr : 1.359þ
án vsk. Nýr Renault Trafic. Verð kr :
1.990þ án vsk. Nýr Renault Trafic. 9
manna. Verð kr : 3.190þ með vsk. Nýr
Renault Trafic Langur. Hár toppur. Verð
kr : 2.490þ án vsk. Nýr Renault Master.
7 manna með palli. Verð kr : 2.538þ
án vsk. Nýr Renault Master. Millilangur.
Hár toppur. Verð kr : 2.795þ án vsk. Allir
bílar dísel og til afgreiðslu strax !

Vantar allar gerðir bifreiða á skrá, Mikil sala

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

Til sölu Huyndai Sonata árg.2000.
Ekinn 151.000km sjálfskiptur, álfelgur,
kúla ofl. lítur vel út. Verð 490.000
áhv.296.000 lán getur fylgt með. uppl. í
síma 6939901

VOLVO S60 2.5T AWD, árg 2006, ek
9.þ mílur, 2.5L Turbo, Sjálfskiptur, 208
Hestöfl, Leður, Topplúga, Fjórhjóladrifinn,
Verð 4.390 þ. TILBOÐ 2.990 þ. Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 111320 S.
567 2700.

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

1-2 milljónir

Harley Davidson Softail Deluxe 2005.
Fullt af aukahlutum. 2,1 eða besta tilboð. Jón 6959568. motorhjol.blogspot.
com

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

Subaru Legacy station til sölu, árg 2007
sjálfsk 17“álfelgur sumar-vetrardekk.
upplýsingar í síma 660-6232

Til sölu Rambler Ambassador árg. ‘66
6cc sjsk. Tilboð óskast. S. 898 2646.

Pallbílar

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar
tegundir bíla á skrá og á staðinn. Erum
með kaupendur af bílum á verðbilinu
frá 250þús.-2milljónir, einnig allar tegundir fólksbíla beinsk. og sjálfsk. X4 ehf.
S: 565-2500.

Kawasaki Versys Til sölu Kawasaki versys árgerð 2007 ekið 2000.km Fæst
með yfirtöku á láni. Upplýsingar í síma
8231001
Til sölu. Honda crf 250r. Mjög lítið
notað og vel með farið. Verð 630þús.
Upplýsingar s: 6619082 og 8985545

Óska eftir bíl á 0-150 þús ekki eldri
en ‘97 má þarfnast lagfæringa uppl
s.841 8955.

Suzuki Hayabusa GSX 1300 R árg. 05
ekið aðeins 3200 km lítur mjög vel út,
Yoshimura púst og fl. verð 100 þús. út
og yfirt. á TM láni ca. 970þús/ca22 á
mán. uppl. í síma 899 5478

Óska eftir bíl ekki dýrari en 150.000
Verður að vera í þokkalegu lagi og
skoðaður ‘09 Sími 553 9323

Bmw 540 induvidual

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

Óska eftir að kaupa Ford explorer sport
trac, árgerð 2004 til 2006. Upplýsingar í
síma 6930968 eftir kl. 17 á daginn

Jeppar

Kerrur
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

2. hesta kerra til sölu, nýskoðuð. Upplýsingar í síma:659 7356.
Hveragerði.

TIL SÖLU
Volvo XC70 ekinn 160 þ.km. árg 2001
verð 1.350.000 upplýsingar í síma
8970743

Corolla ‘98 1.3 sk. ‘09, filmur, nýtt
demparar, púst, bremsur. Stgr. tilboð
330.000 kr. S. 691 8222.

Mótorhjól

Kawasaki Versys Til sölu Kawasaki versys árgerð 2007 ekið 2000.km Fæst
með yfirtöku á láni.

Jeep GrandCherokee H.O v8 4.7 265hö
ekinn 112 þ.km hlaðin þægindum
og aukabúnaði. Filmur allan hringin,
nýsmurður, skoðaður 09. Verð 2,6
áhvílandi 187 þús. Upplýsingar í síma
868-7212 Jón

Bílar óskast

Bmw 540 induvidual ssk. 03.02.
Glæsilegur bíll Með nánast öllu 18“ BBS
álf. Leður, lúga ofl ofl. Getur fengist á
yfirtöku. Skipti ath. Uppl. s. 898-8228

Til sölu Scania 124G 420 árg. ‘00 með
Hiab 220C5 ‘04. Stóll undir palli og
gámalásar í palli. V. 10,9 millj. + vsk.
Uppl. í s. 894 1705.

Til sölu MAN árg. ‘05 35530 ek. 170 þ.
Uppl. í s. 848 4397.

2900 þ.

Dodge Charger ‘07. Ek. 6 þ. Filmur
og 20 tommu dekk. Tilb. V. 2,9. S.
8445222

WV húsbíll árg. ‘80. Tilboð/skipti. S.
896 2552.

Nissan Patrol árgerð 2000, 3.0, sjálfskiptur, ekinn 160 þús., ný vél frá
Kistufelli, Ek. 200 km. sk. ‘09, 100%
lánað. Verð kr. 1.550.000. Uppl. í s.
821 6292.

Útsala 6.999,00 kostar nýr 8,6 millj.
VX Land Cruiser 12/07. ek,7000km 8
manna, bakkm,vél, sóllúga beysli Nav,
Lán getur fylgt. simi 896 0758

MAN H29 TGA 26,530 6X4 . Árgerð
10/2004 sjálfskiptur. Eurotrailer árgerð
6/2005. Verð 12.5 millj. m.vsk. Lán hjá
Glitnir ca. 8.5 millj. Uppl. í síma 892
1435 eða 698 0070.

Fornbílar

800 Þ. KR AFSLÁTTUR

FORD EXPLORER EDDIE BAUER, árg
2006, ek 63.þ km, 4.0L Sjálfskiptur,
Leður, Topplúga, Verð 3.990 þ. TILBOÐ
3.190 þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.
is rn: 111332 S: 567 2700

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

500-999 þús.

Rauður polo árgerð 2004 ekin 105,000
km til sölu yfirtaka á láni kemur bara til
greina lán stendur i rúmmar 700.000kr.

1.300 Þ. KR AFSLÁTTUR

Til sölu Ford Egoline 350. 14 sæta
með hópferðarskoðun. Mikið breyttur
bíll. Loftpúðafjöðrun. Læstur framan og
aftan. Lógír og m.fl. Ýmis skipti koma til
greina. Uppl. s. 893 5531.

Glæsilegur blæju Mustang árg. 2003,
ekinn 30 þ.km. Nánari uppl. s.8957664

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
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Bílaþjónusta

Hjólhýsi

Bókhald

Húsaviðhald

Kringlu-bón

Ekið inn stóri/litli-turn. Öll bílaþrif.
Opið 09-18 mán-fös. Lau 10-18. S.
534 2455.

Aukahlutir í bíla
vantar sjalfskipt Girkassar fyrir Mitsubish
Lancer XL 1.6(1998) Simi: 8672273
Til leigu hjólhýsi. Með sólarsellu og fortjöldum. S. 659 2452 Samsel. Afsláttur
gegnum stéttarfélög! btnet.is/hjolhysaleigan

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

Fellihýsi
Vel með farið A -Liner fellihýsi til sölu.
Verð 600 þ. eða tilboð. Uppl. í s. 848
4397.
Til sölu Coleman Cheyenne árg.98 með
fortjaldi frá Seglagerðinni og á nýjum
dekkjum. Verð 750 þús. uppl. 8925204

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla.
Opið virka daga frá kl. 9.00 - 18.00.
Grænumýri 3 Mosfellsbæ

Tjaldvagnar

www.bilapartar.is

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18.
S. 565 3400 & 893 2284, partasolur.is
CampLet tjaldvagn til sölu ,árg 05.
Tilboð Upplýsingar í síma 898-3837

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Vy-þrif ehf.

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

Fjármál

Tek að mér heimili, fyrirtæki, skóla og
iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif.
Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848
7367.

Garðyrkja

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Vinnuvélar

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

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

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

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

Er að rífa Galloper diesel árg. ‘99 ek.
145 þ. Ssk., ýmsir varahlutir. S. 897
9252.

Málarar

ÞJÓNUSTA
Veitingastaðir

Húsaviðhald!

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

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

Pípulagnir

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

Hreingerningar

Magnhús ehf

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

Lyftarar

Trésmíði

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

Húsaviðgerðir og málun

Málum þök, skiptum um bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

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

Tölvur

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og málningarvinnu, stór og smá verk.
Örugg þjónusta, vanir menn
vönduð vinna. Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir
s.661-7000

ÞJÓNUSTA

WWW.VORTEX.IS
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og einstaklinga og klippingar og umhirðu á
görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Vantar þig

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

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

Trjáklippingar

Garðsláttur, alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.

Proventus starfsmannaþjónusta s. 661 7000

Úðun, klipping, mold, sláttur, felli tré
og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum.
S. 698 1215.
Garðsláttur, garðaumhyrða og önnur
störf fyrir eignina þína. Eldrib- og öryrkjar fá afslátt. Uppl. í s. 848 1416

1988 - 2008

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

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

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

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 659 4403.
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

Nudd
Whole body massage. S. 661 1638.

Spádómar

Auglýsingapláss

fasteignir
30. JÚNÍ 2008

Auglýsingasími
www.byggd.is

Frum

Furuvellir 13

Til leigu skrifstofu- og verlsunarhúsnæði á
tveimur hæðum. Um er að ræða 270 fm. á
jarðhæð og um 200 fm. á annari hæð. Býður
uppá gott auglýsingagildi, stórir gluggar út að
götu. Gott aðgengi og bílastæði. Leigist
saman eða í sitthvoru lagi.
Fasteignin er í góðu ásigkomulagi og laust til
afhendingar í október 2008
Frekari upplýsingar á skrifstofu.

– Mest lesið

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Ægisgata 5 - 101 Rvk

Við Stórakrika 26 er upphitað og hellulagt bílaplan og í garðinum eru sólpallar og skjóveggir úr harðviði.

Opið hús í dag mánudaginn 30. júní milli kl. 18-19

Stílhreint og vel búið

Frum

Fasteignasalan Stakfell hefur
til sölu rúmgott einbýlishús í
Mosfellsbæ.

37.500.000
Glæsileg 2ja herbergja 91,7 fm. lúxusíbúð með sérinngangi á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi með góðu útsýni yﬁr Reykjavíkurhöfn.

Guðmann s. 845 3779 tekur á móti gestum.

H

úsið skiptist í anddyri,
tvær stofur, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi
og þvottahús en þaðan er innangengt í tvöfaldan bílskúr.
Plankaparket úr litaðri, olíuborinni eik er á öllum gólfum
nema á baðherbergjum og þvottahúsi þar sem eru svartar flísar. Í

EIGNIR

forstofunni eru hvítir hálfglans
skápar. Gestasnyrting er flísalögð með svörtum og hvítum flísum, sturtu og upphengdu salerni.
Stofan er með gluggum niður í
gólf og glerhurð opnast út á sólpall. Borðstofan er samliggjandi
stofu.
Í eldhúsi er hvítlökkuð innrétting frá GKS. Ísskápur, frystir og ofnar frá Miele eru felldir
í innréttinguna. Hjónaherbergið er rúmgott með horngluggum
niður í gólf og er hægt að ganga

úr herberginu út á sólpall. Baðherbergið er með nuddbaðkari,
sturtuklefa úr gleri og hvítri innréttingu með granítborðplötu.
Salernið er upphengt og tæki frá
Philip Stark. Þvottaherbergið er
við enda svefngangs en úr því er
hægt að ganga út í garð.
Í garðinum, sem er þakinn úthagagrasi með berjalyngi, eru sólpallar og skjólveggir úr harðviði.
Bílaplan er upphitað og hellulagt
og steyptur veggur afmarkar lóðina frá götu.

ÓSKAST!

Allir þeir sem skrá eignir í sölu hjá okkur
eiga möguleika á að vinna ﬂugferð fyrir tvo til Evrópu.
Ekkert skoðunar- og skráningargjald.
Hafðu samband í síma 511

5005 eða á
www.husin.is

Hlökkum til að heyra frá þér og þjónusta þig.
Frum

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Dregið verður 3. júlí 2008

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • Fax 511 5009 • www.husin.is

Frum

Faxabraut 35b, Keflavík,
Laut 16, 0106 - NÝTT

Túngata 18, efri hæð, Grindav.

Vesturhóp 14, Grindavík

Um er að ræða 107,9 ferm. Íbúð í 12býli. Húsið er steyptar einingar frá Einingarverksmiðjunni Borg. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. Húsið er mjög vel staðsett nálægt skóla
og leikskóla. 100% lán. 80% frá ÍLS fylgir
með og 20% frá verktaka með sömum kjörum og frá ÍLS
Verð: 19.900.000,-

58,8 ferm. risíbúð í tvíbýliishúsi. Eignin skiptist
í 2 svefnherbergi og stofu. Spónarparket á
svefnherbergjum en búið er að flota gólf í
gangi og stofu. Dúkur er inná baðherbergi og
einnig eldhúsi. Baðherbergi er með baðkari
sem er einnig sturta.. Sameiginlegur inngangur.
Verð: 9.500.000,-

Um er ræða 151,7 ferm einbýlishús frá Sparra
ehf. Húsið er í byggingu eins og stendur.
Hægt er að fá húsið á nokkrum stigum. Fullbúið, skilast með flísum að utan en án gólfefna og að utan með tyrftri lóð. Innkeyrsla og
stéttar eru hellulagðar með hitalögn.
Verð: 31.000.000,-

Raðhús á tvemur hæðum, á neðri hæð er forstofa, gestasalerni, lítið vinnuhorn, eldhús,
þvottahús, stofa og hol. Á efri hæð eru fjögur
svefnherbergi, og baðherbergi. Góður bílskúr.
Húsið er á góðum stað í Keflavík nálægt skóla
og íþróttasvæði.
Verð: 26.000.000,-

Kirkjuvegur 10, Reykjanesbær
Þetta er mjög rúmgóð og skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 2h í fjölbýlishúsi. Í eldhúsi er
spónlögð innrétting, siemens eldavél, parket
á gólfi. Geymsla og þvottaherb. er í íbúðinni.
Parket á holi, stofu, og holi. Tvennar svalir.
Verð: 19.500.000,-

Brekkstígur 35b, Njarðvík,
Glæsivellir 14, Grindavík

Ásabraut 5 eh, Grindavík

Um er að ræða stórglæsilegt 233,8 ferm einbýlishús á tveimur hæðum og 49,2 ferm bílskúr, samtals 282,8 ferm. steypt 1997. 4
svefnherb. 2 stofur.eldhús, 2 baðherb. Þvottahús og geymsla. Sólpallur að framan og aftan. Garður vel í rækt.
Verð: Tilboð óskast.

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

Hafnagata 15, Höfnum,
Um er að ræða einbýlishús ásamt gestahúsi.
Húsið er frá árinu 2003. Á neðri hæð eru forstofa, stofa, eldhús og stórt baðherbergi. Á
efri hæð eru tvö svefnherbergi. Parket á gólfum. Í gestahúsi er svefnherbergi, stofa og salerni. Heitur pottur.
Verð: 18.000.000,-

Rúmgóð 4ra herb íbúð á annari hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, tvö
svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi. Í
kjallara er hjólageymsla, sameiginlegt þvottahús og sér geymsla. Eign sem vert er að
skoða
Verð: 20.400.000,-

Hafnargata 78, Keflavík
Íbúðin skiptist í samliggjandi stofur og 2
svefnherb. Í eldhúsi er innrétting, lökkuð og
spónlögð, dúkur á gólfi, ofn, hellurborð og
vifta. uppþvottavél. Á baði er innrétting, flísar
á gólfi, sturta. Geymsla í kjallara.
Verð: 15.100.000

Framnesvegur 10, Reykjanesb.
Höskuldarvellir 25, Grindavík

Laut 16, 0204 - NÝTT

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

Um er að ræða 90,4 ferm. Íbúð í 12býli. Húsið
er steyptar einingar frá Einingarverksmiðjunni
Borg. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna.
Húsið er mjög vel staðsett nálægt skóla og
leikskóla. 100% lán. 80% frá ÍLS er á íbúðinni
og 20% frá verktaka með sömum kjörum.
Verð: 16.700.000,-

Laufdalur 11, Njarðvík,
Nýtt fallegt fullklárað raðhús. 4 svefnherbergi
innangengur bílskúr. parket á stofu herbergjum og gangi, flísar á forstofu, eldhúsi og
þvottahúsi. áhvílandi rúmlega 90% lán. Eign
sem vert er að skoða nánar.
Verð: 30.500.000,-

3ja herb. íbúð á neðri hæð með sérinngangi
og 29 ferm bílsk.. Íbúðin skiptist í stofu, hol og
2 svefnherb. Í eldh. er innrétting máluð, dúkur
á gólfi, eldavél. Á baði er veggir og gólf dúkalagðir, wc, sturta er í þvottaherbergi. Þvottaherb. er sameiginlegt m/efri hæðinni. Íbúðin
getur verið laus fljótlega. Íbúðin þarfnast lagfæringar.
Verð: 11.000.000,-

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Létt í

PL 01 Svart

PL 45 Silfurmetallic
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Búmenn auglýsa íbúðir

m

PL 20 Dökk Grá

PL 22 Dökk Rauð

PL 56 Dökk brún

PL 42 Rauðbrún

PL 80 Hvítt

Raðhús á tvemur hæðum. Á efri hæð eru
stofa og eldh. á neðrihæð eru tvö svefnh.
þvottah., baðh. og forst. Í eldh. er spónlögð
innrétting, Siemens eldavél og vifta, flísalagt á
milli skápa. Baðherb. er flísalagt, baðkar.
Verð: 17.500.000,-

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Þriggja og fjögra herbergja íbúðir í vel hönnuðum og traustum
raðhúsum við Smyrlaheiði í Hveragerði
PL 55 Kopar metallic

Aluzink

Kopar

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

BLIKKÁS –

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700
www.funi.is – www.blikkas.is
Frum

Frum

Úrval lita á lager

Mávabraut 5e, Reykjanesbær






Raðhús á einni hæð
Búseturéttur frá 4.5 millj.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sólpallur og fullfrágengnar lóðir

Verðum með opið hús í sýningaríbúð við Smyrlaheiði 2,
ﬁmmtudaginn 3. júlí milli kl. 16.00 og 19.00.
Um er að ræða fjóra áfanga og er áætluð afhending í - ágúst 2008 - október 2008 desember 2008 - febrúar 2009
Umsóknafrestur er til mánudagsins 7. júlí 2008.
Einnig er hægt að nálgast gögn og nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins að
Kletthálsi 1, eða í síma 552 5644 milli kl. 9-15.

fasteignir ● fréttablaðið ●

30. JÚNÍ 2008

NÝ GESTAHÚS
OG GARÐHÚS
Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn

BARNAHÚS 2,1m²

28 mm bjálki

44 mm bjálki

Garðhýsi

34 mm bjálki

08-0102 Hennar hátign

www.volundarhus.is

Parhús

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.

Sumarhús

Einbýlishús

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin

Raðhús

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og

GESTAHÚS 15m²

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS 21m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH hf

H ið b

3

250 G ð

Sí

i 864 2400

ÁHUGAVERÐ TÆKIFÆRI
✔
✔
✔
✔

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

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

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

Trönuhraun, Hfj, 312 fm.

Fákafen, Rvk, 140 fm.

Til sölu nýlegt og glæsilegt stálgrindarhús að grunnfl. 201 fm auk innréttaðs 70 fm samþ. milligólfs, salur,
skrifst., eldhúskr., wc. Vegghæð um
5,5 mtr. Laust fljótlega.

Til sölu glæsilegt nýl. miðjubil, vandaður frágangur, með 96 fm milligólf
(samþ. að hluta). Steypt hús m/ stálkl.
Skrifst.salur, eldh.krókur. Frá 6 mtr
lofthæð. Lóðin afgirt og malbikuð.

Til leigu einstaklega staðsett skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við mjög fjölfarna umferðaræð með mikið auglýsingagildi. Opið rými, 3x skrifstofur,
wc og eldhúskrókur. LAUST!

Fiskislóð, Rvk, 690 fm.

Smiðjuvegur, Kóp, 143 fm.

Til sölu mjög vel staðsett stálgrindarhús, samþykkt 111,4 fm innréttað
milligólf, 2x innk.hurðir, lofth. um 7 +
mtr. í mæni. Skrifstofur, matsalur, opinn vinnurými, búningaaðst. Lóð malbikuð.

Til sölu atv.húsnæði og rekstur. Húsnæðið með 40 fm milligólf (ósamþ).
Reksturinn selst með eða sér og er
vel þekktur og húsnæðið á eftirsóttu
svæði.

Tunguháls, Rvk, 530 fm.
Til leigu í nýl. steyptu iðnaðarh. Lofthæð 4,9 mtr., 2x háar innk.hurðir.
Endabil. Möguleiki er að skipta húsnæðinu niður. Lóð Malbikuð. Frábær
staðsetning. Mögul. að fjölga
innk.hurðum. LAUST!

✔
✔
✔
✔
✔

Laugavegur
un/þjónusta.

-

versl-

Til leigu glæsilega staðsett samtals
482 fm, skiptist í kjallara 156,2 fm,
jarðhæð 153,8 fm og 2. hæð 171,9
fm. Góð lofthæð, stórir gluggar.

Frakkastígur - Auðveld
kaup!
Frábærlega staðsett einbýli/tvíbýli
sem er hæð og ris, tveir sérinng.
Skráð 129,1 fm, klætt holsteinshús,
og stendur á 163 fm eignarlóð.
Makaskipti athuguð eða 95% kaupverðs lánað. LAUST!

Frum

Grandatröð, Hfj, 274 fm.

✔
✔

Innkeyrslubil (140 fm) í Hafnarfirði, makaskipti.
Lítið fasteignafélag, 6 útleiguíbúðir á góðum stöðum. Makaskipti.
Útleigueign á Höfðanum samanlagt um 960 fm. Makaskipti.
Einbýlishúsalóðir -10 talsins, frábærlega staðsettar í Kópavogi á
rúml. 1 ha.
Vel staðsett 3330 fm verslunar- og skrifst.húsnæði í Kóp. Makaskipti.
Tvær heilar fasteignir við Laugaveg í útleigu, ásamt mögul. byggingarr., hagst.lán.
Byggingarr./framkv. - 2300 - 3300 fm atv.húsnæði. Vel staðs. í Hfj.
Kaupanda að iðnaðarlóð f. 800-1500 fm hús. Höfuðb.svæði.
Kaupanda að 1000 fm iðnaðarh. m/mikilli lofthæð og rúmg. lóð. Höfuðb.svæði.
Leigjanda að 500-700 fm iðnaðarh. m/góðri lofthæð. Höfuðb.svæði.
Leigjanda að 800-1000 fm iðnaðarh. Höfuðb.svæði.

Flugumýri, Mos, 968 fm
Til sölu / leigu nýl. hörkugott iðnaðarhúsnæði með braut f. brúarkrana
(krani getur fylgt). Húsið samlokustálgrind, skrifstofa, wc. Um 9 mtr.
mænishæð. 4x innkeyrsluhurðir.
Lóðin malbikuð. Samþ. 200 fm viðbyggingarréttur. LAUST!

Stapahraun, Hfj. 168 fm.
Til leigu innkeyrslubil á 1 hæð með 3
mtr. hurð og um 5 mtr. mænishæð,
afstúkað kaffihorn og wc. Malbikuð
lóð. 3ja fasa rafm. LAUST!

Dvergshöfði, Rvk, 400 fm.
Til leigu salur undir léttan iðnað/framleiðslu eða lager, með innkeyrsluhurð. Hentar líka þjónustustarfsemi.
Einstök staðsetning með mikið auglýsingagildi. LAUST!

Lyngás, Gbæ, 88 fm.
Til leigu gott innkeyrslubil með ca.
3,2 mtr. lofthæð og hurðarhæð um
2,8 mtr., salur með eldhúskrók og
wc. LAUST!

Ægisgata, Rvk, 250 - 500 fm.

Dvergshöfði, Rvk, 75 150 fm.

Til leigu tvær glæsilegar og nýlega
standsettar skrifst.hæðir í miðb. Hvor
hæð er 250 fm og er önnur laus nú
þegar en hin laus í október 2008.
Samtals 500 fm. LAUST!

Til leigu, vel staðsett, um 75 fm, og
132 fm á 1. hæð. Sérinngangur beint
frá götu. Skrifst. og salerni. Mjög
góður sýningarsalur. Á 2. hæð, í
„turni“, um 150 fm, 7 herb., eldhús,
salerni. LAUST!

Rauðhella, Hfj, 467 fm.

Auðbrekka, Kóp, 288 fm.

Móhella, Hfj, 26 - 53 fm.

Austurmörk, Hveragerði

Til sölu 3. hæð hússins (2. hæð frá
götu). Húsnæðið er svo til einn geimur, nýtt undir trésmíðaverkstæði um
langt skeið. Þarfnast standsetningar.
Tækjakostur fyrir innr.smíði getur
fylgt. LAUST!

Til sölu geymsluskúrar. Lóð malbikuð, öll afgirt með girðingu og rafmagnshliði. Stærðir frá 26,3 fm, innkeyrsluhurðir um 3 mtr. Lofthæð
mest 3,6 mtr. Mögul. á 3ja fasa rafmagni. LAUST!

Til sölu/leigu, nálægt nýja miðbænum, samtals 4 innkeyrslubil í uppsteyptu atv.húsnæði. Frá 122,9 fm
eða allt húsið samtals 498,6 fm.
Skilast fullb. að utan, malbikuð lóð,
rúml. fokhelt að innan.

Til sölu í nýl. stálgr.húsnæði með 71
fm samþ. milligólf með skrifstofum.
3x stórar innk.hurðir, lofth. allt að 6,8
mtr., stór lóð. Makaskipti athugandi á
stærri eign.
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3TËRIKRIKI

Laufengi - 4ra herb.
EINBÕLISHÒS

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

,EIÈHAMRAR 0ARHÒSStórholt
²TSÕNI - 3ja herb.

  FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È ¹SAMT BÅLSKÒR VIÈ 3TËRAKRIKA Å -OSFELLSB¾ (ÒSIÈ SKIPTIST Å ANDDYRI  STOFUR  SVEFNHERBERGI OG 
BAÈHERBERGI EINNIG ER ÖVOTTAHÒS OG INNANGENGT Å TVÎFALDAN BÅLSKÒR'ËLFEFNI Å HÒSINU ER PLANKAPARKET ÒR LITAÈRI OLÅUBORINNI EIK NEMA ¹
106.4
fm fjögurra
herbergja
íbúð
semÚÅSAR
skiptist
í stofu SÁRSMÅÈAÈAR
með S.A. ÒR
svölum,
eldhús,STËRAR
3 svefnh., miðjuhol, forBAÈHERBERGJUM
OG ÖVOTTAHÒSI
SEM ERU
SVARTAR
!LLAR INNIHURÈAR
EIK OG SÁRSTAKLEGA
stofu
og0HILLIP
bað 3TARK
með¹ baðkeri,
sturtu
og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
4¾KI FR¹
BAÈHERBERGJUM
4ILBOÈ

67FM
fmTVÅLYFT
íbúðPARHÒS
mjög¹SAMT
miðsvæðis
í 105
Reykjavík.
er björt og (ÒSIÈ
skemmtileg
Parket

  FM BÅLSKÒR
¹ ÖESSUM
VINS¾LAÍbúðin
STAÈ Å 'RAFARVOGINUM
STENDUR VIÈmeð
ËBYGGTgóðu
SV¾ÈIútsýni.
%IGNIN SKIPTIST
Å og
hurðar
Eik. Baðherbergi
ljósri innréttingu.
Verð
!NDYRI
HOLúrELDHÒS
 HERB  BAÈH flísalagt
OG ÖVOTTAHmeð
4IL SUÈVESTURS
ER FALLEGA R¾KTUÈ
LËÈ 23.5 millj
6ERÈTILBOÈ

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

og opið er inn í gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

Leitum að eignum sem þarf að
gera upp, allar stærðir.

OPIÐ HÚS Í 3ELTJARNARNESI
DAG 17.00 - 18.30
"OLLAGARÈAR
²TSÕNI

Línakur
- 4.herb.
 FM TVÅLYFT
EINBÕLISHÒS AÈ MEÈTÎLDUM BÅLSKÒR ¹

,EITUM AÈað
HÒSI tvíbýlishúsi
Å
Leitum
3M¹ÅBÒÈAHVERÙNU
Smáíbúðahverfi. MEÈ
TVEIMUR ÅBÒÈUM

+ÒRLAND
Í DAG
2AÈHÒS
OPIÐ
HÚS
KL 17.30 – 18.00

í

%RUM MEÈ EIGANDA AF JA HERB

Leitum
að raðhúsi á einni hæð
ÅBÒÈ Å 'RAFARVOGI SEM ËSKAR EFTIR
með
bílskúr
50 millj.
SKIPTUM UPPundir
Å RA HERB
¹ SAMA
SV¾ÈI

'ARÈAÚÎT
MEÈ BÅLSKÒR
OPIÐ HÚS EINBÕLISHÒS
Í DAG KL 17.00-18.30

 FM EINBÕLISHÒS
¹ EINNI
H¾È MEÈ BÅLSKÒR OG
 FM RAÈHÒS
EINUM EFTIRSËTTASTA
Engihjalli
- ¹LÆKKAÐ
VERÐSTAÈ Å 2EYKJAVÅK Hallakur
- Ný 3ja
herb.

Leitum að stórri sérhæð, pareða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.

&¹FNISNES 
LÅTIÈ SÁRBÕLI - Útsýni. "AKKASEL
Bollagarðar
- Seltjarnarnesi
Stararimi p- ENDARAÈHÒS
einbýlishús með útsýni
6ORUMfm
AÈ tvílyft
F¹ Å SÎLU einbýlishús
  FM PARHÒSað
¹ TVEIMUR
200
meðtöldum
H¾ÈUM Å á3KERJAÙRÈINUM
3KJËLS¾LL
GARÈUR
MEÈ
bílskúr
þessum góða
stað
á SeltjarnarHEITUM
POTTI
(ÒSIÈ
SKIPTIST
Å
FORSTOFU
HERB
nesi. Eignin skiptist í anddyri, hol, BAÈHER
eldhús,
STOFU 2BORÈSTOFU
ELDHÒS og geymslu.
4BERGI
herb.,
baðh.,OGþvottah.
6ERÈTILBOÈ
Suðurverönd
með timbur skjólveggjum.
Frábært útsýni til norðurs.


FM RAÈHÒS
VIÈ SNYRTILEGAN
BOTNLANGAáÅ 3ELJAHVERÙNU
Fallegt
165
einbýlishús
einni hæð með
(ÒSIÈ
ER FM SKIPTIST
Å KJALLARA
OG TV¾RH¾ÈIROG
FM
32.3SEMbílskúr.
Eignin
skiptist
í 3 
svefnh.,
BÅLSKÒR (ÒSINU FYLGIRSKJËLS¾LL SUÈURGARÈUR  AÈALH¾È ERU 
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
SAMLIGGJANDI BJARTARSTOFURMEÈ ÒTGENGI ÒT Å GARÈINN ELDHÒS MEÈ
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
BORÈKRËKI HERBERGI ÖVOTTAHÒSI INN AF FORSTOFU OG GESTASNYRTING
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
 EFRI H¾È ERU SVEFNHERBERGI SVALIRÒT AF HJËNAHERBERGI
falleg afgirt
hellulögð
verönd.
Vönduð
BAÈHERBERGI
OG SJËNVARPSHOLI
¥ KJALLARA SEM
ERMEÈ SÁRINNGANGI
eign áHERB
frábærum
Verð
55 millj.
ERAUKA
ÅBÒÈ TILVALIN TILstað.
ÒTLEIGU6ERÈ
 MILLJ

Fallegar
nýjar
Allt tréverk
í íbúðÖESSUM GËÈA
STAÈíbúðir.
¹ 3ELTJARNARNESI
%IGNIN SKIPTIST
unum
úr ELDHÒS
eik fyrir
utan BAÈH
þvottah.
ÞarOGeru
Å ANDYRIerHOL
 HERB
ÖVOTTAH
GEYMSLU
3UÈURVERÎND
TIMBUR SKJËLVEGGJUM
hvítar
innr.
Bað ogMEÈ
þvottah.
með flísum
&R¹B¾RT
ÒTSÕNI Allar
TIL %SJUNNAR
OG ÒT ¹ ÚËANN
og
gólfhita.
innihurðir
eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

ER ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM 3TËR
SKJËLS¾LL
GARÈUR
84%IGNIN
fm þriggja
herbergja
íbúð
á fyrstu
hæð
(ÒSIÈ miðsvæðis
SKIPTIST Å ANDDYRIá STOFU
ELDHÒS  HERB OG
mjög
höfuðborgarsvæðinu.
BAÈHERBERGI
¹
EFRI
H¾È
OG
¹
NEÈRI
H¾È
FORSTOFU
HOL
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
 HERB
ÖVOTTAHÒS
OG GEYMSLUÞvottah.
¥BÒÈIN ER
og
bað.SNYRTINGU
Sérgeymsla
á jarðhæð.
 FM OG BÅLSKÒRINN  FM
ÁSKR¹È
hæðinni.
Verð 19,9 millj.

VINNUSTOFU LISTAMANNS
STAÈSETT
Å 'ARÈAB¾NUM
Glæsileg
3ja herb 6EL
íbúð
á jarðhæð
í litlu
'ARÈURINN
GRËINN
MEÈ SËLPALLI
MËT SUÈRI
(ÒSIÈ
fjölbýli
með
útgengi
í garði.
Eikarparket
BÕÈUR
UPP
¹
MIKLA
MÎGULEIKA
3TUTT
Å
SKËLA
OG
ÅÖRËT
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar.
TAHÒS SVO OGeign
ALLA ÖJËNUSTU
Glæsileg
mjög miðsvæðis og stutt í
6ERÈ umferðaræðar.
 MILL
aðal
Verð 29.5 millj.

Hjallabraut
4raHERBERGJA
herb.
,AUFENGI -RA

5NNARBRAUT
3ELTJARNARNESI PARHÒS
Kúrland
19 - Raðhús

MEÈ BÅLSKÒR
JA herb.
HERB með
"ÅLSKÕLI
Hjarðarhagi
SeljuskógurJA
18HERB
- Akranesi
- 100% lán &LÁTTURIMI
Fróðengi - 3ja
bílskúr.
(JARÈARHAGI- UPPGERÐ-4ra
500'%2¨ RA Hm/
Mbílskúr
BÅLSKÒR &RËÈENGI

108,1
fm²
á 3.
hæðÅBÒÈ
viðSEMHjallabraut,
 FM
FJÎGURRA
HERBERGJA
SKIPTIST Å
Hafnafirði.
forstofu,
borðSTOFU MEÈ 3!Íbúðin
SVÎLUMskiptist
ELDHÒS í SVEFNH
MIÈJUHOL
stofu,
stofu,
baðherbergi,
svefnFORSTOFU
OG BAÈeldhús,
MEÈ BAÈKERI
STURTU OG ÖVOTTAHÒSI
herbergi
og
hjónaherbergi.
INNAF 6ERÈ
MILLJ
Verð 22.5 millj.

fm
FM raðhús.
PARHÒS %FRI
H¾È &ORSTOFA
 BAÈH  og
SAML
300
Eignin
er á 2 hæðum
er
STOFURskjólsæll
 SVEFNH OG
SJËNVARPSHOL
SÁRÅBÒÈ
stór
garður.
Húsið¥ KJALLARA
skiptist
í and&ORSTOFA
 SVEFNH
BAÈ 4ÖVOTTAH
OG STOFA
dyri,
stofu,
eldhús,
herb. ELDHÒS
og baðh.
á efri
"ÅLSKÒRog
-®'5,%)+)
 '«¨5,%)'54%+*5!&
hæð
á neðri hæð
forstofu,
hol, 4 herb.,
+*!,,!2!¥"²¨
snyrtingu,
þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

Falleg
109
fm íbúð
á 1.
hæð
með
bílskúr.
&ALLEG 
FM ÅBÒÈ
¹  H¾È
MEÈ
BÅLSKÒR
"AÈHER
Baðh.
flísalagt
og ÖVOTTAVÁL
þurrkara.
BERGIÈ ERerALLTallt
ÚÅSALAGT
OG ERt.f.þv.vél
MEÈ TENGI FYRIR
Á
náttúrusteinn.
Baðkar
með sturtu.
OG gólfi
ÖURRKARA
 GËLÙNU ER SVARTUR
N¹TTÒRUSTEINN
Eldh.
með
hvítri
innr,%LDH
eikar
plötu
"AÈKARer
MEÈ
STURTU
KL¾TTháglans
MEÈ MËSAÅK
ER MEÈ
og
gólfi náttúrusteinn.
Svefnh,
gangur
HVÅTRIá H¹GLANS
INNR EIKAR PLÎTU OG
¹ GËLÙ ER
SVARTUR og
stofa
með Kährs GANGUR
eikarparketi
með
30+¼HRS
ára
N¹TTÒRUSTEINN3VEFNH
OG STOFA ERU
MEÈ
ábyrgð.
30.9
EIKARPARKETIVerð
MEÈ 
¹RA millj.
¹BYRGÈ 6ERÈ  MILLJ


FM ÅBÒÈ
¹ ANNARRI
Å LITLU FJÎLBÕLItimburhús.
%IGNIN
Húsið
er 213
fmH¾È
Kanadískt
SKIPTIST
ELDHÒS
 SVEFNHERBERGI
Búið Åer
að BAÈHERBERGI
klæða húsið
að utan,ÖVOT
setja
TAHÒS
OG STOFU "ÅLSKÒRrafmagnstöflu
 FM FYLGIR 3ÁR GEYMSLA
OG
veggjagrindur,
og vatnsHJËLAGEYMSLA
¹ JARÈH¾È 6ERÈ
lagnir. Innangengt
er í
26 MILLJ
fm bílskúrinn.

Verð 30 millj


FM ÅBÒÈ
ÖMT áST¾ÈI
Å BÅLSKÕLI
%NDAÅBÒÈ
114.9
fm íbúð
annarri
hæð
í litlu MEÈ
fjölbýli.
H¹TT
TIL LOFTSskiptist
OG EINSTAKLEGA
BJÎRT ¶VOTTAHERBERGI
Eignin
í eldhús,
baðherbergi, 2
INNAN
ÅBÒÈAR 3TËRAR SUÈURSVALIR
MEÈ og
MIKLUstofu.
ÒTSÕNI Bílsvefnherbergi,
þvottahús
%IKARPARKET
¹ ALLRI
NEMA
BAÈI
OG ÖVOTTAH
skúr 21.4
fm ÅBÒÈ
fylgir.
Sér
geymsla
og6ERÈ
hjóla
MILLJ á jarðhæð.
geymsla

Verð 28.9 millj.

(ALLVEIGARSTÅGUR
JA HERB -parhús
4JARNARMÕRI
JAherb.
HERB -MEÈ
BÅLSKÕLI
.AUSTABRYGGJA
¹ JARÈH¾È
%NGIHJALLI- 3ja
,++!¨
3TARARIMI - ,++!¨
6%2¨
Baugakór
Laus 3ja
herb m/bíla- Unnarbraut
- Seltjarnarnesi
Þorfinnsgata
101ÅBÒÈ
- nálægt
Landsspít- Stigahlíð
herb. 6%2¨
Flétturimi - 3ja
Bílskýli
&ALLEG JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È (ÒSIÈ ER
FALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å
 FM  JA HERB ÅBÒÈ MEÈ ÒTSÕNI ÒT ¹ &LËANN ¥BÒÈIN 84
 FM
ÅBÒÈ ¹íFYRSTU
H¾È MJÎGStutt -JÎG
&ALLEGT  EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ  BÅLSKÒR 212.7
fm parhús. Efri hæð: Forstofa, 2 ala.
fmÖRIGGJA
íbúðHERBERGJA
miðsvæðis
Reykjavík.
102.5
fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. Endgeymslu
4ra
herb.
íbúð
77.3
fm
á
2.
hæð
auk
NÕLEGA UPPGERT AÈ UTAN OG BÒIÈ AÈ ENDURNÕJA ALLT
FJÎLBÕLI ¹ 3ELTJARNARNESI 3T¾ÈI Å LOKUÈU BÅLSKÕLI FYLGIR
SKIPTIST Å HOL STOFU ELDHÒS BAÈH SVEFNH ¥ KJALLARA
MIÈSV¾ÈIS ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
%IGNIN
Å  SVEFNH
BAÈHERBERGI
MEÈ HORNBAÈKERI baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjón97
fmSKIPTIST
3 herb
íbúð
með bílageymslu,
GLER ¥ BAKHÒSI ER LÅTIL ÅBÒÈ SEM TILHEYRIR EIGNINNI OG ER
ELDHÒS MEÈ
NÕLEGRIí INNRÁTTINGU
SAMLIGGJANDI
STOFU OG varpshol.
Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
íbúðin
skiptist
stofu eldhús
og baðherÅ ÒTLEIGU FYRI  ÖÒS ¹ M¹N 6ERÈ  MILLJ
BORÈSTOFU
4IL
SUÈVESTURS
ER
STËR
FALLEG
AFGIRT
HELLULÎGÈ
svefnh.,
bað, þvottah., eldhús og stofa.
bergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
VERÎND 6ÎNDUÈ
EIGN ¹fallegum
FR¹B¾RUM STAÈ
3KIPTI ¹ JA HERB MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
íbúð.
Fullbúin
innréttingum.
ÅBÒÈ SKOÈUÈ
6ERÈ  MILLJ
AF KJALLARAÍBÚÐ.
Verð
25.9 millj.

(RAUNB¾R -JA
Tjarnarmýri
2jaHERB
herb með bílskýli
 FMfalleg
ÅBÒÈ 0ARKET
¹ STOFU
OG SVEFNHERBERGI
Mjög
og ERvel
skipulögð
58.5 fm
"AÈHERBERGI
HEFUR
VERIÈáENDURNÕJAÈ
ÖVOTTAVÁLATENGI
tveggja
herb.
íbúð
2 hæð fjölbýli
á SelOG NÕ T¾KI 3AMEIGN
tjarnarnesi.
StæðiERí SNYRTILEG
lokuðu bílskýli fylgir.
6ERÈ 
MILLJËN í hol, eldhús, stofu, svefnh
Eignin
skiptist
og bað.
Verð 21.5 millj.

-¹NAGATA- sérhæð
.ORÈURMÕRI
JA HERB
Sörlaskjól
með bílskúr

 FM TVEGGJA
HERB ÅBÒÈ
Å LITLU FJÎLBÕLI 109,2
%R MJÎG fm
Nánast
algjörlega
endurnýjuð
MIÈSV¾ÈISásamt
Å  2EYKJAVÅK
3TUTT
Å ALLA ÖJËNUSTU
OG
sérhæð
25,1 fm
bílskúr
á þessum
SKËLA stað
¶VOTTAHERBERGI
¹ JARÈH¾È
6ERÈ  MILLJ
góða
í vesturbæ
Reykjavíkur.
Mikið
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
vesturs. Útgengt á suð-vestur svalir úr
stofu.

14.09
fm herbergis í kjallara með sameig3JËNVARPSHOL GEYMSLA OG ÖVOTTAHÒS ¥BÒÈIN ER FYRIR
inl.
salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
MIÈJU HÒSINU 6ERÈ   MILLJ
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
er sögu ríkari. TILBOÐ

frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur- aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
%IGNIN SKIPTIST Å HOL ELDHÒS STOFU SVEFNH OG BAÈ 6ERÈ
¥BÒÈIN SKIPTIST
Å  SVEFNHnýtt
STOFU rafmagn,
ELDHÒS OG BAÈ
nýjuð,
ný gólfefni,
eldhús- björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
MILLJ
3ÁRGEYMSLA
¹ JARÈH¾È
¶VOTTAH nýjar
H¾ÈINNI
6ERÈtæki 
innr.
lökkuð
og uppfærð,
flísar,
suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
 blöndunartæki
MILLJ
og
á baði. Sem sagt; íbúð á allri íbúð nema baði og þvottah.
í topp standi.
Verð 22.5 millj.
Verð 24.4 millj.

2AUÈAR¹RSTÅGUR
JA HERB
Mánagata
- Norðurmýri
- 2ja herb

.ÕBÕLAVEGUR
HERB
MEÈ BÅLSKÒR
RauðarárstígurJA
- 2ja
herb.

 FM fm
ÅBÒÈ tveggja
¹ FYRSTU H¾Èherb.
MIÈSV¾ÈIS
(VÅTAR
53.6
íbúðÅ 2VK
mjög
miðFULNINGA INNRÁTTINGAR
Å ELDHÒSI í"AÈHERBERGI
ÚÅSALAGT
svæðis
í 108 Reykjavík
litlu fjölbýli.
Stutt
HËLF OG
GËLF 'EYMSLA
ÖVOTTAHÒS
Å KJALLARA 3T¾ÈI á
íÅ alla
þjónustu
og OG
skóla.
Þvottaherbergi
BAKATIL 6ERÈ  MILLJ
jarðhæð.
Verð 14.5 millj.

)ÈUFELL
 JA- 2ja
HERBherb. - 1. hæð
Reynimelur


¹  H¾È
¶AR AF ERhæð
BÅLSKÒRINN
  FM í 
Å BÒÈ ¹  H¾È
MEÈ áGËÈUM
¹HVÅLANDI
L¹NUM
48 FM
fmÅBÒÈíbúð
á fyrstu
miðsvæðis
NýFM uppgerð
íbúð
1. hæð.
Nýjar
hvítl"ÒIÈ
AÈ ENDURNÕJA
GËLFEFNI
OG BAÈHERBERGI
MJÎG
"ÒIÈ
ER AÈ ST¾KKA
STOFUNA MEÈ
YÙRBYGGÈUMmeð
SVÎLUM
Rvk.ERHvítar
fulninga
innréttingar
í eldhúsi.
akkaðar
innréttingar
í elddhúsi
nýjSMEKKLEGA
 6ERÈ 
MILLJ í hólf og gólf. 6ERÈ
MILLJ
Baðherbergi
flísalagt
um 
stáltækjum.
Perket út hlyn. Ný úti-

Geymsla og þvottahús í kjallara. Stæði
bakatil.
Verð 15.5 millj

hurð. Baðherb flísalagt með upphengdu
salerni, ný tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir
fataskápar.
Verð 19 millj.
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Stóreign kynnir:

$ALBRAUT !KRANESI
!TVINNUHÒSN¾ÈI
"¾JARLIND
 4ILog
,EIGU
Ögurhvarf
6 – Kópavogi
2.696 fm glæsilegt atvinnuhúsnæði tilvalið
fyrir 
verslun
þjónustu.
4IL LEIGU MJÎG GOTT VERSLUNARPL¹SS Å NÕJUM OG GËÈUM VERSLUNARKJARNA AÈ $ALBRAUT !KRANESI ¶ETTA ERAFARBJART OG GOTT HÒSN¾ÈI ÖARSEM ERGËÈ LOFTH¾È
-JÎG GËÈ SKRIFSTOFUH¾È ¹ EFSTU H¾È VIÈ "¾JARLIND Å +ËPAVOGI (ÒSN¾ÈIÈ ER UM  FM HÒSN¾ÈIÈ
Rýmið
á jarðhæð
framgluggum
og er öll GËÈUM
aðkoma
vönduð
og falleg.
er yfir
Eignin
erGËLÙ
tilbúin
til innréttinga.
LóðinHLUTA ¶ESSI
OG GËÈ LÕSINGer
Å HÒSN¾ÈINU
(ÒSN¾ÈIÈmeð
SKIPTIST Ågóðum
GOTT VERSLUNARPL¹SS
MEÈ STEINTEPPI RÒMGËÈURLAGERMEÈ
INNKEYRSLUDYRUM
OG STEINTEPPI
¹ GËLÙ Skrifstofuhæð
ER OPIÈ OG BJART
ALLT hluta
NÕTEKIÈeignarinnar.
Å GEGN MEÈ PARKETI
ER ¹
,AGNASTOKKAR
ERU Å MESTUM
¹G¾TIS
SKRIFSTOFA KAFÙSTOFA GEYMSLA
OG SALERNImalbikuðum
ALLT MEÈ STEINTEPPUM ¹bílastæðum
GËLÙ .¾G BÅLAST¾ÈI ERU
VIÈ EIGNINA
B¾ÈI AÈ FRAMAN
OG AFTANVERÈU
VIÈ HÒSIÈ að hluta. Möguleiki er á að kaupa allt húsið eða hluta þess.
er
fullfrágengin
og með
og
hellulagðri
stétt,
upphitaðri
EIGN ER LAUS NÒ ÖEGAR .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA   
.¹NARI UPPLÕSINGARF¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA   
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

6ERSLUNARPL¹SS ¹ !KRANESI

Síðumúli - verslunar og iðnaðarhúsnæði

,YNG¹S 4IL LEIGU
4IL LEIGU  FM AÈ ,YNG¹SI  'ARÈAB¾ ¶ETTA HÒSN¾ÈI GETURHENTAÈ FYRIRHINN ÕMSA REKSTURALLT FR¹ BËNSTÎÈ TIL HEILDVERSLANA GËÈ BÅLAST¾ÈI ERU VIÈ
HÒSIÈ )NNKEYRSLUHURÈ
 METRARAÈ
ÖETTA ERAFARBJART OG GOTT HÒSN¾ÈI ¹ GËÈUM STAÈ 2EKIN HEFURVERIÈ BËNSTÎÈ Å HÒSINU UNDANFARIN MISSERI
Tindasel
3 -ERUM
399
fm H¾È
Atvinnuhúsnæði

með góðum gluggum þar sem gengið er inn beint af götu og svo samtengt bakhús með efri og neðri
hæð þar sem léttur iðnaður er í dag. Góðar innkeyrsludyr á jarðhæð og iðnaðarhurð á efri.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600

%IGNIN ERLAUS
TIL AFHENDINGARÚJËTLEGAað
.¹NARI
UPPLÕSINGARERU
VEITTAR¹
SKRIFSTOFU
3TËREIGNAR við
,¹GMÒLA
p 
 skiptist í tvo eign
Verslunar
/ iðnaðarhúsnæði
Tindaseli
3. Mikið
er af
bílastæðum
húsið.
Eignin
arhluita, 108 fm húsnæði með góðum innkeyrsludyrum og 391.5 fm verslunarrými þar af er 63 fm í
kjallara. Hægt er að skipta eigninni í allt að bil með innkeyrsludyrum.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Frum
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FATAVERSLUN EN ÖË ERU ÕMSIRAÈRIRMÎGULEIKARMEÈ NÕTINGU HÒSN¾ÈISINS .¹NARI UPPLÕSINGARERU VEITTAR¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA   

-

Stóreign óskar eir öllum stærðum
atvinnuhúsnæðis fyrir ársterka aðila
"¾JARLIND  

&ISKISLËÈ

4IL ,EIGU

 FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ ANNARRI H¾È VIÈ "¾JARLIND
Å +ËPAVOGI (ÒSN¾ÈIÈ ER OPIÈ AÈ MESTU EN ÖË ERU
TV¾R RÒMGËÈAR LOKAÈAR SKRIFSTOFUR $ÒKUR ER ¹ GËLÙ
GËÈAR TÎLVULAGNIR (ÒSN¾ÈIÈ SNÕR TIL NORÈURS SEM ER
GOTT ÖEGAR UM SKRIFSTOFUR ER AÈ R¾ÈA ¶ESSI EIGN ER LAUS
NÒ ÖEGAR ,EIGUVERÈ  
Vesturvör 30c - til sölu
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA 
1.768 fm sérstæð atvinnu-fasteign vel staðsett í vesturbæ Kópavogs. Húsið er stálgrindarhús með
 
u.þ.b. 6 m lofthæð. Milliloft er í hluta hússins. Húsið er byggt árið 2001 með malbikuðum bílastæðum
allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

 FM

&ALLEGA HANNAÈ VERSLUNAR OG LAGERHÒSN¾ÈI SAMTALS
 FM HÒSN¾ÈIÈ ER Å BYGGINGU OG VERÈUR FULLFR¹
GENGIÈ OG TILBÒIÈ TIL AFHENDINGAR ¹ HAUSTM¹NUÈUM
-IKLIR MÎGULEIKAR ¹ AÈ SKIPTA HÒSINU Å MINNI EININGAR
GËÈ LOFTH¾È OG N¾G BÅLAST¾ÈI
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA
Hjallabrekka - GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR
  
864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í Kópavogi. Hæðinni er auðveldlega
hægt að skipta upp í tvö rými,
en er nýtt sem eitt rými í dag. Hæðin skiptist upp í bjartar og rúmgóðar skrifstofur, opin skrifstofurými,
kennslustofur og aðgerðastofur.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

Laugavegur 20 – öll eignin.
Eignin skiptist í jarðhæð og 2 hæð þar sem veitingarekstur er í fullum rekstri. Og 3 bjartar stúdíó íbúðir. Innréttaðar á
&ANNBORG
6ÎLVUFELL
glæsilegan
máta
með
viðarATVINNUHÒSN¾ÈI
innréttingum með Granít á borðum og hliðum. Tilvaldar til útleigu
í styttri eða +ËPAVOGI
lengri tíma.4IL ,EIGU
 FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI VIÈ &ANNBORG Å +ËPAVOGI
5M ER AÈ R¾ÈA TVO EIGNARHLUTA  FM !NNARSVEGAR
Nánari
upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – 590-7600
(ÒSN¾ÈIÈ HÕSTI ¹ÈUR HEILSUG¾SLU KËPAVOGS OG
EIGNARHLUTA  SEM ER   FM KJALLARI MEÈ ¹G¾TIS
INNKEYRSLUDYRUM OG GËÈRI LOFTH¾È (INSVEGAR ER UM AÈ
R¾ÈA EFRI H¾È  SEM ER   FM VERSLUNARPL¹SS 2EKIÈ
HEFUR VERIÈ BAKARÅ Å ÖESSUM EIGNUM UNDANFARIN ¹R BÒIÈ ER
AÈ GERA TILLÎGU AÈ ÖVÅ AÈ BYGGJA TV¾R H¾ÈIR OFAN ¹ HÒSIÈ
3TËR BÅLAST¾ÈI ERU FYRIR AFTAN HÒSIÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR
F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA  p  

SKIPTIST UPP Å  SKRIFSTOFUR  WC  SKJALAGEYMSLU
OG MËTTÎKU $ÒKUR ¹ GËLFUM .¾G BÅLAST¾ÈI ERU VIÈ
HÒSIÈ ¹SAMT ÖVÅ AÈ BÅLAKJALLARI ER UNDIR PLANINU (¾GT
ER AÈ SKIPTA HÒSN¾ÈINU UPP ,EIGUVERÈ  KR PR
FM 5PPLÕSINGAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA
  

Holtasmári - verslunar og skrifstofurými
Hins vegar er um að ræða gott verslunar og skrifstofupláss á jarðhæð um 316,1 fm . Miklir möguleikar eru fyrir hendi
með skipulag. Húsnæðið er laust nú þegar.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

2JÒPNASALIR 

+ËPAVOGI

-JÎG GOTT VERSLUNARHÒSN¾ÈI VIÈ 2JÒPNASALI ALLS
UM  FM ¶ETTA ER BJART OG GOTT HÒSN¾ÈI
SEM HENTAR TD VEL FYRIR LITLA VERSLUN EÈA H¹R
GREIÈSLUSTOFU (ÒSN¾ÈIÈ ER LAUST NÒ ÖEGAR
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR
,¹GMÒLA   

Langholtsvegur - lager/skrifstofubil
G ott la ge r og s k rifs tofuhús næ ð i á góð um s ta ð , bja rt og gott hús næ ð i þa r s e m
Gott húsnæði fyrir lítil fyrirtæki.
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

6AGNHÎFÈI 

TV¾R EININGAR

4IL LEIGU  FM LAGERHÒSN¾ÈI UM ER AÈ R¾ÈA KJAL
LARA HÒSSINS AÈ 6AGNHÎFÈA  AÈKOMA NIÈUR RAMP
GËÈ LOFTH¾È GOTT PLAN VIÈ HÒSIÈ
,EIGUVERÈ 
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r a ð taGOTT
k aPLAN
a llOG
t íGËÈ
geAÈKOMA
gn a ð,EIGUVERÈ
inna n.
 .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR
,¹GMÒLA   

Þitt heimili á Spáni

Eyjahraun, Þorlákshöfn. Mjög vel
skipulagt 210,8fm einbýlishús á einni hæð með
6 svefnherbergjum, vel staðsett innst í botnlanga. Fallegt nýlega standsett eldhús og bað.
Innbyggður bílskúr. Stór garður. V-34,9 millj.
(5225)

Rað- og parhús

Fífusel. Rúmgóð 116fm 4ra
Egilsgata. Miðbær. Mjög gott parhús herb.íbúð á 3 hæð m/ herbergi í
á 3 hæð með aukaíbúð í kj. Aðalíbúð skiptist í:
Forstofu. wc, hol, eldhús, borðstofu, stofu og kj. stæði í bílageymslu. Eignin skiptefri hæðin í gang, 5 herbergi og baðherbergi. Í
kj. er mjög falleg 2 herb.íbúð með sérinngangi
ásamt þvottahúsi í geymslu. Stór bílskúr. Fallegur garður. ( 5218)

Hæðir

ist í: Forstofu, hol, stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú herbergi og þvottahús. Í kj. er gott
herbergi með aðgangi að baðherbergi. Suður
svalir. Búið er að klæða húsið að utan. V-27,4
millj. (5124)

Búðarstígur, Eyrarbakka. Mjög
gott og vel staðsett 108,2fm 5
herb.einbýlishús ásamt 31,2fm
bílskúr sem stendur við fjöruborðið. Eignin skiptist í: Forstofu, hol, eldhús, bað, 4 herbergi og bílskúr. Fallegur garður í
góðri rækt. V-23,9, millj.(4979)

Einbýli

Kaupið beint af byggingaraðila, það tryggir 10 ára ábyrgð fasteignar.
✔ Yfir 300 eignir á skrá.
✔ Íslensk þjónusta alla leið.
✔ 40 ára reynsla.
✔ www.bspain.com
✔ Frábært tilboð á 2 herbergja íbúðum í Jardín de Benidorm:
(Var 164.000.- nú 130.000.- )
✔ Allt að 100% fjármögnun.
✔ Húsin eru staðsett 500 m frá strönd ekki langt frá Hotel Balí.
✔ Skilast með húsgögnum.
✔ Frábært útsýni yfir strandlengju Benidorm.
✔ Stutt í alla þjónustu.
✔ Bílskýli valkostur.
✔ Góðir útleigu möguleikar.
✔ Bjóðum einnig mörg önnur góð tilboð.

NJÁLSGATA 33A - 101 Rvík
Safamýri neðri sér hæð.

Um er að
ræða 171,20 fm stórglæsilega hæð á þessum
vinsæla stað. Eigninni fylgir bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, 5 svefnherbergi þ.a. eitt í kjallara,
hol, eldhús, bað og sér þvottaherbergi. Eign
sem vert er að skoða. Verð 43,4 millj (5274)

Laufengi, 5 herbergja íbúð. Um
er að ræða 112,4 fm íbúð á 3ju hæð (efstu) í
góðu fjölbýli auk 26,5 fm bílastæðis í bílageymslu. Eignin skiptist í forstofu, 4 svefnherbergi. stofu, eldhús, baðherbergi, þvottaherbergi, geymslu og sér bílasæði í bílageymslu.
Verð 25,9 millj. (5279)

– OPIÐ HÚS Í DAG – mánudag milli kl. 18.00 og 18.30
Glæsilega hönnuð hæð og ris í mikið endurnýjuðu húsi.
Hæðin skiptist í: Eldhús, borstofu, stóra stofu og baðherbergi. Risið er opið stórt rými
nýtt sem hjónaherbergi og
vinnuaðstaða, útgengt út á
svalir með fallegu útsýni. Verð
26,9 millj. (5271)

Op 
ið
hú
s

Landið

Ásta tekur á móti gestum.

Bergþórugata.
Glæsilegt
232,9fm einbýlishús með aukaíbúð. HÚSIÐ VAR ENDURBYGGT 1984. Efri hæð: Stofa, borstofa,

Frum

eldhús og sjóvarpshol. Neðri hæð: Forstofa hol,
baðherb.,4 herb., þv.hús, geymsla í kj. 2
herb.aukaíbúð.Hagastætt lán getur fylgt upp á
27 millj.(5113)

Atvinnuhúsnæði
Nýbýlavegur. 122,2 fm 4ra
herb. neðri sérhæð með sér- Boðagrandi.
Stórglæsileg
inngangi. Hæðin skiptist í. Forstofu, gang, 127,7fm 4ra herb. íbúð á 4 hæð
3 mjög góð svefnherbergi, stofu með útgengi á í fallegu húsi. Tvennar svalir.
suðursvalir, baðherbergi og eldhús. Í kjallara er
sameiginlegt
þvottahús
og
sameiginleg
geymsla. Á lóðinni er góður geymsluskúr. Bílskúrsréttur. V-29,9 millj. (5177)skúrsréttur. V29,9 millj. (5177)

Eignin skiptist í: Forstofu, gang, stofu, eldhús,
borðstofu, 3 herbergi, baðherbergi, þv.hús innan íbúðar. Sér geymsla í kj.ásamt stæði í bílageymslu. Parket og flísar á gólfum. Glæsilegar
innréttingar. V-47,5 millj. (5237)

3ja herb.

Blómvangur, Hafnarfirði. Mjög
gott 209,8fm 5 herb.einbýlishús á einni hæð með innb.bílskúr og nýjum garðskála út frá
stofu. Eignin skiptist í: Forstofu, hol, stofu,

Arnabakki, verslunarhúsn. í
Vesturgata, Miðbær. Rúmgóð góðri leigu. Um er að ræða ca 110 fm
og björt 82,8fm 3-4 herb.íbúð á verslunarhúsn. á jarðhæð. Húsnæðið er í út2 hæð með sérinngangi. Eignin leigu, góðar leigutekjur. Nánari upplýsingar veitskiptist í: Forstofu, eldhús, baðherbergi, 2 stofur
og 1-2 herbergi. Húsið lítur mjög vel út að utan.
24,9 millj. (5105)

ir Leifur á skrifstofu (3128)

2ja herb.

borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, wc, þrjú góð
herbergi, sjónvarpsherbergi /herbergi, baðherbergi og bílskúr. (5142)

Ásvallagata. Mjög vel staðsett 98,6fm 4
herbergja efri hæð í þríbýlishúsi. Eignin skiptist
í: Gang, eldhús, tvær góðar stofur, 2 góð herbergi, baðherbergi og stórt herbergi /geymslu í
kjallara. Sam. þvottahús og þurrkh. (5155)

4ra til 7 herb.
Fálkagata. Lítið einbýli. mikið
endurnýjað að utan sem innan.

Bræðraborgarstígur
mjög Skipasund. Mjög falleg og vel Vitastígur. 129,4 fm atvinnuskemmtileg 3ja herb. íbúð á 2. skipulögð 66,2fm 2herb.íbúð á
hæð. Íbúðin er mikið endurnýjuð. Íbúðin jarðhæð með útgangi út í garð. húsnæði vel staðsett rétt við
Laugaveginn. Í eigninni var rekin veitskiptist í hol, stofu, eldhús, 2 svefnherbergi,
baðherbergi og sér geymslu í kjallara. Einning er
sameiginlegt þvottahús í kjallra. Falleg eign.
Verð 23,5 millj. (5283)

Eignin skiptist í: Forstofu, baðherbergi, herbergi,
stofu og eldhús ásamt lítilli geymslu. Húsið hefur allt verið endurnýjað á mjög glæsilegan hátt.
V-22,9 millj. (5160)

Engjasel, Seljahverfi. 105,6fm
4ra herb. endaíbúð á efstu
hæð (3) ásamt 31,9fm herbergi
og geymslu í kj. og 36,6fm
stæði í lokaðri bílageymslu. Hraunbær.
Hringbraut. Mjög mikið endurnýjað 250,1 fm einbýli með
aukaíbúð í kj. Mjög glæsilegt hús með

Eignin er laus til afhendingar strax. Nýmáluð.
Mjög falleg eign. Húsið hefur verið klætt að utan. V-25,9 millj. (5166)

Vel skipulöð 70,5fm 3
herb.enda íbúð á jarðhæð með útgangi út á verönd í góðu húsi. Eignin skiptist í: forstofu, eldhús, stofu, borstofu, 2 herbergi og baðherbergi.
Parket og flísar á gólfi. Laus við kaupsamning.V-17,9 millj.(5223)

fallegum garði og bílskúr. Sjö svefnherbergi,
þrjár stofur. Suðursvalir. Útgangur út á verönd
frá borðstofu. V-69 millj. (5254)

Eignin skiptist í: Forstofu, hol, stofu og eldhús
sem mynda eitt rými, herbergi, baðherbergi og
sérgeymslu. Sam.þv.hús. Fallegur garður. Eignin er mikið endurnýjuð. V-18,9 millj. (5240)

Fiskakvísl. Mjög falleg og rúmgóð 63,5 fm
íbúð á 1. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Eignin skiptist í:
forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, herbergi og
baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Rúmgóð
sérgeymsla í kj. Sam.þv.hús og þurrkherb,í kj.
Sérbílastæði. Stórar flísalagðar vestur svalir.
Gott Útsýni. V-18,5 millj. (5233)

Eldri borgarar

ingastaður. Eignin skiptist í: Eldhús, sal og tvær
snyrtingar. Í risi eru 4 herbergi og salerni. Byggingarmöguleikar. EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX. (5185)

Álfhella, Hafnarfirði.

Um er að ræða
233 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Lofthæð á neðri hæð er allt að 8,5 mtr. Allt að 90 %
fjármögnun. (5227)

Sumarbústaðir

Skriðustekkur. Afar glæsilegt
ca 380 fm einbýli á tveimur Hraunteigur. Mjög vel skipu- Barónsstígur, risíbúð. Einstaklega Vesturgata. ELDRI BORGAR- Eyrarskógur Svínadal nálægt
glæsileg og björt risíbúð með flottu útsýni á
hæðum með innb. bílskúr. 2 auka lögð 4 herb.íbúð í kj. með sér- góðum stað í miðbænum. Íbúðin er skráð AR. Mjög góð 57,8 fm 2ja Vatnaskógi. Lítið fallegt hreiður.
69,0fm en gólfflötur er mun stærri (90fm) þar
Mjög skemmtilegt ca 50 fm heilsárshús, auk þess
íbúðir í kjallara. Mjög góðar leigutekjur. Efri
hæðin skiptist í: Forstofu, gang, 4 herbergi, bað- inngangi. Eignin skiptist í: Forstofu, gang, sem hún er talvert undir súð. Eignin skiptist í: herb.íbúð á 2 hæð. Eignin skiptist í: ca 5 fm gufubaðshús sem stendur við bústaðinn.
herbergi, eldhús, stofu, þvottahús.Verönd með
heitum potti. Mjög fallegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í
kj. Mjög vel við haldið hús með fallegu útsýni, vel
staðsett innst í botnalanga. V-84,9 millj. (5112)

eldhús, stofa og borðstofu með útgangi út á
hellulagða verönd og þaðan út í garð, baðherbergi, þrjú herbergi og geymslu. Sam.þv.hús og
hjóla og vagnageymsla. V.-24,9 millj. (5214)

Mjög rúmgott og opið rými sem saman stendur
af stofu, sjónvarpsherbergi, eldhús, borðstofu.
Gott herbergi og baðherbergi. Eignin er mjög
mikið endurnýjuð. V.- 23,7 millj. (5211)

Forstofu, stofu, eldhús, herbergi og baðherbergi. Mikil þjónusta er í húsinu fyrir aldraða.
ÍBÚÐIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
V-23,7 millj. (5183)

Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, eldhús,
stofu, baðherbergi og geymslu. Bústaðurinn
stendur á ca 7000 fm leigulóð, öll skógi vaxin.
Frábær bústaður. Verð 13,9 millj. (4185)

101 Reykjavík • Laugavegi 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • 101.is

híbýli – baðherbergi
MÁNUDAGUR 30. JÚNÍ 2008

NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrsta sæti

SPRON Verðbréf
Peningamarkaðssjóður SPRON

16% ávöxtun

Það skiptir máli að spara á réttum stað
Peningamarkaðssjóður SPRON hefur gefið langhæstu ávöxtun allra peningamarkaðssjóða á Íslandi allt frá stofnun. Síðastliðna 12 mánuði er ávöxtun sjóðsins 16%*
Kynntu þér málið nánar á spronverdbref.is

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík – 550 1310 – verdbref@spron.is – www.spronverdbref.is
*Nafnávöxtun 31. maí 2007–31. maí 2008 skv. www.sjodir.is. Peningamarkaðssjóður SPRON er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Rekstrarfélag SPRON.
Útboðslýsingu má nálgast á heimasíðu SPRON Verðbréfa, www.spronverdbref.is. Athygli er vakin á að fjárfestingarsjóðir eru áhættumeiri fjárfestingarkostur en verðbréfasjóðir skv. lögum.
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Gráar, misbreiðar flísar eins og nú eru svo vinsælar, frá Venis í Álfaborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breytinga að vænta
Þótt Íslendingar vilji enn
lágstemmdar flísar á baðherbergi sín eru straumar
og stefnur að breytast úti í
hinum stóra heimi.
„Í dag er óskaplega margt í
gangi og raunar engin ákveðin
tíska, en gráir tónar og kremaðir í ílöngum flísum og mismunandi stærðum njóta enn mestra
vinsælda,“ segir Kolbeinn Össurarson hjá Álfaborg, spurður
um nýjustu flísatískuna fyrir
baðherbergin.
„Flísar fara stækkandi og
vinsælt nú að flísaleggja með
allt að 60x120 sentimetra flísum. Flísar með leðuráferð hafa
komið sterkar inn og úti eru
sterkir litir farnir að sjást á ný,
sem og rómantísk blóm, munsturbekkir og fleira,“ segir Kolbeinn.
„Litaðar fúgur hafa ekki náð
vinsældum og við mælum alltaf með grárri fúgu því fúga er
þeim eiginleikum gædd að taka
í sig óhreinindi. Látlaus fúga
leyfir flísum að njóta sín og í
dag er í tísku að láta enga fúgu
sjást með samliggjandi, þétt
lögðum flísum.“
Í Flísabúðinni er sömu sögu
að segja. „Naumhyggjan heldur sér með ljósum, einföldum
litum. Hins vegar eru sterkir
litir farnir að vera meira áberandi úti, en hér heima eru það
aðallega fyrirtæki, stofnanir og
verslanir sem eru orðin frakkari í sterku litavali í gegnum
sína arkitekta. Á síðustu sýningum á Ítalíu og Spáni voru
litir dýpri en áður og það sem
var vinsælt fyrir hefur verið

Djúpir litir útfærðir í listum sem notaðir eru til skrauts með stærri flísum,
frá Roca í Flísabúðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hvítar fúgulausar flísar í stærðinni
30x90 sentrimetrar og svartar þrívíddarflísar sem sagaðar eru úr gólfflísum
í Álfaborg til að ná þessu sérstaka og
útstæða munstri.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
Séð yfir baðherbergið eftir breytingarnar, sem Guðrún María er afar sátt við.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ódýr og góð breyting
Svartar mósaíkflísar frá Porcelanosa
sem leggjast við hvítar flísar með
ólíkri lögun. Fást í Álfaborg.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

útfært enn betur, meðal annars
með fleiri aukahlutum, bekkjum og listum,“ segir Þórður
Magnússon hjá Flísabúðinni.
„Versace kemur sterkur inn
aftur með nýrri línu sem er
ekki jafn glysgjörn og áður,
heldur meiri klassík. Gianni
Versace lét eftir sig sjóð fallegra munstra sem enn er verið
að útfæra. Spánverjar hafa líka
gjörbreytt staðnaðri hönnun og
eru komnir afar langt í gæðum,
tækni og hönnun. Breytinga er
því að vænta áður en langt um
líður í flísatískunni.“
- þlg

Guðrún María Jónsdóttir
læknanemi ákvað að breyta
baðherberginu fyrir lítinn
pening þegar hún fékk íbúð
sína afhenta.
„Þegar við fengum íbúðina voru
þvottavél og þurrkari þar sem
vaskurinn er í dag. Á veggnum
á móti baðkarinu voru pípur og
annað sem var eiginlega fyrir
manni inni á baðherberginu.
Mér fannst þetta ekki vera að
virka og þrátt fyrir að þvottahúsið sé á neðstu hæðinni og íbúðin
á þeirri fjórðu fannst mér þetta

besta lausnin,“ útskýrir Guðrún María og bætir við: „Þegar
lagnirnar og pípurnar voru teknar voru mikil för í veggnum og
þurfti heil tvö kíló af rakaþéttu
sparsli. Það fór mikil vinna í að
sparsla og mála.“
Guðrún María vildi ekki fara
út í stórkostlegar breytingar og
hélt baðkarinu og klósettinu en
tók lagnirnar sem voru á veggnum fyrir framan baðkarið. Guðrún María lagði heldur ekki í að
skipta um gólfefni en það kemur
að því einn daginn.
„Ég keypti límstrésplötur í
Byko og pabbi smíðaði innrétt-

Rainbow-línan frá Roca er dæmi um
flísar í djarfari litum sem nú eru að
verða vinsælli á baðherbergi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vaskurinn og blöndunartækin eru frá
Agli Árnasyni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Handklæðahengið fæst í Ikea og er
sniðug lausn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Guðrún María er afar sátt við útkomuna
eftir breytingarnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ingu úr þeim fyrir mig. Ég var í
prófum á þessum tíma en pabbi
og mamma hjálpuðu mér mikið.
Þau eiga stóran þátt í breytingunum á baðinu og eiga hrós skilið. Vaskinn fékk ég hjá Agli Árnasyni ásamt blöndunartækjunum á
útsölunni í janúar.
Ég var búin að vera með augun
opin frá því í nóvember og stökk
á öll tilboð sem ég rakst á í blöðunum og sá í sjónvarpinu. Speglaskápinn keypti ég svo í Ikea á
mjög góðu verði,“ segir Guðrún
María. Heildarverð breytinganna
hjá Guðrúnu Maríu er um fimmtíu og fimm þúsund krónur og
verður það að teljast ansi gott.
- mmr
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Corsica-baðkarið er 180x80 sentimetrar
og er 340 lítra. Baðkarið fæst með nuddi
eða án. Baðkarið fæst hjá Baðheimum.

Aveiro-baðkarið fæst í stærðunum 70x160 og 70x170 sentimetrar og er það 40
sentimetrar að dýpt. Hægt er að fá plötur á skammhlið og langhlið. Aveiro-baðkarið
fæst hjá Vatnsvirkjanum.

Elba-baðkarið er 160x90
sentimetrar.
Karið tekur
310 lítra af
vatni. Nuddstútarnir eru
tíu og karið
fæst hjá Baðheimum.

Grenada-baðkarið er 170x80 sentimetrar með tvo höfuðpúða. Nuddstútarnir eru tólf og baðkarið tekur 350
lítra. Einnig er á langhlið karsins gluggi.
Karið fæst hjá Baðheimum.

Slakað á í góðu baðkari
Virginia er stórt baðkar sem er 90x190 og er það 44 sentimetrar á dýpt. Baðkarið er
talið til tveggja manna baðkara. Á það er hægt að fá skammhlið og langhlið framan á
baðkarið en það fæst hjá Vatnsvirkjanum.

Eftir erfiðan dag getur verið
þægilegt að skella sér í gott og
heitt bað, ekki síst ef baðkarið
er útbúið nuddstútum sem
geta verið allt upp í átján
talsins.

'SKÈMTÓ¢SØUUBTLØMJ

6OHNFOOBGÏMBHT¶TMBOET
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Nuddbaðkör eru frábær fyrir þá
sem hafa lítinn tíma til þess að
skreppa í pottana í sundlaugunum.
Flest baðkör í dag er hægt að fá með
mörgum útgáfum af nuddi og nuddstútarnir í baðkörunum eru frá tíu
og upp í átján. Hjá Baðheimum og

Vatnsvirkjanum er gott úrval baðkara, með eða án nuddstúta. Hægt
er að velja á milli hornbaðkara og
hefðbundinna baðkara. Heimasíða
Vatnsvirkjans er www.vatnoghiti.
is og heimasíða Baðheima er www.
badheimar.is.
- mmr

● DÝRLEGAR SÁPUR Sápur eru þarfaþing á öllum heimilum og
um að gera að hafa þær sem skemmtilegastar í laginu. Gianna Rose Atelier framleiðir dýrasápur af ýmsu tagi sem komið er fyrir í fagurskreyttum gjafaöskjum. Meðal annars er hægt að fá fíla, froska, hænur, uglur
og lömb en einnig hinar ýmsu hunda- og kattategundir. Af hundategunum má nefna Golden Retriever, Cocker Spaniel, Chihuahua, Poodle
og Dachs-hund. Hugsanlega er hægt að finna tegund í stíl við eigið
gæludýr því hver segir að heimilispunt megi ekki vera í stíl við þau eins
og hvað annað. Sápurnar má nálgast á http://www.giannarose.com/.

Rúllan falin inni í vegg
Salernispappírinn finnst mörgum engin prýði á baðherberginu. Ýmsar leiðir er hægt að fara til að fela rúlluna. Þessa hugmynd að setja rúlluna inn í vegg á bak við flís, áttu hollenskir
hönnuðir árið 1997. Peter Van
der Jagt, Erik-Jan Kwakkel og
Arnout Visser hönnuðu baðflísar sem þeir kölluðu „Function
tiles“ fyrir Droog í Hollandi.
Hugmyndin á bak við flísarnar er að þær hafi virkni í sjálfu
sér og þarna mátti meðal annars finna flísar með innbyggðum hönkum fyrir handklæði,
innbyggðum skúffum og jafnvel innbyggðu sjónvarpi. Með
flísunum væri því hægt að
flísaleggja heilt baðherbergi
án þess að þurfa að setja þar
inn nokkurn aukahlut. Flísarnar eru ekki framleiddar þessa
stundina en nánari upplýsingHönnuðir hjá fyrirtækinu Droog
ar má finna á heimasíðu Droog
fengu þá hugmynd að fela salerniswww.droogdesign.nl
- rat rúllu inni í vegg.
MYND/E. MORITZ

TILBOÐ!
Viktoria

Rúmstæði með latexdýnu
og gafl (160x200)
Áður kr. 339.900

NÚ kr. 269.900

TILBOÐ!

EITT MESTA
ÚRVAL LANDSINS
AF SVEFNSÓFUM

Chery

Hvítt leður rúmstæði með
latexdýnu og gafl (160x200)
Áður kr. 349.900

NÚ kr. 279.900

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR
Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar
sem eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknasamtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

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

H E I L S U R Ú M

MYND/TENGI
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Útisturtur eru
vinsælar erlendis
og virðast hafa
hitt í mark hjá
Íslendingum..

Steypibað úti í
náttúrunni
Útisturtur njóta vaxandi
vinsælda hérlendis og eru
eftirsóttar bæði í heimahús og
sumarbústaði.

Hér er skemmtileg útisturta
þar sem vatnið rennur niður
eins og foss.

„Stöðug aukning er í sölu á útisturtum. Þær verða vinsælli með hverri
viku,“ segir Jón Ari Eyþórsson,
verslunarstjóri hjá Tengi á Smiðjuvegi, þar sem seldar eru útisturtur
sem nota má allt árið um kring.
„Það sem gerir það að verkum er sérstakur loki, sem fer
í hólk ofan í jörðina og er í
frostfríu umhverfi. Útisturturnar eru svo úr ryðfríu stáli.
Þær eru seldar frístandandi
en mögulegt er fyrir fólk að
setja upp vegg í kringum
þær. Sturtur af þessu tagi
eru tilvaldar fyrir fólk sem
er með potta annaðhvort
heima eða í sumarbústaðnum.“
Lárus Björnsson, rekstrarstjóri Skorra, að Bíldshöfða, tekur í sama streng.
„Við erum nýbyrjuð að
flyta inn útisturtur og finnum fyrir miklum vinsældum.
Þær eru alltaf að aukast,“ segir hann. Útisturturnar hjá Skorra

Sterk og endingargóð útisturta sem nota má allt árið
um kring. Fæst hjá Tengi.
MYND/TENGI

Jón Ari Eyþórsson verslunarstjóri hjá
Tengi segir aukna eftirspurn eftir
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
útisturtum.

eru notaðar yfir sumartímann og
henta bæði á pallinn og í sumarbústaðinn, en þær þarf að taka niður
þegar kólnar í veðri og geyma yfir
veturinn.
- stp
Skorri hóf nýlega innflutning á
útisturtum, sem eru að sögn
rekstrastjórans Lárusar Björnssonar eftirsóttar.

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR
Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr 0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.
Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar, rauðbrúnar og ólitaðar.

Hágæða

Varmaskiptasamstæður
loftræstistokkar og tengistykki

Smiðjuvegi 4C
Box 281 202 Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Augl. Þórhildar 1460.24

HAGBLIKK ehf.
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Baðmotta. Fæst í
Ikea á 595 krónur.

Sumarleg og litrík handklæði
sem fást í Ikea á
595 krónur stykkið.

Litríkt í baðherbergið
Flest viljum við hafa hlýlegt og notalegt á baðherberginu. Ein
leið til þess er að lífga upp á herbergið með skemmtilegum og
sumarlegum litum.

Teygt úr tánum í volgu vatni.

Feykir þreytunni burt
Gott er að láta renna í heitt bað eftir annasaman dag. Freyðiböð
eru frábær leið til að auka vellíðan og slökun því fátt er notalegra
en að liggja í bleyti í vel heitu baði með mýkjandi froðu og teygja
úr tánum. Við það er verkjum og þreytu feykt á bak og burt og ró
og friður færist yfir líkamann.
Freyðibaðsápa fæst með hinum ýmsu ilmefnum fyrir þá sem
það kjósa, frískandi eða höfugum eftir smekk.
- gun

Flott og sumarlegt handklæði sem
fæst í þremur stærðum í Egg. 30x50 á
1.190 krónur 50x100 á 2.990 krónur og
75x150 á 4.990 krónur.

Handklæði úr lífrænni bómull úr Yggdrasil: Barnahandklæði 3.400 krónur,
þvottastykki 500 krónur og handklæði
1640 krónur.

Handklæðin eru tilvalin í Nauthólsvíkina. Fást í Ikea á 990 krónur stykkið.

ÚRVAL:
30 hurðagerðir, hvítar,
svartar, gular, askur, eik,
birki, hnota, o.fl.
HÖNNUN:
HREINT OG KLÁRT
Komdu með málin - og við
hönnum, teiknum og
gerum þér hagstætt tilboð.

Ótæmandi möguleikar á uppröðun eininga

ÞITT ER VALIÐ:
Þú velur að kaupa innréttinguna ósamsetta eða
lætur okkur um samsetningu og uppsetningu.

eldhús
bað
þvottahús
fataskápar
raftæki
borðplötur
sólbekkir
vaskar
handlaugar
blöndunartæki
speglar
lýsing

PISA HÖLDULAUST
PISA
HÖLDULAUST
nýjasta
tíska
hvítt
hvítt matt
matt
hvítt
hvítt háglans
háglans
svart
svart háglans
háglans

ALLT Á EINUM STAÐ:
Fullkomið úrval innréttinga
og raftækja. Sölumenn
okkar búa yfir þekkingu og
reynslu. Eigið trésmíðaverkstæði og raftækjaviðgerðaverkstæði.
Við höfum á að skipa hópi
úrvals iðnaðarmanna,
trésmiða, rafvirkja og
jafnvel pípara, ef með þarf.
Markmið okkar er að veita
úrvalsþjónustu.

RENNIHURÐAFATASKÁPAR
Afgreiddir eftir máli - sniðnir að
þínum óskum

VAXTALAUST
Euro eða Visa lán
til allt að 12 mánaða, án útborgunar.

www.nettoline.dk

15% AFSLÁTTUR
sé greitt í einu lagi við pöntun.
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Vaskur eða fiskabúr?
Ef fólk er orðið þreytt á hinum venjulegu hvítu vöskum er tilvalið að skoða ítalska fiskabúrsvaskinn. Hann er meðal furðulegra
hluta sem finna má á baðherbergið. Vaskurinn er búinn til af ítalska
fyrirtækinu Italbrass og hannaður til þess að skapa líflega og þægilega stemningu í baðherberginu. Fiskabúrsvaskurinn er ekki fyrir
hvern sem er því hann er í raun og veru fiskabúr með lifandi fiskum sem þarfnast umhirðu.
Vaskurinn er óneitanlega sérstakur útlits og líklegur til að vekja
áhugaverðar umræður hvar sem hann ber fyrir sjónir.

Sturtuhengi geta safnað í sig myglu.

Losnaðu við
saggann

ARGUS / 08-0256

Saggi getur myndast í sturtuhengjum og baðmottum, rétt eins og flestum öðrum hlutum á baðherberginu.
Eftirfarandi ráð eru góð til að koma
í veg fyrir eða losna við saggann.

GLÆSILEG
SUNDLAUG!
Hin nýuppgerða Sundlaug Kópavogs er öll hin glæsilegasta og leitun að öðru
eins. Hún er búin nýjustu tækni og öryggiskerﬁð er það besta sem völ er á.
Í Sundlaug Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga sem aldna: Frábærar
úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar, þægileg vaðlaug, spennandi
rennibrautir og hvers kyns önnur aðstaða til góðrar hreyﬁngar, slökunar og
skemmtunar.

● Haldið sturtuhenginu eins og
nýju með því að festa það fyrir
framan eldra hengi á sama krókinn. Gamla hengið ver þannig
hið nýja gegn vatni og sápufroðu.
● Til að koma í veg fyrir að sturtuhengið krumpist, látið það þá í
vélina ásamt þvottaefni og matarsóda til helminga og tveimur stórum handklæðum. Setjið
bolla af ediki í skolunina, hengið sturtuhengið upp strax eftir
þvottinn og látið það ekki í þurrkarann. ● Ef um plasthengi er að
ræða, látið þá nokkra dropa af
jarðolíu í skolunarvatnið. Þannig
helst það mjúkt og sveigjanlegt.
Viðhaldið mýktinni með því að
strjúka það stöku sinnum með
blöndu af volgu vatni og jarðolíu.
● Eyðið sagga með því að úða nýþvegið sturtuhengi með sótthreinsunarefni.
● Þvoið baðmottur úr gúmmíi
eða vínil með því að setja þær
í þvottavél og handklæði með.
Frottéefnið skrúbbar mottuna og
allt kemur hreint til baka.
Nánari upplýsingar á www.
home.howstuffworks.com.
- mþþ

● MR. SUICIDE Þessi skondni
baðtappi kemur úr smiðju ítalska
hönnunarrisans Alessi sem fékk
hönnuði, arkitekta og teiknimyndafólk af yngri kynslóðinni til
að skapa glaðlega heimilishluti
úr plasti, en með því gerði hann
ódýrt efni að eftirsóttum hönnunarhlutum fyrir safnara. Útkoman skilaði sér í fjölbreyttum metsöluvarningi, eins og Mr. Suicide
eftir ítalska teiknimyndagerðarmanninn Massimo Giacon sem
notar kaldhæðinn húmor sinn
við hönnun ýmissa baðherbergishluta, eins og sápuskammtarann Mr. Cold sem spýtir út sápu í
gegnum nefið. Mesta fjörið hefst
þegar tappinn er festur í niðurfallið því þá flýtur skelkaður og
óhress Mr. Suicide í baðvatninu.
- þlg

Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

KOMDU Í SUND!
SUNDLAUG KÓPAVOGS
V "ORGARHOLTSBRAUT s S   s /PI¦ VIRKA DAGA KL   OG UM HELGAR KL  
Mr. Suicide-baðtappinn frá Alessi.

Skemmtilegt
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KLAPPARHLÍÐ - GLÆSILEG

Fálkahöfði - bílskúr

4ra herb. 99,9 fm íbúð á 2. hæð með sérinng. af svölum. Íbúðin er mjög rúmgóð
og björt með fallegum mahóní innréttingum. Sér þvottahús. V. 26,5 m. 3576

BUGÐUTANGI - VERÐLAUNAGARÐUR

121,9 fm, 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi
og sérgarði ásamt 29,2 fm bílskúr í góðu
fjölbýlishúsi við Fálkahöfða í Mosfellsbæ.
Íbúðin er björt og rúmgóð með stórum herbergjum, stofu, borðstofu, eldhúsi sem er
góð góðum borðkróki, baðherbergi sem er
baðkeri og sturtuklefa og sér þvottahúsi.
Mjög gott aðgengi er að íbúðinni og gengt
íbúðinni er bílskúrinn. Verð 32,8 m. 3499

Bugðutangi - endaraðhús

Fallegt
86,6 fm, 3ja herbergja endaraðhús við
Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt hús á
einni hæð á góðum stað í Mosfellsbæ, 2
rúmgóð svefnherbergi, ný upptekið baðherbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð stofa,
sér eldhús og búr/þvottahús inn af eldhúsi.
Stór hornlóð með timburverönd og góð aðkoma að húsi. V. 29.9 m. 3337

Stórikriki - 121,7 fm

3ja herbergja
íbúð á 2. hæð við Stórakrika 1 í Mosfellsbæ. Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum. Innréttingar verða HTH eikarinnr. AEG
blástursofn, keramik helluborð, háfur, íssápur og uppþvottavél verða í eldhúsinnréttingu og AEG þvottavél og þurrkari með
rakaþétti verða í þvottahúsi Kährs eikarparket frá Agli Árnasyni verða á gólfum, en
baðherbergis og þvottahúsgólf verða flísalögð með dökkum 30x60 cm flísum. V.
27,9 m. 3299

Við Hafravatn Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsahverfi
við Hafravatn. Húsið er byggt árið 1979 og
þarfnast endurbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
er á lóðinni. Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frábæra stað - þetta er sannarlega sveit við
borg. V. 17.5 m. 3336

2ja herbergja

3ja herbergja
Endaraðhús með verðlaunagarði. Húsið sem er 102,3 fm skiptist í forstofu, 2
herbergi, fatah, baðh, saunaklefa, góða stofu og eldhús. Kjallari er undir öllu
húsinu sem möguleiki væri að nýta sem íbúðar- og geymslurými auk bílskúrs.
Verðlaunagarður. Eign sem gefur mikla möguleika. V. 32,0 m. 3569

LITLIKRIKI - FJÖLBÝLISHÚS

Frum

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 7 Miðholt - rúmgóð Rúmgóð og björt
íbúðir í mjög glæsilegu 3ja hæða lyftu- 82,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja
húsi sem nú er í byggingu við Litlakrika hæða fjölbýli við Miðholt í miðbæ Mosfells2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru 3ja - 5 bæjar. V. 21,9 m. 3572
herbergja og fylgir sumum íbúðum BÍLSKÚR í kjallara. Íbúðirnar verða með eikarinnréttingu frá EGG og afhendast fullbúnar, án gólfefna í september 2008.
Verð frá 25,2 millj. 3514

Rauðamýri Til sölu mjög falleg og stór
2ja herb. 81 fm íbúð á 2. hæð í nýju 3ja
hæða fjölbýli með miklu útsýni við Rauðumýri 3 í Mosfellsbæ. Þetta er afar smekkleg og fallega hönnuð íbúð, hvíttað eikarparket og flísar á gólfum, birkiinnréttingar í
eldhúsi, baði, svefnherbergi og forstofu.
Innfelld halogen lýsing í loftum og falleg
gluggatjöld. Hér fá menn eina með öllu.
V. 22.7 m. 3427
Sumarhús

Einbýli

Víðiteigur - 173,7 fm einbýli
Rúmgott 173,7 fm einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr við Víðiteig 12 í
Mosfellsbæ. Í húsinu eru 3 svefnherbergi
og er allt fallega innréttað. Húsið stendur á
gróinni og fallegri hornlóð, bílaplan og
gönguleið að húsinu er hellulögð og með
snjóbræðslu, garður er vel hirtur, fánastöng er á grasflöt í suðurhluta lóðarinnar.
V. 42,9 m. 3565

Arnartangi - jaðarlóð

Glæsilegt
172,8 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr á frábærum stað, neðst í botnlanga
með sjávarútsýni. Húsið er steinsteypt
139,6 fm einlyft auk frístandandi 33,2 fm
bílskúrs. Lóðin er 1.080 fm, mjög gróin og
skjólgóð, aðkoma er að sunnanverðu og
stór suðurgarður, að norðanverðu er
óbyggt svæði og mikið útsýni út á Leirvoginn og Sundin með Esjuna í bakgrunni.
V. 54,9 m. 3502

Sumarhús í Húsafelli

Til sölu 22 fm
sumarhús á fallegum stað við Klettsflöt 2 í
Húsafelli. Svefnherbergi með svefnaðstöðu
fyrir þrjá auk rislofts, stofa, eldhúskrókur og
baðherbergi. Í húsinu er rafmagn og heitt og
kalt vatn. Fín timburverönd með skjólgirðingu og heitum potti. Þetta er lítið og snoturt
hús á draumastað. V. 5.9 m. 3243

Öldubyggð

6.896 fm sumarbústaðarlóð við Öldubyggð 20 úr landi Svínavatns
í Grímnes- og Grafningshreppi. Lóðin er í
skipulögðu svæði sumarhúsa úr landi
Svínavatns í Grímsnesi, Árnessýslu. Kalt
vatn og rafmagn er á svæðinu. Þetta er
fallegt og gróðursælt svæði og auðugt af
berjum á sumrin. Stutt er í verslun, sundlaug og fallega náttúru. V. 2,8 m. 3546

Reykjavík

Rauðamýri

Til sölu 113,4 fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bílastæði í
bílakjallara í nýlegu húsi við Rauðumýri 1 í
Mosfellsbæ. Þetta er stór og rúmgóð íbúð,
fullbúin, eikarparket á gólfum, bað, forstofa
og þvottahús er flísalag. Eikarinnréttingar
og innihurðar og AEG tæki í eldhúsi. Mjög
mikið útsýni er úr íbúðinni til vesturs, yfir
Sundin og að Esjunni. V. 28.5 m. 3373

Herjólfsstígur - Ásgarðslandi Vorum að fá mjög flottan 112,8 fm sumarbústað
í byggingu við Herjólfsstíg 18 í landi Ásgarðs
í Grímsnesi. Húsið er fullfrágengið að utan,
klætt með liggjandi viðarklæðningu. Stór
timburverönd að sunnan og vestanverðu
með heitum potti. Að innan er húsið fulleinangrað og rakavarið, hitalagnir eru komnar
ísteyptar í plötu. Flott tækifæri fyrir laghentan einstakling að koma sér upp glæsilegum
bústað í sumar. V. 21.9 m. 3504

Skorradalur - glæsilegt heilsárshús *NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu
einstakt heilsárshús á stórri VATNALÓÐ í
landi Dagverðarness í Skorradal. Húsið er
finnskt bjálkahús á steyptum sökkli. Fjögur
herbergi, tvö baðh, stofa, borðstofa, eldhús
og sjónvarpsstofa. Kjallari er undir öllu húsinu og mikið geymslupláss. Stórar timburverandir eru umhverfis húsið, heitur pottur
og möguleiki á bátaskýli. Lóðin er 7.050 fm
eignarlóð og ein glæsilegasta lóðin í dalnum.
Þetta er tilvalin eign fyrir stóra og samhenta
fjölskyldu sem vill njóta þessa besta sem
Skorradalurinn hefur upp á að bjóða.
V. 58,0 m. 3566

Laufengi - Nýstandsett

4ra herb.
114,3 fm falleg og björt íbúð á 2. hæð með
sérinng. af svölum. Rúmgóðar suðursvalir.
Nýstandsett baðherbergi. Nýir skápar. Nýtt
eldhús o.fl. Mjög góð íbúð. 3579

Parhús
Þrastarhöfði

Mjög glæsileg 91,5 fm
3ja herb. íbúð á efstu hæð ásamt bílastæði
í bílageymslu í nýlegu 3ja hæða fjölbýli á
flottum stað í Mosfellsbæ. Íbúðin er sérlega falleg með ljósu eikarplastparketi og
náttúruflísum á gólfi. Hvít innrétting í eldhúsi með AEG tækjum. Mjög fallegt útsýni
er úr íbúðinni útá sundin. Wold Class, ný
sundlaug og skóli/leikskóli rétt við húsið. V.
26.9 m. 3440

Arnartangi - glæsilegt

Mjög fallegt
einnar hæðar einbýlishús sem er 219,6 fm
að stærð. Húsið hefur verið töluvert endurnýjað m.a. þakkantur, eldhús, ofnar og
gólfefni. 4 rúmgóð svefnherbergi. Glæsilegur garðskáli með kamínu. Góður 38 fm
bílskúr og stór og breið innkeyrsla. Húsið
er staðsett í lokuðum botnlanga í grónu
hverfi og er stutt í alla þjónustu. V. 54,9 m.
3537

Fellsás - útsýni

Glæsilegt 184,7 fm
parhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er teiknað af Ingimundi
Sveinssyni, arkitekt. Húsið var allt innréttað á vandaðan hátt árið 2003 og hannað
af Pétri Birgissyni, innanhúsarkitekt. Húsið
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu. Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á
flottum stað. V. 56,9 m. 3540

Skorradalur - Fitjahlíð, Um er að
ræða kjarri vaxna lóð framarlega í landi Fitja
við Skorradalsvatn. Á lóðinni er 34,8 fm
sumarbústaður frá árinu 1974 og undirstöður undir 23,8 fm bátaskýli o.fl. V. 13,9 m.
3564

Engjasel - útsýni 3ja herb., björt 80
fm íbúð með glæsilegu útsýni ásamt stæði
í bílageymslu. Íbúðin skiptist í gang, stóra
stofu, hjónaherbergi, herbergi, baðherbergi
og þvottaherbergi. Barnvænt umhverfi.
V. 18,9 m. 3568

4ra- 6 herbergja

Grundartangi - 223 fm einbýli
Mjög flott og vandað einbýlishús á tveimur
hæðum með tvöföldum bílskúr á glæsilegri
lóð með hellulögðu plani, gosbrunn, læk,
stórri afgirtri timburverönd með heitum
potti og útigrilli. Húsið teiknaði Kjartan
Sveinsson og Stanisla Bohic hannaði lóðina. V. 67,8 m 3557

Tröllateigur - 115,6 fm íbúð. Fallega 115,6 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
í nýju fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er inn í íbúðina af opnum
svalagangi. Allar innréttingar eru úr eik og
eikarparket og flísar eru á gólfum. Stofa,
borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og
þrjú stór herbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu, sér þvottahús. Mjög stórar
suðursvalir. Vönduð íbúð rétt við miðbæ
Mosfellsbæjar. V. 29,9 m. 3354

Leirutangi - allt sér Falleg 92 fm
neðri sérhæð í litlu fjórbýli við Leirutanga í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi
og rými sem er gluggalaust en vel loftræst
en það skiptist í gott herbergi, leikrými og
geymslu. Hagstætt áhvíl. lán (15,5 m. m.
4,95% vöxtum, greiðslub. á mán. um 75
þús). Verð 21,5 m. 3528

Skorradalur - glæsilegt heilsárshús Glæsilegt heilsárshús á 8.000 fm
eignarlóð við Dagverðarness 74 með fallegu útsýni yfir Skorradalsvatn. Húsið er 64
fm, finnskt bjálkahús á einni hæð á steyptri
plötu. Tvö til þrjú svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél,
eldhús og stofa. Kalt vatn, hitatúpa, rafmagn og Emax-internettenging. Góð timburverönd er við húsið og eignarlóðin er
kjarri vaxin. V. 32.0 m. 3264

Eikjuvogur - laus fljótlega

3ja
herbergja falleg og björt 81,7 fm kjallaraíbúð við Eikjuvog í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í forstofu, gang, svefnherbergi,
borðstofu, dagstofu, baðherbergi og
eldhús. V. 21,5 m. 3573

Frum

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

www.as.is
Opið virka daga
kl. 9–17

STRANDGATA
MIÐVANGUR

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

Sérlega falleg og
talsvert endurnýjuð fjögurra herbergja
SÉRHÆÐ með SÉRINNGANGI í fallegu húsi á góðum stað í MIÐBÆ
Hafnarfjarðar. Verð 25,9 millj. 7545

BURKNAVELLIR

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

ARNARHRAUN
STRAX Fallegt

-

LAUST

mikið endurnýjað132,3 fm einbýli ásamt 33,9 fm bílskúr, samtals 166,2 fm Verð 31,0
millj. 7657

NAUSTAHLEIN - LAUS STRAX
Frábært einnar hæðar 60 fm
2ja herbergja RAÐHÚS fyrir
eldri borgara við Hrafnistu í
Hafnarfirði. Hægt er að fá
neyðarbjöllu og ýmsa þjónustu
frá Hrafnistu í húsin. Verð 23,2
millj. 7519

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

SUÐURBRAUT

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

hæð í þríbýli á þessum rólega stað.
Sér inngangur. Verð 37,9 millj. 7315

AUSTURVEGUR Fallegt talsvert
endurnýjað 172 fm einbýli með bílskúr á góðum stað. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN. Verð 26,9 millj.
7680

ÁLFASKEIÐ Góð 125,7 fm íbúð á

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýjuð

efstu hæð m/bílskúr. 2 sv.herb. Suðvestursvalir. Flott útsýni. Verð 21,9
millj. 7254

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

VEGHÚSASTÍGUR - UPPGERT Vorum að fá í sölu uppgerða

ELDRI BORGARAR

ERLUÁS
HERJÓLFSGATA -

GLÆSILEGT ÚTSÝNI 131 fm 3ja - 4ra herb.

íbúð á 3. hæð. Verð 46,9 millj. 7356

Glæsilegt 290 fm fullbúið
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað yfir Ástjörnina og
víðar. 5 svefnherb. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Góð verönd með
skjólveggjum og heitum pott. Laust
við kaupsamn. Verð 89,9 millj. 6875

BREIÐVANGUR - GLÆSILEG
ÁLFHOLT

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

EINBÝLI

NORÐURTÚN - ÁLFTANES
Einstaklega fallegt og mikið endurnýjað einnar hæðar einbýli. Glæsilegur
garður og pallar. Eign sem verður að
skoðast. Verð 53,6 millj 7670

LINDARFLÖT - GARÐABÆR
Sérlga gott einnar hæðar einbýli á
Flötunum í Garðabæ. Góður bílskúr
og stór lóð. Verð 56,9 millj. 7662

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

HÆÐIR

LÆKJARBERG

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

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, samtals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan,
rúmlega fokhelt að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

ÖLDUSLÓÐ m/BÍLSK.

Falleg
129,7 fm NEÐRI SÉRH., ásamt 22,2
fm BÍLSK. í góðu þríbýli. Ný rafmagns
og legaliðatafla. Ný innrétting í eldh.,
stáltæki. Verð 35,8 millj. 7658

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

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

LYNGMÓAR 3 - MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð m/BÍLSKÚR í góðu 6 íbúða húsi í HJARTA
GARÐABÆJAR. Stórar svalir. Góð
staðsetning. Verð 28,7 millj. 7250

VESTURHÓP
LAUST
STRAX Fallegt og fullbúið 160 fm
LAUFVANGUR Góð 89 fm íbúð á
2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir.
Stutt í þjónustu. 7114

parhús m/bílskúr, lofhæð mikil í bílskúr. 3-4 sv.herb. Afhending strax.
Áhv. Íbúðalsj. 18,0 millj. Verð 34,9
millj. 6730

VÖRÐUSUND 2 - LAUST
STRAX Nýtt og gott 49 fm ENDABURKNAVELLIR - Sérlega falleg
91,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað.
2 sv.herb. Stutt í skóla, leikskóla og
þjónustu. Verð 23,0 millj. 7100

BIL, ásamt ca: 15 fm millilofti, samtals 64 fm í nýju atvinnuhúsnæði á
góðum stað við höfnina. Verð 7,5
millj. 7607

3JA HERB.

HOFSLUNDUR - GARÐABÆ

FAGRAKINN - SKIPTI Á
MINNA Virðulegt og vel viðhaldið

SUÐURGATA - BÍLSKÚR Björt

KRÓKAHRAUN - LAUS STAX

Sérlega fallegt og mikið endurnýjað
einbýli í neðstu lundum í Garðabæ.
Stór 980fm eignarlóð. Verð 59,8
millj. 7650

194,7 fm EINBÝLI á þremur hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm. Verð TILBOÐ. SKIPTI
MÖGULEG Á MINNI EIGN. 7316

og vel skipulögð 171 fm hæð m/bílsk.
í fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. Góð eign þar sem Verðið
er einungis 209 þús. á fm 7553

Góð 88,8 fm 3ja til 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í klasahúsi á
sérlega rólegum stað í Hrauninu í
Hafnarfirði. Verð 22,4 millj. 7665

AUSTURGATA Fallegt 106,6 fm
EINBÝLI, ásamt risi og kjallara sem
eru ekki inni í fermetrum. FRÁBÆR
STAÐSETNING Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. 7667

GUNNARSSUND - LAUST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á frá-

DAGGARVELLIR - ALLT AÐ
90% LÁN Sérlega falleg 128,9 fm

bærum stað í miðbæ Hfj. 3 sv.herb.
Verönd, svalir og fallegur garður.
Verð 32,4 millj. 7051

EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu 4ra íbúða
húsi á frábærum stað í HRAUNINU á
Völlunum. Verð 32,9 millj. 7488

ESKIVELLIR

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
- 3 BIL EFTIR Ný 100 fm atvinnubil, með mögulegt 40 fm milliloft.
Stórar innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil
lofthæð. Afhendist strax. Verð frá
11,5 millj. 9644

BURKNAVELLIR - ENDAÍBÚÐ 3ja til 4ra herbergja endaíbúð

HÓLABRAUT - LAUS STRAX

HEINABERG - ÞORLÁKSHÖFN Fallegt einbýli 176,4 fm, ein-

91,1 fm efsta hæð í lyftuhúsi. Stæði í
bílgeymslu fylgir . Sérinngangur af
svölum. Verð 24,5 millj. 7543

Góð 77,4 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli á góðum og rólegum stað.
LAUS STRAX. Verð 18,5 millj. 7731

býli. MIKIÐ ENDURNÝJAÐ. Fallegt
og vel við haldið hús á góðum stað.
Verð 29,9 millj. 7554

2JA HERB.

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚTSÝNI 66,1 fm 2ja herb. íbúð á 4. h. í

TRÖNUHRAUN 3 Gott 258,4 fm
atv.húsn. á 2 hæðum sem skiptist
niður í 138,4 fm fm gólfflöt, ásamt ca:
120,0 fm milliloft. Verð 36 millj. 7541

La
us

st
ra
x

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

HRINGBRAUT Nýlegt og glæsilegt 203 fm einbýli á tveimur hæðum,
ásamt 40 fm bílskúr, samt. 243 fm 4
herbergi. Húsið er vel staðsett i hjarta
Hafnarfjarðar, mikil veðursæld, stórar
svalir. Verð 62,9 millj. 7555

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

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRH. OG RIS í tvíbýli,
ásamt 29 fm BÍLSK., samt. 183 fm á
góðum útsýnisstað. SKIPTI MÖGULEG. Verð 37,4 millj. 7368

HÁHOLT - SÉRINNGANGUR
Falleg 3ja herbergja íbúð, 109 fm á
jarðhæð með sér inngangi. Falleg og
vel með farin íbúð, verönd, laus fljótlega. Verð 25,5 millj. 7481

góðu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
Parket og flísar. Verð 16,9 millj. 7438

RAÐ- OG PARHÚS

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

STEKKJARHVAMMUR

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

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

DREKAVELLIR - jarðhæð
m/verönd Sérlega falleg og rúm-

GRANDATRÖÐ - LAUST
ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR FLJÓTLEGA Glæsilegt atv.húsn.

góð íbúð á jarðhæð með afgirtri verönd í litlu fjölb. Flísar á gólfum, baðkar og sturta. Verð 24,5 millj. 7440

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

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

GRINDAVÍK

SUMARHÚS

4RA TIL 7 HERB.

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

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
og vel byggt 183 fm RAÐH. á tveimur
hæðum með innbyggðum bílsk. í
Hvömmunum. 4 svefnherb. Parket og
flísar. Verð 43,5 millj. 7617

ERLUÁS - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Sérlega falleg 102 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ í fallegu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Parket og flísar.
Verð 29,8 millj. 7636

HÖRÐUKÓR NR. 1 - KÓPV. 10. HÆÐ 98,0 fm 3ja herb. íb. á
10. hæð í nýlegu LYFTUHÚSI, ásamt
STÆÐI í bílg. Parket og flísar. FLOTT
ÚTSÝNI. Verð 28,9 millj. 7372

VESTURHÓP - SKIPTI Á REYNIFELL - FRÁB. STAÐSTÆRRI EIGN Nýlegt og fallegt SETNING Flott 11.404 fm EIGNAR98 fm raðhús, ásamt 25,8 fm bílskúr,
samtals123,8 fm Á góðum stað í nýja
Hópshverfinu. Verð 26,5 millj. 7717

LÓÐ í landi Reynifells með glæsilegu
útsýni. Rafm./kalt vatn á lóðarmörkum. Verð 2,9 millj. 7601

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

NÝ GESTAHÚS
OG GARÐHÚS
Völundarhús.is hafa til sölu glæsileg ný gesta- og garðhús sem eru enn

BARNAHÚS 2,1m²

28 mm bjálki

44 mm bjálki

08-0102 Hennar hátign

www.volundarhus.is

Garðhýsi

Parhús

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.

Sumarhús

Einbýlishús

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin

Raðhús

sterkbyggðari en áður. Nýju húsin eru bjálkahús frá 34 mm að þykkt og

34 mm bjálki

GESTAHÚS 15m²

GARÐHÚS 4,7-9,7m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS 21m²

Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Velkomin á opin hús

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Gylﬁ Gylfason
Sölufulltrúi
770 4040
gylﬁ@remax.is

Lindarﬂöt 9 - 210 GBR

Engihjalli 3 - 200 KÓP

Anna Karen
Sölufulltrúi
862 1109
annaks@remax.is

Hverafold 39 - 112 RVK

Þórarinn Jónsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
thorarinn@remax.is

Ásmundur
Sölufulltrúi
770 4141
asmundur@remax.is

Efstasund 81 - 104 RVK

OPIÐ
HÚS

Strandgata 43 - 220 HFN

OPIÐ
HÚS

Bókaðu skoðun í síma 770 4040
Frábærlega staðsett einbýlishús á einni hæð með
31,9 fermetra bílskúr, stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla, Garðatorg í 5 mínutna göngufæri. Sölumaður
Gylﬁ sími 7704040. Sölumaður Páll í síma 8619300.

Bókaðu skoðun í síma 770 4040
Björt og falleg íbúð á 3 hæð. Stórt eldhús með góðum
borðkrók og náttúrustein á gólﬁ. Stór stofa. Útgengt er
út á stórar svalir meðútsýni til suðversturs. Sölumaður
Gylﬁ sími 7704040. Sölumaður Páll í síma 8619300.

Opið hús í dag kl. 18:00 - 18:30
Glæsilegt einbýlishús í Grafarvogi. Eignin getur verið laus
við kaupsamning. Tvær hæðir + bílskúr á sjávarlóð. Húsið
er í mjög góðu ásigkomulagi. Fallegt útsýni. Sölumaður
Gylfi sími 7704040. Sölumaður Páll í síma 8619300.

Opið hús í dag kl. 18:00 - 18:30
Góð íbúð á jarðhæð með grónum garði sem er hellulagður að hluta. Fallegt eldhús, stórt hjónaherbergi, góð
stofa. Þvottahús. Hiti í gangstétt meðfram húsi. Laus við
kaupsamning. Sölumaður Anna Karen sími 8621109.

Bókaðu skoðun í síma 770 4040
Penthouse íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar. Glæsilegt
útsýni. Íbúðin er ekki fullkláruð að innan. Miklir
möguleikar. Eigninni fylgir sér bílastæði. Sölumaður
Gylﬁ sími 7704040 Sölumaður Páll í síma 8619300

Verð: 59.600.000
Herbergi: 5
Stærð: 185,7 fm

Verð: 19.700.000
Herbergi: 3
Stærð: 87 fm

Verð: 79.900.000
Herbergi: 6
Stærð: 259,8 fm

Verð: 23.500.000
Herbergi: 3-4
Stærð: 97,1 fm

Verðtilboð
Herbergi: 3
Stærð: 98 fm

Kvistaland 1 - 108 RVK

Miðvangur 103 - 220 HFN

Kirkjuvellir 9 - 221 HFN

Hamraberg 44 - 111 RVK

Hraunbraut 47 – 200 KÓP

OPIÐ
HÚS

Bókaðu skoðun í síma 861 9300
Glæsilegt einbýlishús á einum vinsælasta stað
Reykjavíkur. Húsið er skráð hjá Fasteignamati ríkisins
um 440 fm. Húsið hannað af Kjartani Sveinssyni. Sölumaður Páll í s:8619300. Sölumaður Gylﬁ s:7704040.

Bókaðu skoðun í síma 861 9300
Gott raðhús við Miðvang í Hafnarﬁrði. Eign sem
hefur verið vel við haldið. Laus við kaupsamning.
Sölumaður Páll í síma 8619300. Sölumaður Gylﬁ
sími 7704040.

Bókaðu skoðun í síma 861 9300
Glæsileg íbúð í lyftuhúsi með stæði í bílskýli. Eitt
glæsilegasta fjölbýlishúsið í Hafnarﬁrði. Eign sem
hægt er að mæla með. Sölumaður Páll í síma
8619300 Sölumaður Gylﬁ sími 7704040.

Verðtilboð
Herbergi: 11
Stærð: 440,6 fm

Verð: 41.800.000
Herbergi: 5
Stærð: 188,2 fm

Verð: 33.900.000
Herbergi: 3
Stærð: 123,7 fm

Opið hús í dag kl. 19:00 - 19:30
Glæsilegt parhús á besta stað í Breiðholtinu. Gegnheilt
parket, smekklega uppgert eldhús, tvö baðherbergi,
þrjú barnaherbergi og gott hjónaherbergi. Útgengt á
góða verönd. Eign sem vert er að skoða. Sölumaður
Páll í síma 8619300 Sölumaður Gylﬁ sími 7704040.
Verð: 37.900.000
Herbergi: 5

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

OPIÐ
HÚS

Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30
Glæsileg 148 fm 4 herbergja hæð með bílskúr
á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Eign sem
vert er að skoða. Sölumaður Páll í síma 8619300
Sölumaður Gylﬁ sími 7704040.
Verð: 36.700.000
Herbergi: 4
Stærð: 148 fm

Garðatorg 3
210 Garðabær
Verslunarhúsnæði

Stærð: 117,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 19.300.000
Bílskúr: Nei

Torg

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

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

SKEMMTSTAÐUR og VEISLUSALUR.
Til sölu nýlegur skemmtistaður í 300 fm húsnæði, með leigusamning
til 20 ára. Opið fimmtud-föstudags og laugardagskvöld. Diskótek.
Staðurinn býður upp á mikla möguleika í skemmtanahaldi.

Dóróthea
Sölufulltrúi
898 3326
dorothea@remax.is

NÝTT HÓTEL - REKSTUR TIL LEIGU:
Rekstur á nýju fullbúnu hóteli á Reykjavíkursvæðinu er til leigu. 28
herbergi og studío. Mjög góð aðstaða og búnaður. Einstakt tækifæri.

Frábær staðsetning í miðbæ Garðabæjar! Verð: 28.900.000
Verslunarhúsnæði innanhúss við göngugötu verslunarkjarnans í miðbæ Garðabæjar er til sölu vegna
flutninga á verslun. Um er að ræða samtals 117,2 fm með kaffistofu og lageraðstöðu. Útgengi er bakatil
með góðu aðgengi fyrir vörumóttöku. Fallegur pallur er fyrir framan verslunina sem gefur henni
skemmtilega aðkomu. Frábær staðsetning sem búið er að endurskipuleggja með nýjum, glæsilegum og
stærri miðbæ Garðabæjar. Þetta er húnæði sem bíður uppá marga möguleika i framtíðinni!

Bergsteinn
Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

ÚTGÁFA - PRENTVERK - UMBROT - AUGLÝSINGAR
Til sölu þekkt fyrirtæki í góðum rekstri, með góðan tækjakost og í
tryggu húsnæði. Frábært tækifæri og gott verð.

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

HVERFISVERSLUN-TÆKIFÆRI FYRIR FJÖLSKYLDU
Til sölu rótgróin hverfisverslun, í góðu húsnæði. Einstakt tækifæri
fyrir fjölskyldu. Fæst með lager á 3,3 milljónir. Nú er lag.

Búseturéttur á markaðsverði

SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR SNYRTIVÖRUR

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Verslunin LUSH Kringlunni er til sölu. Verslunin sérhæfir sig í sölu
hár- og húðsnyrtivara Verslunin er hluti af alþjóðlegri keðju sem nær
til 500 verslana í 35 löndum. Er í góðu plássi í Kringlunni. Góð kjör í
boði. Leitið nánari upplýsinga. Frábært tækifæri.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 104.
Glæsileg og vel staðsett hársnyrtistofa með 6 vinnustöðvar og 2
vaskstóla. Fæst á frábærum lánakjörum með léttum afborgunum.
Einstakt tækifæri og gott verð.

Blásalir 24, í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um
77 fm að stærð. Íbúðin er á annarri hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi með tvær lyftur. Ásett verð er 3 millj. og eru
mánaðargjöldin nú um kr. 97.000.Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í
að gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna
í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. júlí n.k.

LÍKAMSRÆKT - LÍKAMSRÆKT.
Til sölu líkamsræktarfyrirtæki, hið eina sinnar tegundar hér á landi,
vel staðsett með vaxandi stækkunarmöguleika. Hluti af alþjóðlegri
keðju sem nýtur hvarvetna mikilla vinsælda. Um er að ræða tvær
glæsilegar stöðvar. Eru mjög vel staðsettar og í flottu húsnæði.

LÍTIÐ FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI:
Til sölu lítið framleiðslufyrirtæki sem þar aðeins 50-60 fm húsnæði.
Getur strafað hvar sem er á landinu. Verð fyrir búnað, tæki og
vörulager 2,5 millj.

Frum

Ferjuvað 9, Norðlingaholti
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð um 90 fm að
stærð. Íbúðin er á 3 hæð í þriggja hæða lyftuhúsi ásamt
stæði í bílakjallara.
Ásett verð er 4.7 millj. og mánaðargjöldin eru nú
um kr. 123.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. júlí n.k.

Prestastígur 8, Grafarholti
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er
rúmlega 97 fm að stærð.
Íbúðin er á fyrstu hæð í fjögra hæða lyftuhúsi ásamt
stæði í bílakjallara. Ásett verð er kr. 8.5 millj. og eru
mánaðargjöld um 109.000
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. júlí n.k.

Stekkjargata 21,
í Innri-Njarðvík, Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr
og garðaskála. Íbúðin er í parhúsi og er heildarﬂatarmál
íbúðar og bílskúrs um 120 fm og garðskála um 14 fm.
Ásett verð er 6 millj. og mánaðargjöldin eru nú
um kr. 116.000.Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta
tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 7. júlí n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. júlí n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins
að Suðurlandsbraut 54 í síma 552 5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst
á netfangið: bumenn@bumenn.is

Frum

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI - Góð Kjör.
Af sérstökum ástæðum er til sölu þekkt hársnyrtistofa, í nýlegu
góðu húsnæði í Kópavoginum. Er með eigin innflutning. Mjög góð
aðstaða og búnaður. Góð kjör í boði. Leitið nánari upplýsinga.

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

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

PÚSTVERKSTÆÐI MIÐSVÆÐIS.
Til sölu þekkt pústverkstæði í 300 fm leiguhúsnæði, mjög
miðsvæðis. 4 lyftur 3 innkeyrsluhurðir og góð bílastæði og aðkoma.
Mjög góð staðsetning.

BÍLASALA Á HÖFÐANUM.
Til sölu bílasala með a.m.k 50 útistæði. Skemmtilegt tækifæri fyrir
duglegan sölumann.

BÍLAPARTASALA.
Til sölu rekstur þekktrar partasölu. Er í 300 fm velstaðsettu
leiguhúsnæði. Hefur starfað í rúman aldarfjórðung. Staðsetning
einstaklega góð. Gott verð.

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

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

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

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA- BÍLALÚGA
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í
hádeginu. Hamborgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50
manns í sæti. Einnig er afgreitt um bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg
bílastæði. Mjög gott verð.
Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sími: 517-3500
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Stærð: 236,5 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1962
Brunabótamat: 35.400.000
Bílskúr: Nei

Kársnesbraut 107
200 Kópavogur
Fallegt einbýli á góðum stað

Opið
Hús

RE/MAX Þing

Lind

Háholti 13-15
Bergur Steingrímsson
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja og skipasali
412 3300
bergurst@remax.is

Þórarinn Th
Sölufulltrúi
770 0309

270 Mosfellsbær

Þing

Sími: 412 3300

th@remax.is

Goðheimar 13, 104 Reykjavík
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

MÁNUDAG 30.JÚNÍ FRÁ KL 18:30 - 19:00 Verð: 64.900.000
Virkilega glæsilegt 236,5 fm. einbýlishús á frábærum stað í Vesturbæ Kópavogs. Mjög vönduð gólfefni og
innréttingar í öllu húsinu. Fallegur og skjólgóður suður garður með hellulagðri verönd. Eignin hefur mikið
verið endurnýjuð, nýtt eldhús, baðherbergi allt endurnýjað.

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

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

Kópavogur
Glæsilegt endaraðhús

Opið
Hús

Frum

Stærð: 173,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 28.500.000
Bílskúr: Nei

Fjallalind 56

Lind

Opið hús mán. kl. 16:30-17:00
Verð: 33.900.000,Stærð: 131
Herb. 4

Kristján K.
Sölufulltrúi
899 5300

Högni K. HJÁ RE/MAX ÞING KYNNIR: Stórskemmtileg
4ja herbergja sérhæð. Með bílskúrsrétt sérinngangi og
tveimur svölum.
Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
412 3314
692 9532
hogni@remax.is

kk@remax.is

Laxatunga 90-100, 270 Mosfellsbæ
Gunnar Valsson
Sölufulltrúi
822 3702
gv@remax.is

MÁNUDAG 30.JÚNÍ FRÁ KL 19:00 - 19:30 Verð: 62.900.000
Glæsilegt, vandað og vel skipulagt endaraðhús á frábærum stað í lokuðum botnlanga við Fjallalind í
Kópavogi. Eignin skiptist í fjögur svefnherbergi, gestasalerni, baðherbergi, eldhús, stofu og borðstofu,
skrifstofurými og bílskúr. Glæsilegur og skjólgóður garður. EIGN SEM ÞÚ VERÐUR AÐ SKOÐA.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Opin hús mán. og þri. kl. 19:30-20:00
Verð: 29.900.000,Stærð: 172.5 fm.
Herbergi: 4

thorarinn@remax.is

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

HÖGNI K. HJÁ RE/MAX ÞING KYNNIR: Fokheld raðhús að
Leirvogstungu 90-100. Afhending við kaupsamning.
Einnig hægt að fá húsin
fullkláruð án gólfefna á Högni Kjartan Þorkelsson
Sölufulltrúi
kr. 39,900.000,412 3314
Afhent eftir 8 vikur.
692 9532
hogni@remax.is

Ægisgata 5 - 101 Rvk

gingarlóð
Einstök byg

1
Keilugrandi

Frum

Opið hús í dag mánudaginn 30. júní milli kl. 18-19

37.500.000
Glæsileg 2ja herbergja 91,7 fm. lúxusíbúð með sérinngangi á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi með góðu útsýni yﬁr Reykjavíkurhöfn.

Guðmann s. 845 3779 tekur á móti gestum.

Bjarni Björgvinsson

Jón Eiríksson

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

Jón H. Hauksson

Kristján Gestsson

Linda B. Stefánsd.

María Magnúsd.

Páley Borgþórsd.

Rósa Pétursdóttir

Stefán Ólafsson

Ævar Dungal

lögg. fasteignasali
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Akureyri

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hdl.
Borgarnes

lögg. fasteignasali
Vestmannaeyjar

lögg. fasteignasali
Reykjavík

lögg. fasteignasali, hrl.
Blönduós

lögg. fasteignasali
Reyðarfjörður

112 Reykjavík
Verð: 26,9
Fjöldi herbergja: 4
Stærð: 109,7
Byggingarár: 1992
Annað: Þrjú svefnherbergi

Flétturimi 9 íb302

Sölusýning í dag milli kl. 19:00 – 20:00
Falleg og nýtískuleg íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli í Grafarvogi.
Eignin skiptis í 3 herbergi, baðherbergi, forstofu, eldhús og stofu
sem er eitt rými ásamt þvottahúsi sem er innan íbúðar. Stutt í alla
almenna þjónustu, skóla, leikskóla og verslunarkjarnann Spöngin.

112 Grafarvogur

221 Hafnarfjörður
105
Reykjavík

101 Reykjavík

Fjöldi herbergja:
6
Verð 51,9 millj.
Stærð:
170,4
Fjöldi herbergja 4
164,10
Stærð 1902
Byggingarár:
2001
Byggingarár
Annað:
Einbýlishús
Annað

Parhús á
einni hæð

Brekkustígur
Barðastaðir7

Elsa
Þórólfsdóttir
Halldór
Jensson
viðskiptastjóri
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
halldor@domus.is
sími
sími664
8406013
2100

Verð: 28,9
Fjöldi herbergja: 3
Verð
Stærð:
101,4158 millj.
Fjöldi herbergja 9
Byggingarár:
496,8
Stærð 2001
Byggingarár
Annað:
Frábært 2008
útsýni

Stigahlíð
Þrastarás 14

Annað Nýtt einbýli

Glæsilegt tvílyft einbýlishús á stórri lóð með góðu útsýni á besta

Sölusýning í dag milli kl. 19:30 – 20:30
Glæsilegt
og einstaklega
vandaðeinbýlishús
parhús á einni
hæð meðogbílskúr
Virkilega
fallegt
og vel viðhaldið
á rólegum
á bestastað
staðí íhjarta
Grafarvogi.
Útgengimeð
út ástórri
stóranlóð.
ogHúsið
skjólgóðan
góðum
Reykjavíkur
hefurpall
frá stofu
með frábæru
Hitisem
í stéttogoginnan.
bílaplani.
Sjón er
alltútverið
endurnýjað
bæðiútsýni.
að utan
Í kjallara
sögu ríkari.stúdíóíbúð. Fallegur gróinn garður með bílastæði
nýuppgerð
beggja vegna hússins.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Sölusýning
í dag Um
millierkl.
– 19:00
stað í Hlíðunum.
að18:30
ræða virkilega
vel hannað hús með
Glæsileg
íbúð
með
sérinngangi
af
svölum
á góðum stað
í
stórum gluggum og útgengi úr öllum svefnherbergjum
á svalir.
Hafnarﬁrði. Með gegnheilu eikarparketi og ﬂísum á gólfum, hvítar
Húsið er teiknað af Gunnari Óskarssyni og hönnun raﬂagna frá
hurðir, eikarinnréttingar og halogenlýsing. Húsið er allt klætt að
Lumex. Einstakt tækifæri til að tryggja sér nýja eign miðsvæðis á
utan. Stutt í alla almenna þjónustu, skóla og leikskóla.

höfuðborgarsvæðinu.

201 Kópavogur
101
Reykjavík

200 Kópavogur
105
Reykjavík

Verð: 23,9 millj
Verð
Fjöldi herbergja:
3
Fjöldi herbergja
Stærð: 87,6
Stærð
Byggingarár:
Byggingarár 2005
2008
Annaðstaðsetning
Nýbygging
Annað: Frábær

Baugakór
19-23
Laugavegur

Sölusýning í dag milli kl. 18:00 – 18:30
Glæsileg
skipulögð íbúð áí nýlegu
hæð með
Um 400ogfmvelverslunarhúsnæði
jarðhæðfjölbýli
ásamtá6fyrstu
vel skipulögðsérinngangi
af svölum
á vinsælum
stað í Kópavogi.
um lúxusíbúðum
á 2 og
3 hæð. Íbúðirnar
eru frá 75Húsið
til 115er
álklætt
utanogogverða
því viðhaldslítið.
Örstutt
í leikskóla,
fm aðaðstærð
allar með góðum
svölum
eða sérgrunnskóla,
garði.
væntanlegan
nýja
Húsið er mjögframhaldsskóla
fallegt og mikiðoglagt
í aðÍþróttaakademíu.
halda í götumyndina.

Verð: 64,9 millj.
Verð 21,9
Fjöldi
herbergja:
6 millj
Fjöldi herbergja 3
Stærð:Stærð
280 fm
82,5
Byggingarár 1973
1957
Byggingarár:
Annað Lækkað
Annað: Glæsileg
eign verð

Álfhólsvegur
Bugðulækur
Halldór
Jensson
Elsa
Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
elsa@domus.is
840 6013
2100
sími 664

Glæsilegt
einbýlishús
á tveimur
hæðum
innFalleg íbúð6 íherbergja
kjallara með
sérinngangi
á vinsælum
stað í með
Reykjavík.
byggðum
tvöföldum
bílskúr
er frá
Íbúðin skiptist
í forstofu,
tvö miðsvæðis
svefnherbergi,í Kópavogi.
eldhús og Útgengi
stofu í sameign
stofu
og
sjónvarpsherbergi
á
pall
og
þaðan
út
í
suður
garð.
Mjög
er geymsla og sameiginlegt þvottahús. Stutt í alla þjónustu og
snyrtileg
aðkoma Laugar
og fallegur
garður.
Íþróttamiðstöðin
í göngufæri.

111 Reykjavík
201
Kópavogi

Gyðufell
Háalind10

Sölusýning í dag milli kl. 17:30 – 18:00
Góð
eign með
2 rúmgóðum
hjónaherbergið
með
Gullfallegt
parhús
með innb. svefnherbergjum,
bílskúr og stórglæsilegu
útsýn.
góðum
nýlegum
skápum.
björtArin
meðí útgengi Halldór Jensson
Húsið er
á tveimur
hæðum.Stofan
Parketerogrúmgóð
ﬂísar á og
gólfum.
viðskiptastjóri
út stofu.
á yﬁrbyggðar
svalir.barnaherbergi
Húsið er klætt
utan með með
viðhaldslítilli
Þrjú rúmgóð
og að
hjónaherbergi
fataherhalldor@domus.is
klæðningu.
Sameign
er
mikið
endurnýjuð.
Laus
strax
sími 840 2100
bergi. Stutt í alla almenna þjónustu.

Verð: 23,9 millj.
Verð 24,9
Fjöldi
herbergja:
4 millj.
Fjöldi herbergja 3
Stærð:
95,685,6
Stærð
Byggingarár 1922
1985
Byggingarár:
Annað Fallegt sjávAnnað:Tvíbýli
arútsýni

Krosseyrarvegur
Austurströnd

Góð 3-4ra herbergja 95,6 fm hæð og kjallari með sérinngangi í
tvíbýlishúsi.
Húsið málað
Falleg og velBaðherbergi
skipulögð íbúðnýlega
á góðumtekið
staðíágegn.
Seltjarnarnesi.
Tvö sumar
2007.
staðsett
eign á rólegum
stað fallegt
í Hafnarﬁ
rði. StuttHúsið
í alla
rúmgóðVel
herbergi
og sjónvarpshol.
Gríðarlega
sjávarútsýni.
almenna
þjónustu,
sundlaug
næsta
nágrenni.
tekið í gegn
að utan fyrir
2 árum ísíðan,
múrviðgert
og málað. Stutt í

alla almenna þjónustu.

201Hafnarfjörður
Kópavogur
220

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201
201Kópavogur.
Kópavogi

Verð: 71,9 millj.
Verð 62,97 millj.
Fjöldi herbergja:
FjöldiStærð:
herbergja
229,46
Stærð 187,8
Byggingarár:
Byggingarár 1998
1997
Annað
Einbýli
Annað:
parhús

Krossalind
Einihlíð

Halldór
Jensson
Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
elsa@domus.is
sími
sími 840
664 2100
6013

220 Seltjarnarnes
Hafnarfjörður
170

Verð: 17,4 millj.
Verð 65 3millj.
Fjöldi herbergja:
FjöldiStærð:
herbergja
84,105
Stærð 207,5
Byggingarár:
Byggingarár 1973
2000
Annaðhagstætt
Laus viðlán
samn.
Annað: Áhvílandi

Glæsilegt parhús með aukaíbúð og innbyggðum bílskúr á
besta
stað í Lindarhverﬁ
nu. Húsið
er á tveimur
hæðum
Einstaklega
glæsilegt einbýlishús
á einni
hæð. Hátt
til lofts,og er allt
hið
vandaðasta.
Náttúrusteinn
parket á gólfum.
Stórt bílaplan
fallegur
gróinn garður.
4 rúmgóðogsvefnherbergi
og sjónvarpshermeð
og sólpallur
húsið
heitum
bergi.munstursteypu
Útgengi út frá stofu
á falleganfyrirogframan
skjólgóðan
ummeð
65 fm.
potti
garðinum.
pall. í Hiti
í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð: 31,4millj.
Verð 31,44 millj.
Fjöldi
herbergja:
Fjöldi herbergja 4
Stærð:Stærð
124,1 fm
124,1
Byggingarár 2001
2001
Byggingarár:
Annaðog falleg
Rúmgóðeign
og
Annað: Rúmgóð
falleg eign

Jötunsalir
Jötunsalir
Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Sími 440 6000 ı www.domus.is

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

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

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

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

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

CMT handfræsitennur og sagarblöð í
miklu úrvali Ásborg vélar + verkfæri,
Smiðjuvegi 11 S. 564 1212.

Til bygginga

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

Tölvur
Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengslum.
25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.
Mótaborð (dokar) 1.675 kr/m, 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.

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

Englaljós til þín
S. 908 5050 & 863 1987.
Lára spámiðill
Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla virka daga
frá kl. 09-01 & helgar
frá kl. 12-03. Visa/Euro.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.
Einkatímar. Erla í s. 587 4517.

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
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Ólöf Spámiðill er á landinu!

Tarotspil og fleira, leiðsögn og spádómar. S. 901 5000 til kl. 22:30 öll kvöld.

Veisluþjónusta
Stórar sem smáar veislur

Tökum að okkur stórar sem smáar
veislur, allt frá 10-200 manns. Þjónum
mikið í heimahús. Veisluþjónustan LB
Baldurshagi. Nánari upplýsingar í síma
567 2025 & 848 0185.

Stubbastandar

Burt með sóðaskapinn!Utanhúss öskubakkar,bæði standar og á vegg. Standur
ehf. S:842-2535

Rafvirkjun

Jóhann Ólafsson & Co stendur fyrir
gámasölu, sumarútsölu, lagersölu á
stóreldhústækjum og búnaði í júní.
Þar eru á hlægilegu verði nýjar vörur,
gamlar vörur, notaðar vörur

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

Verslun
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Húsnæði óskast

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

geymslur.com

Geymslur frá 4990.- kr á mán. geymslur.
com S. 555 3464

Fyrir veiðimenn
Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is

Herbergi eða einstaklingsíbúð óskast !!
Blaðakonu vantar samastað í
júlí og ágúst. Gott herbergi, einstaklingsíbúð eða ég get passað
íbúð meðan húsráðendur eru
að heiman og séð um hunda
og ketti.
Nánari uppl. í síma 824 7504
eða á eddajo@gmail.com

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Budget accommodation Rvk/Hfj. for
sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day.
Info 770 5451.

Vanur vörubílstjóri óskar eftir vinnu við
akstur. Uppl. í s. 848 4397.
Kona á besta aldri óskar eftir vinnu við
þrif og/eða ummönnum. Hef miklu
reynslu. Hafið samband í síma 699
0739 & 567 4494.
Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn,
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

Svefnpokapláss í Rvk/Hfj. Uppl. í s.
770 5451.

TILKYNNINGAR
Tapað - Fundið

Óska eftir herbergi/stúdíó til leigu, helst
í Hafnarfirði. S. 893 4121
Heimavík. Sími 892 8655.

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

Reyklaust og reglusamt par óskar eftir
húsnæði nálægt HÍ næsta vetur. 6978872. Guðni.

Húsnæði til sölu

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Heilnudd. Uppl. í s. 849 5247.

Íbúð til sölu í Barnet, norður London.
Góð staðsetning í gamalgrónu úthverfi
Lundúna. 2 svefnherbergi, stofa, eldhús
og baðherbergi. Nánari upplýsingar í
síma 8950291

JC Mokstur
Óskum eftir mönnum með
vinnuvélaréttindi eða meirapróf.
Góð laun í boði, næg vinna.
Upplýsingar í síma 824 2340.

Til sölu 2 herb. íbúð með bílastæði í
kjallara og góðri sameign í 103 Rvk.
Verð 24,9 milj. Skipti á sumarbústaðarlóð eða hjólhýsi allt að 3 milj. Uppl.
í s. 899 7188.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Atvinnuhúsnæði fyrir
veisluþjónustu/veitingastað til leigu.

Ökukennsla

Gott kæli og frystipláss til
staðar. Einnig góð aðstaða fyrir
uppvask. Rafmagn og gaslagnir
til staðar. Einnig góð loftræsting. Hagstæð leiga.
Uppl. í s. 869 2426 Villi

www.aksturinn.is S. 694
9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur.

Khúfú er sárt saknað af litlum systkinum. Hann hvarf af Gunnarsbraut í
Norðurmýrinni á miðvikudaginn og er
rauðbröndóttur af Abyssinukyni með
brúna ól og örmerktur. Hann er vinalegur og forvitnn og gæti hafa fylgt
einhverjum heim eða lokast inni. Ef einhver hefur orðið var við hann vinsamlegast hafið samband við Önnu í síma
864 5824 eða Henrik simi 8928732

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

Atvinnuhúsnæði

Ýmislegt

Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.

Atvinna í boði

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

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

Gisting

ATVINNA

Ótrúlegur árangur Kg fjúka. LR megrunnarkúrinn. LR giktar kúrinn er líka
ótrúlegur. Magnús, 820 7336.

Nudd

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2,
og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is

Gröfumenn

Einkamál

Óska eftir að ráða vana gröfumenn, mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 894 0210

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.
Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu. 90,
180, 270, 360 ferm. 4 og 7 m lofthæð. Hagstæð leiga. Uppl. 6601060
8224200
100 fm skirfstofuhúsnæði við Síðumúla
til leigu. Gott húsnæði. Hagstæð leiga.
Uppl. í s. 896 8068.

BAKKMYNDAVÉL:

Bakkmyndavél í allar tegundir bíla ,hjólhýsi hestakerrur Ofl Mjög auðveld í uppsetningu 3,5“ litaskjár frábær vél á góðu
verði MV heildsala ehf S:8972902/netfang:mvehf@hive.is

HEIMILIÐ

Glæsilegt, bjart, nýuppgert 60 fm.
húsnæði í sérbyggingu til leigu.
Sérinngangur á götuhæð. Eldhús/kaffistofa og snyrting með sturtu. Hentar
hvort heldur sem skrifstofur eða vinnustofa. Möguleiki á að leigja bílastæði
í sérporti.

Dýrahald
Sætustu kettlingarnir í
bænum fást gefins.

3, 11 vikna kettlingar ( bl. mjög loðnir)
fást gefins á góð heimili. Kassavanir &
blíðir. S. 697 5571.

Ýmislegt
One touch Dósaupptakar

Rafknúinn Engar snúrur Nú er ekkert
mál að opna dósir slekkur sjálfur á
sér er dósin er opinn Lítill og nettur
passar ofan í allar skúfur frábaær í
útileguna sumarbústaðinn og heimilið
Sendum um land allt MV heildsala ehf
S:8972902/8600800/netfang:mvehf@
hive.is

Nýstandsett 3. herb. reyklaus íbúð.
á jarðhæð í rólegu hverfi við rætur
Helgafells. 120þ. á mán. Sími 691-700
Herb. til langtíma leigu í Reykjavik &
Hafnarfirði. Aðgangur að eldhúsi, baðherb., þvottav. og þurrkara, gervihnattasjónv. og interneti. Uppl. í s. 824 4530.

Glæsilegt, bjart, nýuppgert 60 fm.
húsnæði í sérbyggingu til leigu.
Sérinngangur á götuhæð. Eldhús/kaffistofa og snyrting með sturtu. Hentar
hvort heldur sem skrifstofur eða vinnustofa. Möguleiki á að leigja bílastæði
í sérporti.

Óskum eftir snyrtifræðimeistara til
starfa. Nánari upplýsingar í síma 892
5368.
GG flutningar ehf óska eftir meiraprófsbílstjórum til starfa nú þegar. Mikil
vinna. Uppl. í síma 664 9700.
Aðstoðarmaður/nemi
óskast
til
starfa sem fyrst hjá Café Konditori
Copenhagen. Áhugasamir hafið samband við Arnar í S. 664 7411.
Gráteinn ehf. óskar eftir verkstjóra í
garðyrkju og eins manni vönum smærri
jarðvinnuverkum. Upplýsingar í síma
8936902.
Smiðir-verkamenn-flekauppsláttur
Óskum eftir smiðum og/eða verkamönnum vönum flekauppslætti.
Upplýsingar í símum 8565555 eða
6637434

Atvinna óskast
Símaþjónusta
Spjalldömur

Geymsluhúsnæði

S. 908 2000 Opið allan sólarhringinn.

Tvær tveggja herb. íbúðir lausar frá
01.07 n.k. í nágr. iðnskóla Rvk. Má hafa
hund. Mánaðarleiga. 110-120 þús. plús
trygging fyrsta mán. Leigugreiðslur m/
bankaábyrgð skilyrði. s. 552 5017 eða
blasol@centrum.is
80 fm íbúð til leigu í Garðabæ, m/bílskýli og verð 130 þ. Uppl. í s. 437 1930
og á kvöldin 435 1388.

HEILSA
Heilsuvörur

ATH 90m2 nýleg ósamþ íbúð í Garðabæ
til leigu - Appartment for rent 120,000
tel 8927858

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

Til leigu 3. herbergja 84 fm íbúð á
Fjólugötu (101). Leigus. 1. ár. Laus 1.
júlí. Trygging 3 mán. Uppl: Stefán GSM: 865-8440.

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

Til leigu glæsileg 3 herb. íbúð í Garðab.
með sérinngangi. 145 fm, stæði í bílageymslu. Leiga 200 þ. á mán. Uppl. í s.
554 3080 & 868 5349.

Íbúð í miðbænum í júlí

Laus 7. til 28. júlí. Leigist í viku eða allan
tímann . Flott 110 fm hæð, 3 svefnh. á
Bergstaðastræti. Sanngjarnt verð. Uppl.
s. 861 6129.
2ja herb. íbúð til leigu í neðstaleiti með
bílastæði. Sv. 103. Uppl. í s. 843 9776
& 899 7188.
Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Samkynhn. KK spjalla saman á frábærri spjallrás. Sími 535-9988. Gott að
hringja stundvíslega á heila og hálfa
tímanum.

NULL

Frábær upptaka: ung kona í góðum gír
að horfa á „eina bláa“. Þú heyrir þessa
„innilegu“ upptöku hjá Sögum Rauða
Torgsins, s. 905-2002 (símatorg) og
535-9930 (kreditkort), uppt.nr. 8437
Karlmenn: þið kynnist konum á Rauða
Torginu Stefnumót! Auglýsið frítt og
vitjið skilaboða frítt í s. 535-9923. Nánar
á www.raudatorgid.is.

Stefnumót.is

Nýr samskiptavefur: „Þar sem íslendingar kynnast“. Líttu við og tryggðu þér
gott notandanafn sem hentar þér til
frambúðar.
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Hringdu í síma

Stærð: 264,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Marargata 8
190 Vogum
Rúmgott einbýli með útsýni

Búi

Opið
Hús

Bakkafjöruhöfn, Bakkafjöruvegur og grjótnám
á Seljalandsheiði.
Sighvatur Lárusson
Sölufulltrúi
864 4615

Mat á umhverﬁsáhrifum
- Álit Skipulagsstofnunar

sighvatur@remax.is

OPIÐ/HÚS í dag milli kl. 19.00 - 20.00

ef blaðið berst ekki

Verð: 49.800.000

Vel skipulagt hús á einni hæð á mjög góðum stað, mikið útsýni. Skipulag: forstofa, gestasnyrt. fata og
forstofuherb., stórt hol, 4,5 metra lofthæð, stofa og eldhús samliggjandi. Stofan, með útgengi út í garð,
eldhúsið er glæsilegt, innrétt. frá JKE Design, með gaseldavél, mikið útsýni, útgengi út í garð. 5 svefnherb.
Baðherb. bæði baðkar og sturta og útgengi út í garð. Þvottahús, bílskúr, 44,9fm með 25fm millilofti.
Gólfefni eikarplankar og flísar. Hiti í gólfum. Húsið er ekki fullklárað.

Skipulagsstofnun hefur geﬁð álit sitt um mat á umhverﬁsáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 m.s.b. Helstu
neikvæðu áhrif fyrirhugaðra framkvæmda verða á fugla
vegna lagningu nýs vegar, Bakkafjöruvegar, frá Hringvegi
að Bakkafjöruhöfn. Niðurstaða Skipulagsstofnunar er að
ofangreindar framkvæmdir séu ásættanlegar með skilyrðum
um vöktun fugla.

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

Þorláksgeisli 43
113 Reykjavík
Fyrir stóra fjölskyldu

Stærð: 245,9 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2003
Brunabótamat: 43.260.000
Bílskúr: Já

Búi

Álitið í heild liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi
166, 150 Reykjavík. Álit Skipulagsstofnunar og matsskýrsla
framkvæmdaraðila er einnig að ﬁnna á heimasíðu stofnunarinnar: www.skipulag.is.

Opið
Hús

&ASTEIGNABLAÈIÈ

Skipulagsstofnun
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Opið/hús í dag milli kl.18.00 og 19.00

Verð: 58.900.000

Stór 6 herb. íbúð á efstu hæð m. sérinngangi af svölum. Náttúran við stofugluggann. Íbúðin er 245,9fm,
tvöfaldur bílskúr 59 fm. Vandaðar innr. úr hnotu. Vönduð gólfefni. Öll herb. sérlega rúmgóð. Húsið er í fínu
standi, frábær staðsetning, örstutt í útivist og göngufæri með golfkerruna. Lýsing: Forstofa, stofa og svalir,
eldhús með granít borðplötur, bæði gas og keramik helluborð. Baðherb. granít borðp., sturta, baðkar m.
nuddi. Hjónaherb. með svalir. 4 önnur herb. gestasnyrting, Þvottah. í íbúð

Sigurður
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
sigurdur@remax.is

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is
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Mat á umhverﬁsáhrifum
- Ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmda
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverﬁsáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverﬁsáhrifum nr. 106/2000
m.s.b.
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Ólína Ásgeirsdóttir
Sölufulltrúi
898 8016
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Bóas
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899 0800
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Stækkun Helguvíkurhafnar, Reykjanesbæ
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Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi
166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að ﬁnna á heimasíðu
Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverﬁsráðherra
og er kærufrestur til 25.07.2008.
Skipulagsstofnun

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

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

F í t o n / S Í A

Fáðu ferskar
íþróttafréttir á
hverjum morgni

Fréttablaðið stendur vaktina á hverju kvöldi – líka á laugardögum.
Þannig færum við þér nýjustu úrslitin og staðgóða umfjöllun á
morgunverðarborðið hvern einasta morgun.*

*Sunnudagsútgáfa Morgunblaðsins er prentuð á laugardegi áður en íþróttaúrslit
dagsins liggja fyrir og 24 stundir koma hvorki út á sunnudögum né mánudögum. Auk
þess fara 24 stundir í prentun aðra daga áður en íþróttaleikjum kvöldsins er lokið.
Fréttablaðið er eina dagblaðið sem færir þér ferskar íþróttafréttir alla morgna
vikunnar, líka á sunnudögum.

Allt sem þú þarft – alla daga
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FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NAFNIÐ MITT: INGDÍS LÍNDAL JENSDÓTTIR

Heppin að vera ekki strákur og heita Herólfur
„Ég fæddist árið 1962 í desember og var skírð 16. janúar 1963 á afmælisdegi föður míns,“ segir Ingdís Líndal
Jensdóttir. Hún segir fólk yfirleitt hvá þegar hún segi
til nafns og oft er hún kölluð Vigdís eða Eydís. Nafnið hennar er samsett úr nöfnum ömmubróður hennar og konu hans en þau hétu Ingólfur og Herdís. Þau
voru barnlaus og faðir Ingdísar setti saman eitt nafn úr
fyrrihluta Ingólfsnafnsins og seinni hluta Herdísarnafnsins, Ingdís.
„Ég kvartaði nú einu sinni við föður minn út af nafninu og þá sagði hann að ég væri bara heppin að vera
ekki strákur því þá hefði ég heitið Herólfur, úr fyrri
hluta Herdísarnafnsins og seinni hluta Ingólfsnafnsins.
Þá var nú betra að vera stelpa og heita Ingdís,“ segir
hún hlæjandi.
Nafnið hefur Ingdís borið ein Íslendinga alveg þangað til nú, en hún fékk litla nöfnu fyrir stuttu.
„Sonardóttir mín fæddist í apríl og var skírð Ingdís

Una, sunnudaginn 8. júní, á afmælisdegi föður síns.“
Ingdís Una fæðist inn í fjölskyldu með sérstökum nöfnum því mamma hennar heitir því sérstaka nafni Lárey.
Óvenjuleg nöfn virðast því hafa fylgt Ingdísi Líndal en
hún kann skemmtilega sögu af skrítnum nöfnum á
vinnustað sínum. Hún vann eitt sinn á flutningastöð og
viðskiptavinir hringdu gjarnan til að fá nöfn flutningsaðila annars staðar á landinu.
„Það hringdi eitt sinn maður og spurði hvað flutningsaðilinn í Vík héti. „Hann heitir Auðbert Vigfússon,“
svaraði ég. Maðurinn hváði við og spurði svo eftir flutningsaðilanum í Borgarnesi. Ég svaraði honum því, Arilíus Sigurðsson. „Hvers konar nöfn eru þetta eiginlega vina mín,“ sagði þá maðurinn og spurði mig að
nafni. „Ég heiti Ingdís Líndal,“ svaraði ég og þá þakkaði hann nú bara kærlega fyrir. Við hlógum mikið að
þessu í vinnunni og það er búið að hlæja oft að þessari sögu síðan.“

Hvað berð ÞÚ úr býtum?
NÁTTÚRAN Í NÁVÍGI Gengið verður

að Steinboga og inn að Gljúfrárjökli
fimmtudaginn 3. júlí.
MYND/KRISTJÁN ELDJÁRN HJARTARSON

Útivistarfólk sem leggur leið sína
norður næstu daga ætti að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi á
Gönguviku Dalvíkurbyggðar.
Gönguvikan hófst í gær í Dalvíkurbyggð. Fyrir gönguvikunni
stendur Dalvíkurbyggð í samvinnu við Kristján Eldjárn Hjartarson frá Tjörn, en hann verður til
leiðsagnar í gönguferðunum.
Alls verða gengnar sjö gönguleiðir á sjö dögum og var sú fyrsta
gengin í gær, sunnudaginn 29. júní,
þegar Vikið var gengið. Sú leið er
um fimm tíma gönguferð. Í dag
verður gengið að Nykurtjörn og
þriðjudaginn 1. júlí verður gengið
upp að Skeiðsvatni. Daginn þar á
eftir verður gengið upp í Gloppuskál og fimmtudaginn 3. júlí verður gengið að Steinboga og inn að
Gljúfrárjökli. Á föstudaginn verður Hvarfshnjúkur genginn.
Laugardagurinn 5. júlí verður
síðasti dagur gönguvikunnar en
þá verður fimmtánda Þorvaldsskokkið þreytt og einnig farið upp
í Garnir og á Sólarfjall undir leiðsögn Bjarna Guðleifssonar. Nánar
má lesa um tímasetningar og dagsskrá á vefsíðu Dalvíkurbyggðar,
www.dalvik.is.
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Gengið víða
fyrir norðan

Bættur hagur lífeyrisþega er leiðarljósið við breytingar á lögum um almannatryggingar.
Fyrsti áfangi breytinganna kom til framkvæmda 1. apríl sl., annar áfangi tekur gildi 1. júlí
og þriðji áfangi 1. janúar 2009.
Frá og með 1. júlí:
t Frítekjumark atvinnutekna ellilífeyrisþega 67-70 ára hækkar í
1.200.000 kr. á ári (100 þús. á mánuði)
t Frítekjumark atvinnutekna örorkulífeyrisþega hækkar einnig í
100.000 kr. á mánuði til áramóta 2008/2009
t Frítekjumark lífeyrissjóðstekna örorkulífeyrisþega verður
300.000 kr. á ári (25 þús. á mánuði)

REYÐARFJÖRÐUR Hernámsdagurinn
verður haldinn hátíðlegur.
MYND/GVA

Hernám á
Reyðarfirði
Hernámsdagurinn á Reyðarfirði
verður haldinn hátíðlegur á morgun, þriðjudaginn 1. júlí. Þá verður
hernámsins á Reyðarfirði minnst
með göngu frá verslunarmiðstöðinni Molanum á Reyðarfirði
klukkan fimm. Óþekkti hermaðurinn fer fyrir göngunni og segir
sögur ásamt sögumanni frá stríðsárunum.
Í sögu Reyðfirðinga segir um
hernámið: „Þrátt fyrir þessa atburði óraði Reyðfirðinga ekki
fyrir því að í heimabyggð þeirra
risi herstöð með margfalt fleiri
hermönnum en íbúarnir voru þá,
en annað kom á daginn.“ Nánari
upplýsingar um hátíðina má finna
á www.fjardabyggd.is.

t Aldurstengd örorkuuppbót hækkar hjá þeim sem ekki njóta
fullrar uppbótar

Misjafnt er hversu miklar breytingar verða á kjörum hvers og eins enda eru aðstæður
lífeyrisþega mjög mismunandi.

Hafðu samband

Veldu þá leið sem hentar best – fyrir þig!

> Þú ﬁnnur ítarlegar
upplýsingar á
www.tr.is

> Þjónustufulltrúar
svara þér í síma
560 4460

> Sendu okkur
fyrirspurn á
netfangið tr@tr.is

> Þjónustumiðstöð
á Laugavegi 114,
sími 560 4400

> Netsamtal – beint
samband í gegnum
www.tr.is

> Umboðsmenn TR
á landsbyggðinni
veita upplýsingar
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STUÐ MILLI STRÍÐA Drykkir sumars
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR BERST FYRIR NEYSLUVÖRUM

Stjórn 365 hf. boðar til hluthafafundar í félaginu sem haldinn verður
á Hilton Reykjavík Nordica
þriðjudaginn 1. júlí 2008, kl. 14.00.
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Fátt er það sem hressir
jafnrækilega og að
þamba gosdrykk á
heiðskírum og fögrum
sumardegi.
Gosunnendur þekkja allir þá
alsælu sem hríslast um
líkamann við hljóðið sem
heyrist þegar gosílát er
opnað fyrsta sinni, svo og nánast
ólýsanlegri vellíðaninni sem fylgir fyrsta sopanum. Soparnir verða
svo stöðugt verri og verri þar til
botninum er náð; viti borið fólk
hefur rænu á að drekka ekki
dreggjarnar, enda eru þær goslausar og sumir segja fullar af
munnvatni. Betra er að halda sig
við efsta gosið í flöskunni og nýta
dreggjarnar í vísindatilraunir.

Nokkur hefð er fyrir því að sérlegar viðhafnarútgáfur af þekktum gosdrykkjum komi á markaðinn á sumrin, enda má fastlega
gera ráð fyrir því að almenningur
sé nokkuð gosþyrstari þá en á veturna. Gaman er að kynna sér gosflóruna á hverju sumri enda kennir
þar
ýmissa
grasa;
sumargosdrykkirnir eru jafnan
litríkir og framandi á bragðið.
Þó að flest gott megi segja um
það að bjóða upp á nýjungar sem
þessar til að gleðja bragðlauka
landsmanna er einn stærðarinnar
galli á gjöf Njarðar: Stundum eru
þessir tímabundnu drykkir bara
svo góðir að lífið virðist tómt og
tilgangslaust þegar framleiðslu
þeirra er hætt. Það eru eflaust

margir sem hugsa til bláa Pepsísins með söknuð í hjarta; ekki
aðeins var bragðið ólíkt öllu öðru
heldur leið manni við drykkjuna
eins og ofurhetju sem er fær um
að innbyrða geislavirkan úrgang
til að bjarga mannkyni. Það er
ekki vondur drykkur sem framkallar hjá manni jafn mikilfenglega dagdrauma. Fleiri drykkir
hafa átt sér stað í hjörtum þjóðarinnar í gegn um árin og er nokkuð
útséð með það að það mun taka
ansi marga sárt þegar drykkur
þessa sumars, hinn smellni Rímix,
hverfur af markaðinum með
haustinu. Hvers vegna ekki að
leyfa honum að lifa aðeins lengur
og gleðja bragðlauka landsmanna
yfir hörðustu vetrarmánuðina?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Það er svo langt
síðan að ég fór
á krá! Held að
Reagan hafi
verið forseti
Bandaríkjanna!

Eða
leikari!

Ég gæti auðveldlega vanist þessu!
Svo mikið gott í
glasinu!

Svo margt
fallegt að
horfa á!

Passaðu þig á þessari, Haltu
Haraldur! Maður veit kjaafti
aldrei hvar hún hefur
verið!

Dagskrá:

1

Tillaga um að stjórn félagsins
verði falið að óska eftir afskráningu
hlutabréfa félagsins úr kauphöll OMX
Nordic Exchange á Íslandi.

2

Tillaga um að stjórn félagsins verði
falið að kaupa hluti þeirra hluthafa í
félaginu er þess óska fyrir kl. 16.00
þann 11. júlí 2008. Greitt verði á
kaupverði kr. 1.20 á hvern hlut.

3

Tillaga um að stjórn félagsins verði
heimilað í tengslum við framangreind
kaup á hlutabréfum í 365 hf., sbr.
dagskrárlið 2, að kaupa allt að 15%
eigin hluta fyrir kr. 1.20 á hvern hlut.
Heimildin skal gilda til og með 31. júlí
2008. Verði eigin hlutir í eign
félagsins umfram 10% eftir viðskiptin
skal stjórn félagsins lækka hlutafé
félagsins í samræmi við lög um
hlutafélög til að eigin hlutir eftir slíka
hlutafjárlækkun verði ekki umfram
10% af hlutafénu.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Halló?

Má ég tala við
Palla?

Þetta er snemma í
fyrramálið.
Ó,
ókei.

Hann er
sofandi.

Má ég þá
tala við
hann?

Ókei, þá
hringi
ég aftur
snemma í
fyrramálið.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Vá, hvað lífið er
auðvelt hjá ykkur
krökkunum. Þegar
ég var á þínum aldri
varð ég að drekka
úr klósettinu.

Atkvæðaseðlar afhendast og verða
taldir á hluthafafundinum þann 1. júlí
og verða einungis atkvæði þeirra
hluthafa sem eru skráðir í hlutaskrá
kl. 11.00 þann dag talin með.
Stjórn 365 hf.
■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Lokað
gluggunum.

Þessir íkornar eru
klikkaðir! Ég fæ ekki
á annað kosið en að
vera inni í dag. Hvað
get ég annað gert!?!

■ Barnalán
Pabbi!
Sjáðu
hvað ég
bjó til!
Afmæliskort til
mömmu!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

„Til hamingju með
afmælið,
mamma.“
En hvað það
er flott!

Mamma á ekki afmæli fyrr
en eftir tvær vikur, svo við
verðum að finna ofurleynilegan stað til að fela það
á á meðan.
Eins og golftöskuna þína

Hvað veist þú um golftöskuna mína?
Mamma segir
að þú felir alltaf
hlutina þína í
henni.
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Aðdáandi asískrar myndlistar
MÚSIN ÓTTASLEGNA Myndskreyting eftir

Emily Gravett.

Rottur skapa
list
Myndskreytirinn Emily Gravett
vann nýverið virtustu verðlaun
sem veitt eru á Bretlandseyjum
fyrir barnabókamyndskreytingar
og kennd eru við Kate Greenaway
fyrir bók sína um litla mús sem
óttast nánast allt. Þegar Gravett
veitti verðlaununum viðtöku
upplýsti hún að til að ná fram
sérstöku útliti bókarinnar naut
hún aðstoðar tveggja rotta sem
hún hélt sem gæludýr. Hún skildi
auðar blaðsíður eftir í búri þeirra
þar sem dýrin bæði nöguðu
síðurnar og pissuðu á þær. Þegar
síðurnar voru orðnar nægilega
rottumeðfarnar fjarlægði
Gravett þær úr búrinu og
skannaði inn í tölvu og vann svo
áfram með þær þannig. Rotturnar
listrænu hafa báðar drepist
sökum aldurs, en Gravett
tileinkaði þeim þó verðlaunabókina.
- vþ

Myndlistarkonan Sara Riel dvaldi
í vetur í fjóra mánuði í kínversku
borginni Xiamen. Ferðin út var á
vegum samtakanna Chinese European Art Center, CEAC, sem voru
stofnuð árið 1999 af myndlistarkonunni Ineke Guðmundsson í
samstarfi við listaháskóla þar í
borg.
Á meðan á dvölinni stóð vann
Sara að myndlist og hélt meðal
annars eina sýningu í borginni.
Sara segist hafa farið út með
opnum huga. „Í nýju landi finnst
mér byrjunarstigið ávallt vera það
að staðsetja sig. Hvað innblástur
varðar reyndi ég eftir fremsta
megni að forðast þessi augljósu
kínversku áhrif þó að ég hafi
vissulega notast við margt sem
kalla mætti klisjukennt. Ég vann

til að mynda sýninguna mína út
frá hugmyndafræðinni á bak við
tai chi, en reyndi að leyfa spekinni
að sökkva dýpra í skilninginn
frekar en að endurspegla fyrstu
áhrifin.“
Sara segist vera mikill aðdáandi
asískrar myndlistar og teiknimynda á borð við manga og sótti
hún innblástur sinn gjarnan þangað. Sara segir mörg mál enn vera
mikil tilfinningamál hjá kínversku
þjóðinni og því verði erlendir
myndlistarmenn að fara varlega
þegar þeir velja sér umfjöllunarefni. „Menningarbyltingin situr
enn mjög djúpt í þjóðarsálinni og
Kínverjar eru enn að takast á við
leifar maóismans. Það hefur gerst
að heimamenn hafi brugðist illa
við sýningum sem hér hafa verið

settar upp,“ segir Sara. Á þeim
tíma sem Sara dvaldi í Kína ferðaðist hún mikið um landið og heimsótti meðal annars Hong Kong.
„Þetta er svo gríðarlega stórt land
og það er varla hægt að tala um
Suður-Kína og Norður-Kína í sömu
andrá því þetta eru svo ólík landsvæði, í raun jafn ólík og Norðurlöndin eru löndunum í Suður-Evrópu. Kína er í raun land
andstæðnanna,“ segir Sara um
landið. Það er annars nóg að gera
hjá myndlistarkonunni þessa dagana og undirbýr hún nú sýningu
sem verður opnuð eftir jól. „Ég er
að bíða eftir staðfestingu á sýningarrými. Sýningin mun innihalda þau verk sem ég gerði í Kína
ásamt nokkrum nýjum verkum,“
- sm
segir Sara að lokum.

SARA RIEL MUN SÝNA VERK SÍN EFTIR
JÓL Verkin vann hún út frá asískri hug-

myndafræði.
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HÁKON LEIFSSON Nýráðinn organisti

Grafarvogskirkju.

Nýr organisti
í Grafarvogi
Hákon Leifsson var nýlega ráðinn
til að gegna starfi organista og
tónlistarstjóra Grafarvogskirkju
frá og með 1. ágúst 2008. Hákon
lauk doktorsprófi í kórstjórn frá
University of Washington í
Seattle í Bandaríkjunum árið
2004. Hann hefur starfað sem
hljómsveitarstjóri með hljómsveitum á borð við Sinfóníuhljómsveit Íslands, Caput-hópnum, Jón
Leifs Camerata og Íslensku
hljómsveitinni. Hann stjórnaði
Háskólakórnum í rúman áratug
og stofnaði upp úr honum
kammerkórinn Vox academica.
Hann hefur starfað sem organisti
í Hafnarkirkju í Hornafirði,
Þorlákskirkju, Seltjarnarneskirkju og Keflavíkurkirkju.
- vþ

Myndlistarsýningin 80 08 var
opnuð á laugardag í Fjárhúsinu
að Núpi 1 undir Eyjafjöllum.
Verkin á sýningunni eru samvinnuverkefni Sambands
sunnlenskra kvenna og Margrétar Einarsdóttur Long myndlistarmanns. Sýningin er haldin af því
tilefni að í ár fagnar Samband
sunnlenskra kvenna 80 ára
afmæli sínu. Á sýningunni má því
sjá rúmlega 80 útsaumsmyndir
sem kvenfélagskonur hafa unnið í
vetur á svonefndum baðstofukvöldum. Á þeim hafa konurnar
hist og saumað út eftir teikningum Margrétar, en hún sá svo um
sýningarstjórn og uppsetningu
verkanna. Myndirnar á sýningunni eru til sölu og mun ágóðinn
renna til nýrrar kapellu Sjúkrahússins á Selfossi.
- vþ
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Kvennalist til
góðgerða
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> ENN EITT KYNLÍFSMYNDBANDIÐ
Verne Troyer, sem er þekktastur fyrir leik sinn í kvikmyndunum um spæjarann Austin Powers, stendur nú í málaferlum við fyrirtækið TMZ.com.
Fyrirtækið mun hafa komist
yfir myndband af ástaratlotum Troyers og
þáverandi kærustu
hans og sett það inn
á veraldarvefinn.

folk@frettabladid.is

Inga Lind er Naðra
Ingibjörg Lind Karlsdóttir og Logi Bergman
eru meðal þeirra sem tala inn fyrir persónurnar í Kung Fu Panda, en hún verður frumsýnd 2. júlí næstkomandi. Inga talar fyrir
Meistara Nöðru, en Logi talar fyrir nashyrninginn, Vachir liðsforingja.
Logi Bergmann fór í gegnum ítarlegt mat
hjá Dreamworks erlendis og stóðst það víst
með glans. Sigurður Victor Chelbat, sem sér
um kynningar og markaðsmál Sammynda,
segir ekki hlaupið að því þar sem „nokkrum
vel þekktum einstaklingum“ hafi verið hafnað.
Inga Lind segist hafa skemmt sér konunglega við gerð talsetningarinnar. „Þetta var
æðislega gaman. Mér var boðið hlutverk á
síðustu metrunum á meðgöngunni minni. Ég
gekk svo hressilega fram yfir með þetta
barn, það var fínt að gera eitthvað í fríinu. KUNG FU PANDA Komin yfir á
Og rosalega skemmtilegt að prófa eitthvað Íslensku.

Flutt í glæsivillu
Leikarinn Jake Gyllenhaal er fluttur inn í glæsivillu Reese Witherspoon í Los Angeles, sem er metin
á um fimm milljónir dollara.
Margir telja þetta benda til þess
að parið sé í brúðkaupshugleiðingum.
Samkvæmt heimildum tímaritsins US Weekly eyðir parið ómældum tíma saman, en þau kynntust á
tökustað kvikmyndarinnar Rendition fyrir rúmu ári síðan. Jake er
sagður vera duglegur að hjálpa
Reese með uppeldi barnanna
hennar tveggja, Avu átta ára og
Deacons fjögurra ára, sem hún á
úr hjónabandi sínu með leikaranum Ryan Phillippe.
Reese og Jake þrættu lengi vel
fyrir samband sitt, en opinberuðu
það í október síðastliðnum eftir að
til þeirra sást í rómantískri
helgarferð í Rómarborg.

nýtt.“ Lucy Liu talar fyrir Meistara Nöðru á
ensku.
Þetta er í fyrsta sinn sem Inga talar inn á
teiknimynd. „Ég hef lesið fyrir börnin mín, en
ekki svona.“ Inga segir þau Loga ekkert hafa
unnið saman að þessu verkefni. „Maður er bara
einn inni í stúdíói.“ Því eru engin slöngu- og
nashyrningagamanmál þeirra á milli.
Fríður hópur kemur að talsetningunni, en landsliðið, Arnar Jónsson,
Hjálmar Hjálmarsson, Atli Rafn Sigurðarson, Ólafur Darri Ólafsson og
Valdimar Flygering tala öll inn á
myndina. Björn Thorarensen þýddi.
Leikstjórn var í höndum Júlíusar
Agnarssonar.
kbs
SLANGA Inga Lind talar fyrir einn
Kung Fu-meistaranna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skólastrákar í Mílanó

Tískuhúsin kynna nú karlatísku sína fyrir vor og sumar 2009 í Mílanó. Hjá Moschino
og hönnuðinum Antonio Marras strunsuðu skólastrákalegar fyrirsætur eftir pöllunum.
Hnepptar peysur og munstraðir jakkar virðast ætla að verða allsráðandi á komandi vori.

SAMSTIGA Í SKÓLASTRÁKAHÖNNUN
Sardíníski hönnuðurinn Antonio Marras og Rossella Jardini hjá
Moschino voru samstiga í hönnun
sinni fyrir næsta vor og sumar.
Uppfærðir skólastrákar í hnepptum

peysum, skyrtum og jakkafatabuxum verða greinilega á hverju strái
næsta sumar, en það útlit hefur ekki
síður verið vinsælt hjá hönnuðum
kvenfatnaðar.

GLÆSILEGT PAR Reese Witherspoon og

Jake Gyllenhaal eru sögð eyða ómældum tíma saman og búa nú í glæsivillu
Reese í Los Angeles.

Allir eldrauðir í framan Í hár saman
„Það er svaka vinsælt að fara út í
svona stórt verkefni strax eftir að
maður eignast barn, eða þannig.
Sem betur fer á ég mjög skilningsríka konu,“ segir Vilhelm Jónsson,
Villi Naglbítur. Verkefnið er samstarf 200.000 naglbíta og Lúðrasveitar verkalýðsins, tónleikar og
plata.
„Það verða tíu gömul Naglbítalög á plötunni útsett fyrir 45
manna lúðrasveit og bandið. Það
er svakalegt að heyra tónlist eftir
sig í þessum útsetningum. Ég er
alvarlega að spá í að hætta í rokkinu og gerast tónskáld. Og það er
auðvitað miklu meira töff að vinna
með lúðrasveitinni en Gospelkórnum eða Sinfó. Það eru allir eldrauðir í framan þegar allir eru að
spila í einu. Og svo er það bara
rugl þetta „less is more“-kjaftæði.
„More is more“. Við heimspekimenntaða fólkið föttum það.“
Hið fjölmenna samstarfsverk-

MORE IS MORE Villi Naglbítur spilar með
Lúðrasveit verkalýðsins

efni kemur fyrst fyrir almenningssjónir á Menningarnótt á stórtónleikum í Hafnarhúsinu. Svo má
búast við plötunni í október. - glh

Það stefndi allt í að Angelina Jolie
og Jennifer Aniston færu í hár
saman þegar kæmi að frumsýningu nýjustu mynda þeirra.
Kvikmynd Angelinu, Changeling,
verður frumsýnd í október á
þessu ári og þykir myndin það
góð að hún þykir líkleg til
óskarsverðlauna næsta ár.
Kvikmynd Jennifer, He‘s just not
that into you, átti að frumsýna
sama dag en nú hefur verið
staðfest að frumsýningunni hefur verið
frestað og verður
myndin því ekki
sýnd fyrr en í
byrjun næsta árs.
Það þýðir að
Aniston þarf
ekki að keppa
við ástkonu
fyrrverandi
eiginmanns síns
um vinsældir
enn um sinn.
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Spennt fyrir Hróarskeldu

HEITASTA BÍÓMYNDIN Í SUMAR ER KOMIN!
DIGITAL Powersýning
kl.11:15 í kringlunni

„Ég vona bara að það verði ekki
rigning. Það er eiginlega okkar
stærsta ósk fyrir árið,“ segir Lilja
Kristín Jónsdóttir, söngkona Bloodgroup. Hljómsveitin mun spila á
miðvikudagskvöldið á Hróarskelduhátíðinni, en það er síðasta
upphitunarkvöldið fyrir aðalhátíðina.
„Ég er mjög spennt að sjá hvernig þetta er,“ sagði Lilja. Nær allir
hljómsveitarmeðlimir, fyrir utan
hana, hafa farið á hátíðina. Lilja
hvetur landa sína til að mæta á tónleikana. „Það væri rosalega gaman
að fá að sjá framan í Íslendingana.

DREPTU EINN! BJARGAÐU ÞÚSUNDUM!

ÁLFABAKKA
kl. 5:30 - 8D - 10:20D

WANTED

SELFOSS
kl. 8 - 10:20

16

WANTED
THE HAPPENING
NARNIA 2

kl. 8 - 10:20

VIP

NARNIA 2

kl. 5 - 8 - 10:40

7

THE BANK JOB
INCREDIBLE HULK

kl. 8 - 10:30
kl. 8 - 10:20

16
12

WANTED

INDIANA JONES 4
SPEED RACER

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

12

NARNIA 2
SPEED RACER

kl. 6 - 9
kl. 5:40

16
12

WANTED
NARNIA 2
THE BANK JOB

kl. 10:20
kl. 7:30

16

WANTED

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

7

INCREDIBLE HULK

kl. 8 - 10:20

DIGITAL

kl. 9

16

kl. 6 - 9

14

SEX AND THE CITY

NÝTT Í BÍÓ!

MYND/SIGGA ELLA

landsteinanna. „Við erum í viðræðum við ýmsa aðila um það.“
-kbs

16
7

AKUREYRI
kl. 8 - 10

KRINGLUNNI
kl. 6D - 9D
DIGITAL
kl. 6D

MIKILL HEIÐUR AÐ VERA BOÐIÐ Á KELDUNA Bloodgroup færir út kvíarnar.

16

WANTED

L

Við vonum bæði að þeir komi að sjá
okkur og Mugison þannig að maður
fái að hitta eitthvað af þessu liði
meðan maður er þarna.“ Liðsmenn
ætla sjálfir að vera á Keldunni.
„Við erum mjög ánægð með
þetta, að fá að að taka þátt í þessari
hátíð og það koma svo margir, sérstaklega frá Íslandi. Það er mikill
heiður að vera boðið. Þetta er einn
af hápunktum ferils okkar hingað
til, myndi ég segja.“
Fyrsta upplag af plötu Bloodgroup, Sticky Situation, er að
klárast hérlendis, en unnið er að
því að koma henni í útgáfu utan

12
7
L

NÝTT Í BÍÓ!

RÍÐUR EINS OG FJANDINN Helgi Björns er

vanur knapi og tekur sig vel út í gallanum.
Hann syngur á Landsmóti hestamanna
um næstu helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Fimmtugur Helgi Björns í
kántrí- og hestamannagír

ÞAÐ ER KOMINN NÝR HROTTI Í
FANGELSIÐ...AF MINNI GERÐINNI!
ROB SCHNEIDER FER Í STEININN OG LEGGUR FANGELSIÐ
UNDIR SIG Í ÞESSARI BRJÁLUÐU GAMANMYND.

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

Helgi Björns hefur tekið sér frí frá amstri
leikhússlífsins í Berlín. Hann syngur lög af
nýrri plötu sinni á Landsmóti hestamanna.
Hann fagnar fimmtugsafmæli sínu í næsta
mánuði.
„Ég er kominn hingað í smá sumarfrí og það er alveg
frábært að koma heim í svona æðislegt veður,“ segir
popparinn og leikhússtjórinn Helgi Björnsson.
Helgi er nú staddur hér á landi og ætlar að halda hér
tvenna tónleika á meðan á dvölinni stendur. „Ég mun
spila á Landsmóti hestamanna um næstu helgi ásamt
hljómsveitinni Reiðmönnum vindanna. Þarna verður
saman kominn rjóminn af hestum og knöpum landsins
sem ég hlakka til að fylgjast með,“ segir Helgi og bætir
við að það að vera á landsmóti sé ekki ósvipað og að
vera á rokkfestivali eins og Glastonbury, því þar sé

“FULLT HÚS STIGA”
- Ó.H.T., RÁS 2

“Kjötborgarkaupmennirnir
á horninu klikka ekki”
T.S., 24 Stundir

SÍMI 564 0000

BIG STAN
CRONICLES OF NARNIA 2
THE INCREDIBLE HULK
SEX AND THE CITY LÚXUS
ZOHAN

SÍMI 551 9000

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 4 D - 7 D - 10 D
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 6 - 9
kl. 5.30 - 8 - 10.30

5%

12
7
12
14 HAPPENING
10 MEET BILL
SEX AND THE CITY
ZOHAN
INDIANA JONES 4
BRÚÐGUMINN

kl. 5.50 - 8 -10.10
kl. 5.50 - 8
kl. 7 - 10
kl. 8 - 10.30
kl. 10.20
kl. 6 ENSKUR TEXTI

16
7
14
10
12
7

SÍMI 530 1919

BIG STAN
KJÖTBORG
MEET BILL
THE HAPPENING
SEX AND THE CITY
INDIANA JONES

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 7 ENSKUR TEXTI
kl. 8 -10.10
kl. 8 - 10
kl. 6 - 9
kl. 5.30

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
SÍMI 462 3500

7 BIG STAN
16 THE INCREDIBLE HULK
14 THE HAPPENING
12

kl. 6 - 8 - 10
kl. 5.50 - 8
kl. 10.10

12
12
16

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus

PO W ER

SÝ NG
DIGITALKL 10 .1NI
0
MYND OG
HLJÓÐ

MYND OG HLJÓÐ

WANTED- POWER / DIGITAL kl. 5.50, 8 og10.10(P) 16

++++ +++++

- 24 STUNDIR

- K.H., DV.

maður með bestu græjurnar og bestu „performerana“.
Helgi og hljómsveit munu einnig halda tónleika á hestabúgarðinum Ármótum kvöldið fyrir Landsmót.
Nýju plötunni, Ríðum sem fjandinn, lýsir Helgi sem
kántríplötu en á henni er að finna samansafn gamalla
hestalaga og -vísna. Spurður hvort hann sé hættur að
semja sjálfur segir Helgi að svo sé ekki. „Mér finnst
gaman að breyta til og syngja lög eftir aðra eftir að
hafa mestmegnis sungið lög eftir sjálfan mig í tuttugu
og fimm ár.
Það reynir öðruvísi á söngvarann bæði í túlkun og á
röddina sjálfa. Þegar maður semur lög fyrir sjálfan sig
þá er þægilegra að syngja þau, það er meiri áskorun að
syngja lög eftir aðra. Án þess að þetta sé til frambúðar.“ Það er annars ýmislegt á döfinni hjá Helga þessa
dagana því ásamt því að vera við æfingar fyrir tökur á
kvikmyndinni Reykjavík Whale Watching Massacre
mun hann halda upp á stórafmæli sitt; söngvarinn
verður fimmtugur í júlí.
sara@frettabladid.isum

NARNIA 2

kl. 5

7

SEX AND THE CITY

kl. 6, 9 og 10.30

14

Klassíkinni sýnd tihlýðileg virðing
Oft spurði ég mömmu hefur að
geyma nýjar útgáfur af sígildum
dægurlögum. Flest laganna ellefu
sem prýða hana eru frá sjötta áratugnum og í upptökunum sem fram
fóru á þremur dögum í marsmánuði var notast við sömu aðferðir og
tíðkuðust fyrir hálfri öld: Söngvurum og hljóðfæraleikurum var
raðað upp í kring um einn hljóðnema, allt tekið upp á band í einni
töku og engu bætt við eftir á.
Þessi vinnsluaðferð gefur plötunni mjög hlýjan og lifandi hljóm
og dregur auðvitað fram hæfni
flytjendanna sem eru engir aukvisar. Grunnsveitin var skipuð Davíð
Þór Jónssyni píanó- og orgelleikara, Guðmundi Péturssyni rafgítarleikara, Valdimar Kolbeini Sigurjónssyni kontrabassaleikara og
Helga Svavari Helgasyni trommuleikara, en auk þeirra koma fjölmargir aðrir við sögu, þ.á.m.
víbrafónleikari, blásarar og
strengjasveit. Sigurður Gumundsson sér um sönginn að mestu, en
mæðgurnar Sigríður Eyþórsdóttir
og Ellen Kristjánsdóttir radda og
Andrea Gylfadóttir syngur á móti
Sigga í laginu Veðrið er herfilegt.
Flest laganna á plötunni eru til

og fáanleg í upprunalegum útgáfum og sum hafa verið marghljóðrituð. Þarna eru m.a. Vaki, vaki
vinur minn sem Erla Þorsteins
söng, Ég veit þú kemur (Ellý Vilhjálms), Ég er kominn heim (Haukur Morthens), Við gengum tvö
(Ingibjörg Smith) og Góða nótt
(Alfreð Clausen). Það má því
spyrja sig hvort það sé ástæða til
að hljóðrita þau aftur. Aðstandendur þessarar plötu eru greinilega
þeirrar skoðunar að gott dægurlag
standi fyrir sínu sem slíkt og það
megi flytja aftur og aftur ekkert
síður en aðra klassík. Þegar maður
hlustar á Oft spurði ég mömmu
getur maður ekki annað en verið
sammála þeim þó að tökulagaplötur muni seint jafnast á við plötur
með glænýju efni.
Söngur Sigurðar minnir á
Bogomil Font, en sá munur er á
þeim tveimur að Bogomil er
„tongue in cheek”, en Siggi er einlægur. Með plötunni fylgir DVDdiskur með heimildarmynd Elsu
Maríu Jakobsdóttur og Gauks Úlfarssonar um gerð hennar. Skemmtileg lítil mynd sem varpar ljósi á
hugmyndirnar að baki plötunni þá
góðu stemningu sem ríkti í Hljóð-

TÓNLIST
Oft spurði ég mömmu
Sigurður Guðmundsson og Memfismafían

★★★★
Oft spurði ég mömmu hefur að
geyma nýjar útgáfur af sígildum
íslenskum dægurlögum frá sjötta
áratugnum. Fín plata sem er borin
uppi af einlægum flutningi og hlýjum
og lifandi hljómi.

rita þessa þrjá daga í marsmánuði.
Trausti Júlíusson

FÖSTUDAGUR:
Í bítið
Ívar Guðmunds
Rúnar Róberts
Reykjavík síðdegis

LAUGARDAGUR:
Hemmi Gunn og Svansí

Bylgjan á ferðalagi um landið í sumar
Bylgjan og Olís eru komin í sumarskap og verða á ferðalagi með þér
í allt sumar!
Það verður öllu tjaldað til og við hefjum leik á föstudagsmorgnum
með Kollu og Heimi í bítinu, Ívar tekur við og Rúnar fylgir fast á eftir.
Við endum svo daginn með strákunum í Rvík síðdegis.
Eftir hádegi á laugardögum eru það Hemmi Gunn og Svansí sem
skemmta hlustendum auk þess að draga heppinn hlustanda úr potti
Ævintýraeyju Olís, sem er frábær ferðaleikur fyrir alla fjölskylduna.
Nánari upplýsingar á www.olis.is.
Vertu með Bylgjunni og Olís í allt sumar – á ferðalagi!
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>Skorar Björgólfur í sjötta leiknum í röð?
KR-ingurinn Björgólfur Takefusa hefur
verið á skotskónum síðustu vikur og
hefur nú skorað sjö mörk í síðustu
fjórum leikjum sínum í Landsbankadeildinni. Björgólfur skoraði auk
þess sigurmark KR gegn KB í 32
liða úrslitum bikarkeppninnar og getur því
skorað í sjötta leiknum
í röð í kvöld þegar KR tekur á móti
ÍA á KR-vellinum. Þess má geta að
Björgólfur skoraði samtals 4 mörk í
19 deildar- og bikarleikjum í fyrra.

VÍKINGURINN BRYNJAR ORRI BJARNASON: KOM INN Á OG SKORAÐI SIGURMARK Í ÖÐRUM LEIKNUM Í RÖÐ

Þeir eru farnir að kalla mig Super-Bob
Víkingar eru aftur komnir inn í baráttuna um sæti í Landsbankadeild karla eftir tvo sigurleiki í röð. Það getað þeir
þakkað tvítugum strák sem liðið er með í láni frá KR. Brynjar Orri Bjarnason hefur komið inn á sem varamaður í síðustu tveimur leikjum og skorað sigurmarkið í þeim báðum.
Bæði mörkin komu á 85. mínútu leiksins eftir að hann var
búinn að vera í 20 mínútur inni á móti Þór og í 9 mínútur á
móti Stjörnunni. „Ég fékk ekki langan tíma og það er kannski
ótrúlegt að hafa náð þessu. Fyrra markið var algjört pot
en í seinna markinu þurfti maður að klára færið og þá
skoraði ég rétt fyrir utan markteig,” segir Brynjar,
en bjóst hann ekki við að vera í byrjunarliðinu
eftir að hafa skorað sigurmarkið gegn Þór? „Það
var svona bæði og. Þjálfarinn er búinn að vera
að tala við mann og skýra út stöðuna þannig
að ég vissi það alveg fyrirfram að ég myndi
líka byrja á bekknum gegn Stjörnunni,” segir
Brynjar og bætir við. „Ég hef bara verið að bíða
eftir tækifærinu og er að reyna að koma mér í

sport@frettabladid.is

almennilegt form því ég var meiddur áður en ég kom til Víkings.
Ég vil meina það að það sé aðalástæðan fyrir því að ég hef ekki
fengið að spila meira,” segir Brynjar sem hefur verið að glíma
við ökklameiðsli frá 2005.
„Byrjunin var hálfgerður skandall af okkar hálfu og við vorum
ægilega lélegir. Við komum sterkir inn núna og erum komnir
í fulla baráttu um að komast upp,” segir Brynjar sem játar því
að mikilvægi marka hans hafi verið mikið. Hann er líka orðinn
vinsæll í stúkunni. „Stuðningsmennirnir eru búnir að gefa mér
viðurnefni og það er Super-Bob og þar nota þeir stafina í
fangamarkinu mínu,” segir Brynjar í léttum tón.
Brynjar er yngri bróðir landsliðsmannsins Theódórs
Elmars Bjarnasonar sem spilar nú með Lyn í norsku
úrvalsdeildinni. „Það væri draumurinn að komast
líka út en hann fjarlægðist nokkuð þegar maður
meiddist. Nú setur maður sér bara styttri markmið,” segir Brynjar og það fyrsta er örugglega að
komast í byrjunarliðið fyrir næsta leik sem er á
móti Víkingum frá Ólafsvík.

Torres tryggði Spánverjum titilinn
Spánverjar urðu Evrópumeistarar í fyrsta sinn í 44 ár í Vín í gær. Fernando Torres skoraði sigurmarkið í
fyrri hálfleik, Spánverjar voru miklu betri í úrslitaleiknum og vonast nú til að ný sigurkynslóð sé fædd.

ÞRENNA Rakel Hönnudóttir setti þrjú

mörk gegn Sindra.

FRÉTTABLAÐIÐ/XXX

VISA-bikar kvenna í fótbolta:

Átta liða úrslitin eru klár
FÓTBOLTI Stjarnan, Þór/KA, Fylkir
og ÍA tryggðu sér sæti í átta liða
úrslitum VISA-bikars kvenna um
helgina.
Inga Birna Friðjónsdóttir
tryggði Stjörnunni 1-0 sigur á
Aftureldingu, Fylkir vann 5-0
stórsigur á Fjölni á útivelli og ÍA
vann 4-2 sigur á FH eftir framlengingu í Kaplakrika.
Þór/KA vann 4-0 sigur á Sindra
fyrir norðan þar sem Rakel
Hönnudóttir skoraði þrennu og
Alexandra Tómasdóttir skoraði
eitt. Í átta liða úrslitunum eru
einnig fjögur efstu liðin á síðasta
tímabili sem öll sátu hjá í
þessarri umferð en það eru lið
Vals, KR, Breiðabliks og Keflavíkur.
- óój

ÍSLENSKU STELPURNAR Byrja gegn

Dönum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

NM á Íslandi hefst í dag:

Stelpurnar
mæta Dönum
FÓTBOLTI Norðurlandamót

stúlknalandsliða, 16 ára og yngri,
hefst í dag.
Íslensku stelpurnar mæta
Dönum klukkan 16:00 á Selfossi
en á sama tíma spila hin liðin í
íslenska riðlinum, Noregur og
Þýskaland, á Hvolsvelli.
Mótið hefst með leik Svíþjóðar
og Hollands klukkan 14,00 á
Garðsvelli en Frakkland og
Finnland mætast síðan klukkan
16.00 á Sparisjóðsvellinum í
Keflavík.
- óój

FÓTBOLTI Eftir áralöng vonbrigði
og endalaus sár töp í stórmótum
síðustu áratuga eru Spánverjar
loksins komnir á toppinn og orðnir
Evrópumeistarar í knattspyrnu.
Spánn varð Evrópumeistari í
fyrsta sinn frá 1964 þegar liðið
vann 1-0 sigur á Þýskalandi í
úrslitaleik Evrópumótsins 2008
sem fram fór í Vínarborg í gær.
Þjóðverjar byrjuðu leikinn af
miklum krafti og það leit út fyrir
að þeir ætluðu að beita sömu leikaðferð og gegn Portúgal þegar
þeir komu á óvart með því að
pressa sóknarlið Portúgala framarlega. Það gafst vel og fyrstu 20
mínútur úrslitaleiksins í gær var
eins og þetta ætlaði að ganga upp.
Þjóðverjar héldu hinsvegar ekki
út og þegar fyrri hálfleikurinn var
hálfnaður fóru Spánverjar að taka
öll völd á vellinum. Fernando Torres var illviðráðanlegur á þessum
tíma og áður en hann kom Spáni í
1-0 á 33. mínútu þá átti hann laglegan skalla í stöng.
Torres sýnd snilli sína með
markinu sem var vel þess virði að
færa Spánverjum langþráðan Evrópumeistaratitil. Hraði, markheppni og grimmd þessa hrokkinhærða
gulldrengs
Liverpool
skilaði sér í því að hann komst í
boltann, á milli bakvarðarins og
markvarðarins og lyfti honum
síðan snyrtilega í markið.

Næst er að vinna HM
Spánverjar héldu áfram yfirburðum sínum í seinni hálfleik og hvað
eftir annað munaði litlu að
spænska spilið splundraði þýsku
vörninni.
Þjóðverjarnir áttu fá svör og
lentu hvað eftir annað í eltingaleik
þar sem Spánverjarnir létu boltann ganga með stuttum og snörpum sendingum. Annað mark kom
þó ekki en sigurinn var sanngjarn

SIGURMARKIÐ Fernando Torres lyftir hér

boltanum yfir Lehmann.

NORDICPHOTOS/AFP

er að reynast andstæðingum
þeirra svo erfið.
Stutt sampsil, stanslaus stutt
hlaup og hreyfing og alltaf er boltinn látinn vinna fyrir liðið. Fyrir
vikið eru þessir snjöllu miðjumenn liðsins alltaf í fullkomnu
jafnvægi og með fullkomna stjórn
á boltanum þegar þeir stinga
honum í gegn á sinn frábæra framherja.
Það eru ekki allir sem hafa efni
á því að spila án markakóngs
keppninnar í úrslitaleiknum en
það eiga heldur ekki allir sóknarparið Fernando Torres og David
Villa. Torres stóðst pressuna og
gott betur og átti frábæran leik.

HETJAN Spánverjinn Fernando Torres með Evrópubikarinn.

og aldrei í verulegri hættu.
„Þarna var draumur er að rætast. Þetta er okkar fyrsti titill
saman og við vonumst til að hann
verði sá fyrsti af mörgum. Við
eigum ennþá eftir að vinna HM og
við höfum metnað til þess. Loksins
vann það lið sem spilaði besta fótboltann,” sagði Torres eftir leik.

NORDICPHOTOS/AFP

„Við verðum bara að viðurkenna
að Spánverjar spiluðu frábærlega
í kvöld. Við erum vonsviknir en ég
verð að hrósa mínu liði fyrir frábæra frammistöðu síðustu vikur,”
sagði Joachim Loew, þjálfari
Þýskalands.
Spænska vörnin er vissulega
traust en það er miðja liðsins sem

Ný sigurkynslóð fædd
Spánverjar fengu ekki á sig mark
síðustu 348 mínúturnar í mótinu
og Iker Casillas hélt hreinu alla
útsláttarkeppnina. Það var því við
hæfi að hann tæki við Evrópubikarnum í leikslok.
Casillas er aðeins 27 ára gamall
og stærsti hluti liðsins er rétt að
byrja sinn feril þannig að þessi
snjalli markvörður ætti að geta
lyft fleiri bikurum á næstu árum.
Það er ljóst að Spánverjar þurfa
ekki að kvíða framtíðinni því ný
sigurkynslóð er fædd.
ooj@frettabladid.is

Fylkismenn misstu af 6,4 milljónum þegar þeir duttu út úr Intertoto-keppninni í Laugardalnum í gær:

Endastöð fyrir kraftlausa Fylkismenn
Fylkismenn horfðu á
eftir 6,4 milljónum og lettneska
liðinu FK Riga í næstu umferð
Intertoto-keppninnar þegar þeir
töpuðu seinni leik liðanna 0-2 á
Laugardalsvellinum í gær. Fylkir
vann fyrri leikinn 2-1 í Lettlandi
og mátti því tapa 0-1 í gær.
Fylkismenn virkuðu áhugalausir en það var hins vegar allt annar
bragur á leik Riga liðsins. Þeir
voru grimmir frá fyrstu mínútu
og greinilega staðráðnir í að
hefna fyrir 1-2 tap í fyrri leiknum. Leikmenn Riga komust yfir
strax á 6. mínútu leiksins eftir
góða sókn sem lauk með föstu
skoti Kalonas Mindaugas, óverjandi fyrir Fjalar í marki Fylkis.
Eftir markið sóttu leikmenn Riga
stíft án þess þó að ná að skapa sér
alvöru færi. Hjá Fylki var lítið að
gerast í fyrri hálfleik, miðjuspil
var ekki til staðar, sóknarleikurinn tilviljanakenndur og liðið

FÓTBOLTI

EIN AF FÁUM Jóhann Þórhallsson í færi í gær.

fékk ekki eitt einasta færi.
Í seinni hálfleik var það sama í
gangi. Fylkismenn voru mjög
varkárir og reyndu lítið að sækja
en leikmenn Riga voru mun
hættulegri í öllum sínum leik.
Leikmenn Riga sóttu áfram

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

stíft og reyndu að bæta við öðru
marki. Það bar árangur á 73. mínútu þegar Mindgaugas renndi
boltanum snyrtilega framhjá
Fjalari í Fylkismarkinu eftir
slæm mistök í vörn þeirra. Það
sem eftir lifði leiks fengu Fylkis-

menn tvær aukaspyrnur rétt utan
teigs sem þeim tókst ekki að nýta,
auk nokkurra hálffæra sem ekkert varð úr.
Ólafur Ingi Stígsson fyrirliði
Fylkis var daufur í leikslok:
„Við erum hundfúlir. Menn
voru á hælunum strax frá byrjun
og voru of mikið að hugsa um að
verja sigurinn í fyrri leiknum og í
fótbolta gengur það aldrei upp.
Þeir skora snemma sem gefur
þeim mikinn kraft í leikinn og svo
var vindurinn erfiður í fyrri hálfleik. Ef við hefðum komist í gegnum fyrri hálfleikinn á núlli hefði
þetta allt litið öðruvísi út, en það
gekk ekki og svona fór þetta bara.
Í seinni hálfleik vorum við mjög
varkárir enda vissum við að eitt
mark hjá þeim þýddi að við
værum úr leik og þá urðum við
hræddari við að byggja upp sóknir,“ sagði Ólafur Stígsson fyrirliði
Fylkis við Fréttablaðið.
- Rvig

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.
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Þróttarar töpuðu í 6. sinn í röð fyrir Valsmönnum á heimavelli og hafa skorað á Val í 484 mínútur í Dalnum:

0-3
Þróttur

Valur

Valbjarnarvöllur, áhorf.: 623

Eyjólfur M Kristinss.(5)

Innkoma Gumma Ben kveikti í Valsliðinu
Íslandsmeistarar Vals
unnu fyrsta útisigur sinn í Landsbankadeild karla þegar þeir sóttu
þrjú stig til Þróttara á Valbjarnarvöll. Guðmundur Benediktsson
var kominn aftur inn í liðið og
sóknarleikur liðsins lifnaði við á
nýjan leik.
Leikurinn var kaflaskiptur, Valsmenn höfðu algjöra yfirburði
fyrsta hálftímann og komust í 2-0
eftir 19 mínútur með mörkum
Helga Sigurðssonar og Pálma
Rafns Pálmasonar. Meistararnir
vörðust síðan vel á móti vindinum
í seinni hálfleik og Valsmenn eiga
því enn eftir að fá á sig mark í
sumar með hinn unga miðvörð
Einar Marteinsson í liðinu. Albert
Ingason innsiglaði síðan 3-0 sigurinn í lokin eftir hornspyrnu.
Guðmundur Benediktsson var í
fyrsta sinn í byrjunarliðinu síðan í
2. umferð og það var allt annað að

FÓTBOLTI

0-1 Helgi Sigurðsson (11.)
0-2 Pálmi Rafn Pálmason (19.)
0-3 Albert Brynjar Ingason (90.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
21–17 (8–5)
Varin skot
Bjarki 2 – Kjartan 8
Horn
6–6
Aukaspyrnur fengnar
25–22
Rangstöður
2–1

ÞRÓTTUR 4–5–1
Bjarki Freyr Guðm. 6
Eysteinn Lárusson (19. Jón Ragnar Jóns. 6)
Þórður Hreiðarsson 5
Michael Jackson
6
Kristján Ómar Björns 4
Rafn Andri Haralds. 5
Dennis Danry
4
Jens Sævarsson
4
(70. Andrés Vilhjálmss. -)
Sigmundur Kristjáns. 7
Magnús Már Lúðvíks. 3
(61. Adolf Sveinsson 3)
Hjörtur Hjartarson 5

VALUR 4–4–2
Kjartan Sturluson
7
Birkir Már Sævarsson 5
Atli Sveinn Þórarinss. 7
Einar Marteinsson
6
Rene Carlsen
5
Rasmus Hansen
4
Pálmi Rafn Pálmason 5
(90. Baldur Þórólfss. -)
Bjarni Ólafur Eiríkss. 4
(79. Albert Ingason -)
Hafþór Ægir Vilhjálms. 3
*Guðmundur Ben. 7
(67. Sigurbjörn Hreið.6)
Helgi Sigurðsson
5
*Maður leiksins

2-1
FH

Fram

Kaplakrikavöllur, áhorf.: 1132

Einar Örn Daníelss. (7)

1-0 Arnar Gunnlaugsson (70.)
1-1 Auðun Helgason (78.)
2-1 Atli Viðar Björnsson (85.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

FH 4–3–3
Daði Lárusson
6
Guðmundur Sævarss.5
*Tommy Nielsen 8
Freyr Bjarnason
6
Hjörtur Logi Valgarss. 6
Dennis Siim
5
Davíð Þór Viðarsson 7
Bjarki Gunnlaugsson 4
(46. Jónas Grani
5)
Matthías Guðmund. 3
(67. Atli Guðnason 6)
Atli Viðar Björnsson 6
Tryggvi Guðmunds. 4
(67. Arnar Gunnlaugs. 8)

12–5 (7–3)
Daði 2 – Hannes 4
3–3
9–15
1–4

FRAM 4–5–1
Hannes Þór Halldórss. 6
Daði Guðmundsson 7
Auðun Helgason
8
Reynir Leósson
6
Samuel Lee Tillen
7
Paul McShane
6
Ingvar Þór Ólason
6
(90. Joseph Tillen
-)
Heiðar Geir Júlíusson 5
(63. Henrik Eggerts 4)
Halldór Hermann Jóns. 5
Ívar Björnsson
5
(90. Guðm. Magn. -)
Hjálmar Þórarinsson 7
*Maður leiksins

2-2
Grindavík

HK

Grindavíkurvöllur, áhorf.: 610

Jóhannes Valgeirss. (7)

1-0 Andri Steinn Birgisson (4.)
1-1 Mitja Brulc (11.)
2-1 Andri Steinn Birgisson (13.)
2-2 Þorlákur Helgi Hilmarsson (79.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
10–15 (6–7)
Varin skot
Zankarlo 5 – Gunnleifur 4
Horn
5–8
Aukaspyrnur fengnar
11–7
Rangstöður
4–0

GRINDAV. 4–5–1
Zankarlo Simunic
6
Michael Jónsson
5
(46. Ray Anthony 5)
Marinko Skaricic
6
Zoran Stamenic
6
Jósef Jósefsson
7
Eysteinn Hauksson 5
Páll Guðmundsson 4
(84. Sveinn Þór Ste. -)
*Andri Steinn B. 7
Alexander Þórarinss. 3
Scott Ramsay
7
Orri Freyr Hjaltalín 4

HK 4–5–1
Gunnleifur Gunnleifs. 6
Atli Valsson
5
Ásgrímur Albertsson 5
Finnbogi Llorens
6
Hörður Árnason
4
Finnur Ólafsson
5
Þorlákur Hilmarsson 5
(85. Almir Cosic
-)
Mitja Brulc
6
Stefán Eggertsson
3
(63. Hörður Már
5)
Aaron Palomares
4
(72. Hermann Geir -)
Iddi Alkhag
5
*Maður leiksins

STAÐAN Í DEILDINNI
FH
Keflavík
Fram
Fjölnir
Valur
KR
Þróttur
Breiðablik
Grindavík
Fylkir
ÍA
HK

9
8
9
9
9
8
9
8
9
9
8
9

7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
1
1

1
0
0
0
1
0
3
2
1
0
4
2

1
2
4
4
4
4
3
3
5
6
3
6

21-9 22
20-13 18
10-7 15
11-9 15
14-13 13
15-11 12
13-17 12
13-13 11
11-16 10
10-16
9
7-11
7
10-20
5

2-0 Pálmi Rafn Pálmason kemur Val í 2-0 í gær.

sjá sóknarleik Valsliðsins.
„Ég er sérstaklega ánægður
með fyrri hálfleikinn þar sem mér
fannst við vera að spila vel á köflum. Það mátti búast við því að þeir
kæmu brjálaðir inn í seinni hálfleikinn með vindinn í bakið en þeir
fengu ekki mörg færi þótt að það
hafi legið mikið á okkur,”segir

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Guðmundur sem fékk spark
skömmu áður en honum var skipt
útaf. „Þetta er ekkert alvarlegt,”
sagði Guðmundur sem var ánægður með að vera kominn aftur af
stað.
„Það er hundleiðinlegt að horfa
á fótbolta ef maður getur ekki
spilað sjálfur,” segir Guðmundur

og bætti við: „Nú þurfum við að
byggja ofan á þetta.” Sigmundur
Kristjánsson kom inn í byrjunarliðið hjá Þrótti og tók við fyrirliðabandinu. Hann átti fínan leik og
var sískapandi.
„Þetta skiptist eftir vindinum.
Við vorum ekki með í fyrri hálfleik þegar við vorum með vindinn
á móti okkur en við náðum ekki að
nýta það nægilega vel þegar við
vorum með vindinn í bakið í seinni
hálfleik. Við vorum aðeins skárri í
seinni hálfleik. Við gáfum Val bara
forskot í fyrri hálfleik og vorum
bara að gefa þeim of mikið, af því
að við vorum ekki á tánum,“ sagði
Sigmundur sem byrjaði inn á í
fyrsta sinn í sumar.
„Það er fínt að vera kominn af
stað en það er ekki gaman að byrja
á 3-0 tapleik. Það er bara að vona
að næsti leikur verði betri,” sagði
Sigmundur.
- óój

FH með fjögurra stiga forskot
Topplið FH marði baráttuglaða Framara í toppslagnum í Kaplakrika þar sem öll þrjú mörkin komu á síðustu tuttugu mínútunum. Atli Viðar Björnsson tryggði FH-ingum sigurinn fimm mínútum fyrir leikslok.
FÓTBOLTI FH náði fjögurra stiga
forystu á Keflavík á toppi Landsbankadeildar karla í fótbolta
þegar liðið lagði Fram, 2-1, í baráttuleik. Fram er sem fyrr í þriðja
sæti með 15 stig. Keflavík fær
síðan tækifæri til þess að minnka
forskotið aftur í eitt stig þegar
þeir sækja Blika heim í kvöld.
Fyrri hálfleikur var fremur tíðindalítill og fátt um opin marktækifæri. Liðin áttu fína leikkafla
til skiptis en hvorugur markvörðurinn þurfti að taka á honum stóra
sínum. Tommy Nielsen átti besta
færi hálfleiksins á 41. mínútu
þegar hann skallaði í slána á marki
Fram.
Seinni hálfleikur var mun fjörugri en sá fyrri en veislan byrjaði
ekki fyrr en Arnar Gunnlaugsson
kom inn á sem varamaður á 67.
mínútu. Arnar skoraði fyrsta mark
leiksins þrem mínútum síðar með
góðu skoti beint úr aukaspyrnu.
Framarar voru vel skipulagðir
en sóttu á fáum mönnum og fengu
fá marktækifæri í leiknum. Engu
að síður tókst þeim að jafna þegar
Auðun Helgason fyrrum leikmaður FH skallaði fyrirgjöf Samuels
Tillen í netið, 1-1, „Við mætum
ekki hingað og sækjum eins og
brjálæðingar á útivelli,“ sagði
Auðun Helgason um sóknarleik
Fram.
„Þeir spiluðu mjög vel og við
spiluðum að sama skapi ekkert
sérstaklega vel á köflum. Þetta
var of hægt hjá okkur. Sérstaklega
til að byrja með en við lönduðum
þessu. Við leyfðum þeim að svæfa

okkur. Þeir vilja helst að spilaður
sé hægur bolti og það gerði það að
verkum að það var lítill hraði í
leiknum,“ sagði Davíð Þór Viðarsson að leik loknum.
Atli Viðar Björnsson tryggði FH
sanngjarnan, 2-1, sigur á 85. mínútu en toppliðið þurfti virkilega að
hafa fyrir sigrinum. Það voru
skiptingar Heimis Guðjónssonar
sem gerðu gæfumuninn fyrir FH.

MARKASKORARAR FH Alti Viðar Björnsson og Arnar Gunnlaugsson fagna mörkum

sínum í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SIGURMARKIÐ Atli Viðar Björnsson tryggir FH sigur á Fram í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tekur mark Fram alveg á sig
„Skiptingarnar hjálpuðu til, þeir
sem fóru út af eru klassaleikmenn
líka en það virkaði ágætlega að fá
hressaa fætur inn. Það kom meiri
hraði í leikinn,“ sagði Davíð Þór
sem tók mark Fram algjörlega á
sig.
„Þeir fengu eiginlega engin færi
og það getum við verið ánægðir
með. Þeir skoruðu samt mark sem
var mér að kenna þar sem ég átti
að dekka Auðun. Það er eins og
það er. Maður klikkar stundum.“
Auðun Helgason mætti fyrrum
félögum sínum í FH en hann sagði
það ekki hafa haft nein áhrif á sig
að mæta uppeldisfélagi sínu. „Það
er erfitt að spila á móti FH en ég
fer í alla leiki eins. Ég er mjög einbeittur hvort sem það er á móti
FH eða einhverjum öðrum. Það er
alltaf gaman að spila hérna en ég
er svekktur yfir að tapa. Ég hefði
viljað eitt stig. Eins og á móti Val
voru þeir ekki að spila neitt sérstaklega en þetta fellur þeirra
megin,“ sagði Auðun Helgason
ósáttur við að yfirgefa Kaplakrika
stigalaus.
-gmi

Grindavík og HK skildu jöfn í rokleik suður með sjó og HK endaði ellefu leikja taphrinu á útivelli:

Bæði lið sáu á bak tveimur stigum í gær
FÓTBOLTI Það var sannkallaður

botnslagur í Grindavík í gær
þegar heimamenn tóku á móti
botnliði HK. Aðstæður til knattspyrnuiðkunar voru ekkert sérstakar, hávaðarok og nokkuð kalt.
Leikurinn var þrátt fyrir það
nokkuð fjörugur en endaði með
sanngjörnu jafntefli, 2-2. Grindavík þarf því enn að bíða eftir
fyrsta heimasigrinum.
Byrjun leiksins var lyginni líkust. Andri Steinn skoraði fyrsta
markið með þrumufleyg utan
teigs en það var jafnframt fyrsta
mark Grindavíkur á heimavelli í
sumar. Mitja Brulc jafnaði með
marki beint úr aukaspyrnu sjö
mínútum síðar.
Grindavík lét markið ekki slá
sig út af laginu og Andri Steinn
skoraði aftur tveim mínútum
síðar með skalla eftir hornspyrnu
Ramsay. Fjögur skot komin í
leiknum og þrjú þeirra í netinu.
Iddi Alkhag klúðraði eina skotinu

TAPHRINAN Á ENDA Þorlákur Hilmarsson jafnar fyrir HK og HK fær langþráð stig

á útivelli eftir ellefu tapleiki í röð.

fyrir opnu marki. Hann fékk
annað dauðafæri eftir 20 mínútna leik en var aftur klaufi.
Síðari hálfleikur var kaflaskiptur og liðin skiptust á að hafa
yfirhöndina. Það var svo nánast
allur vindur úr HK þegar Þorlákur Helgi jafnaði ellefu mínútum

VÍKURFRÉTTIR/ÞORGILS

fyrir hlé með skalla af stuttu
færi. HK átti síðustu mínútur
leiksins en tókst ekki að skora.
Bæði lið sáu því á bak tveimur
stigum sem þau þurftu klárlega á
að halda.
„Maður er auðvitað hundsvekktur enda hefðum við átt að

klára þennan leik en fáum á
okkur ódýrt mark. Það er ótrúlega dapurt hvað okkur gengur
illa hérna heima og ég veit ekkert af hverju við erum svona
slakir heima. Þetta átti að vera
vopnið okkar en er ekki að virka,“
sagði markaskorarinn Andri
Steinn Birgisson hundfúll.
Gunnar Guðmundsson, þjálfari HK, var heldur ekkert sérstaklega sáttur.
„Ég verð að viðurkenna að við
komum hingað til þess að sækja
þrjú stig og vorum ansi nálægt
því. Ég get því ekki sagt að ég sé
fullkomlega sáttur en ég er samt
ánægður með strákana sem risu
svolítið upp í dag og sýndu framför frá síðasta leik,“ sagði Gunnar sem þurfti sárlega á öllum
stigunum að halda.
„Ég veit að við þurfum fleiri
stig en við verðum að vinna okkur
út úr okkar erfiðleikum og stig
hér í dag hjálpar.“
- hbg

Mótor
Hjól

Malbik eða möl? Skiptir ekki máli. Frá Suzuki nnur þú mótorhjól sem
henta. Komdu við að Kaplahruni 1, Hafnarrði eða á www.suzuki.is og nndu
nýja mótorhjólið þitt.
Suzuki Umboðið ehf. Kaplahruni 1, Hafnarrði. Sími 565-1725
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VIÐ TÆKIÐ HELGA ÞÓREY JÓNSDÓTTIR HORFIR Á SJÓNVARPSMARKAÐI

>Reese Witherspoon

Ævintýraleg sölumennska
Ég hef lengi verið aðdáandi sjónvarpsmarkaða og tel ég þann sem var
á Stöð 2 um árið vera eitt skemmtilegasta dæmi þess hvernig slíkur
markaður getur verið. Innslögin voru bæði erlend og innlend og hafa
sumar vörur markaðsins löngu skipað sér sess í hjarta íslenskra sjónvarpsáhorfenda.
Máttur sjónvarpsmarkaða er sá að þeir geta sýnt hræðilega ónytsamar vörur í afar glæsilegu ljósi. Hver kannast ekki við hina bráðnauðsynlegu brauðstimpla? Þeir voru til í þríhyrndu, rétthyrndu og kringlóttu
formi. Ekkert partý var almennilegt nema að nokkrar gúrkusamlokur
hefðu verið smurðar, stimplaðar og skellt á fat. Með þessum herlegheitum fylgdi að sjálfsögðu alltaf djúspressa sem maður gat stungið
á næstu appelsínu og fengið sér sopa. Ef pantað var undireins fylgdi
einnig ómissandi gormskeri sem hægt var að nota til þess að búa til
gorm úr gúrkum, nú eða skemmtilegar kartöflur.
Uppáhaldið mitt var Super Slicer. Fyrst voru sýndar ömurlegar tilraunir
til tómatskurðar með einhverju sem var verra en borðhnífur og kramdi
tómatinn í klessu. Þá birtist Super Slicerinn í öllu sínu veldi og hreifst

Landsbankadeildin 2009

STÖÐ 2 SPORT

heimildamynd um hina sögufrægu borg
Karþagó í Norður-Afríku, þar sem nú er
Túnis. Í fyrri hlutanum er fjallað um harða
baráttu Karþagómanna og Rómverja.

▼

20.45 Vinir í raun (In Case of Emerg-

20.30

Entourage

STÖÐ 2 EXTRA

ency) (3:13) Bandarísk þáttaröð um fjögur skólasystkini sem hittast aftur og styðja
hvert annað í lífsins ólgusjó.

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

22.45 Herstöðvarlíf (Army Wives)

20.35

(10:13) Bandarísk þáttaröð um eiginkonur
hermanna sem búa saman í herstöð.
Hey Paula

SKJÁREINN

23.30 Soprano-fjölskyldan (The Sopranos VI) (21:21) (e)

00.30 Kastljós (e)
00.50 Dagskrárlok

20.45

Vinir í raun (In Case of

SJÓNVARPIÐ

Emergency)

08.00 Seven Years in Tibet
10.15 Melinda and Melinda
12.00 Rebound
14.00 Wall Street
16.00 Seven Years in Tibet
18.15 Melinda and Melinda
20.00 Rebound
22.00 Walk the Line Óskarsverðlaunamynd um Johnny Cash og ástarsamband
hans við June Carter. Aðalhlutverk: Joaquin
Phoenix og Reese Witherspoon.

21.45

Missing

STÖÐ 2

00.15 Boys
02.00 xXx The Next Level
04.00 Walk the Line
06.00 Garfield 2

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Sylvester og

07.00 Landsbankadeildin 2008

Tweety, Camp Lazlo, Rannsóknarstofa Dexters og Kalli kanína og félagar.

FH - Fram

08.20 Oprah
09.00 Í fínu formi
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 La Fea Más Bella
10.20 ‘Til Death (16:22)
10.45 My Name Is Earl (10:22)
11.10 Homefront (15:18)
12.00 Hádegisfréttir
12.25 Neighbours
12.50 Spanglish
14.55 Numbers (20:24)
15.55 Háheimar
16.18 Leðurblökumaðurinn
16.43 Skjaldbökurnar
17.08 Tracey McBean
17.18 Louie
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.30 Fréttir
18.54 Ísland í dag
19.30 The Simpsons (9:22)
19.55 Friends
20.20 So you Think you Can Dance
(2:23) Dansæðið er hafið á ný. Keppendur vinna með bestu og þekktustu danshöfundum Bandaríkjanna til að ná tökum á
nýrri danstækni í hverri viku þar til að lokum
stendur einn eftir sem sigurvegari.

21.45 Missing (9:19) Þriðja þáttaröð spennumyndaflokks sem fjallar um leit
bandarísku alríkislögreglunnar að týndu fólki.
Jess Mastrini er sjáandi og sérlegur aðstoðarmaður hennar í þeim rannsóknum. Nicole
Scott er félagi hennar og er hörkulögga sem
veigrar sér ekki við að hagræða reglunum til
þess að leysa glæpi.
22.30 It’s Always Sunny In Philadelp-

hia (2:10) Önnur þáttaröð gamanþáttaraðar um fjóra félaga sem reka saman bar en
eru of sjálfumglaðir til að geta unnið saman
án árekstra.

22.55 Pizza My Heart
00.20 Shark (15:16)
01.05 My Name is Modesty
02.20 Spanglish
04.25 Missing (9:19)
05.10 The Simpsons (9:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

14.15 PGA Tour 2008 Bein útsending frá
Buick Open í golfi.

17.15 Landsbankadeildin 2008
FH - Fram

19.05 Sumarmótin 2008
Fjallað um Kaupþingsmótið sem haldið var
á Akranesi fyrr í sumar en þar sýndu listir sínar knattspyrnukappar af yngstu kynslóðinni.

19.45 Landsbankadeildin 2008

KR - ÍA Bein útsending frá leik í Landsbankadeild karla.

22.00 Landsbankamörkin 2008
Allir leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í
umferðinni skoðuð.

23.00 King of Clubs - Bayern München
Vandaður þáttur sem fjallar um stórliðin í
heiminum í dag og hvernig þeim hefur tekist að halda sér í fremstu röð í öll þessi ár.

23.30 Landsbankadeildin 2008
KR - ÍA

01.20 Landsbankamörkin 2008
Allir leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í
umferðinni skoðuð.

17.20 EM 4 4 2
Íþróttafréttamenn Stöðvar 2 Sport ásamt
sérfræðingum renna yfir hvern leikdag á
EM.

17.50 Premier League World
Nýr þáttur þar sem enska úrvalsdeildin er
skoðuð frá ýmsum óvæntum hliðum. Leikmenn heimsóttir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svipmyndir birtar af æðinu fyrir
enska boltanum um heim allan.

18.20 Season Highlights
Allar leiktíðir Úrvalsdeildarinnar gerðar upp í
hröðum og skemmtilegum þætti.

19.15 Bestu leikirnir

07.15 Rachael Ray (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Dynasty (e)
09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
14.45 Vörutorg
15.45 Life is Wild (e)
16.35 Girlfriends Gamanþáttur um vinkonur í blíðu og stríðu.

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

17.45 Dr. Phil Dr. Phil McGraw hjálpar
fólki að leysa vandamál og gefur góð ráð.

18.30 Dynasty Blake Carrington stýrir
olíufyrirtæki og er umkringdur konum sem
eru óhræddar við að sýna klærnar.
19.20 Top Chef (e)
20.10 Kimora. Life in the Fab Lane
(3:9) Þáttaröð þar sem Kimora Lee Simmons, stofnandi Baby Phat og Phat Farm,
hleypir áhorfendum inn í skrautlegt líf sitt.
Kimora var valin hönnuður árins en þakkarræðan vefst fyrir henni.

20.35 Hey Paula (2:7) Söngdívan og
dansdrottningin Paula Abdul sýnir áhorfendum hvernig stjörnulífið er í raun og veru.
Paula heldur til New York þar sem hún
hefur í nógu að snúast og fær lítinn sem
engan svefn. Álagið segir til sín og Paula
kemst í fréttirnar fyrir framkomu sína.

21.00 Eureka (7:13) Bandarísk þáttaröð
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndarmál. Þar hefur helstu snillingum heims verið
safnað saman og allt getur gerst.
21.50 The Evidence - NÝTT Bandarísk
sakamálasería með Anitu Briem í aðalhlutverki.

22.40 Jay Leno Jay Leno fær til sín góða
gesti og slær á létta strengi.

23.30 Criss Angel Mindfreak (e)
23.55 Dynasty (e)
00.45 Girlfriends (e)
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

Birmingham - Wigan

21.00 Champions of the World - Brazil Frábærir þættir sem varpa einstöku ljósi á
knattspyrnuhefðina í Suður-Ameríku. Í þessum þætti verða drengirnir frá Brasilíu teknir
fyrir en engin þjóð hefur sigrað oftar á HM í
knattspyrnu karla.

21.55 EM 4 4 2
22.25 Bestu leikirnir
Everton - Fulham

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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KR-ÍA Beint

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ungar ofurhetjur
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís
18.06 Lítil prinsessa
18.17 Herramenn
18.30 Út og suður (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Karþagó (Carthage) (1:2) Bresk

STÖÐ 2

▼

19.45

SJÓNVARPIÐ

▼

EKKI MISSA AF

ég með eins og íbúar Springfieldbæjar gerðu yfir Monorail-inu sínu.
Hann skar tómatsneiðarnar hratt og
óaðfinnanlega. Að sjálfsögðu fylgdu
gormskeri og djúspressa með. Ó, hve mikið
ég þráði Super Slicerinn.
Beikonsteikjarinn var líka snilld. Maður henti
bara beikoninu á rimlana og skellti því í örbylgjuofninn. Þar lak öll fitan af. Ekki séns að sleppa beikoni í
megrun. Eins með George Foreman-grillið. Það er samlokugrill fyrir kjöt
sem hallar svo að fitan renni af því. Aldrei hefur kjöt verið grillað eins og
hjá meistara George Foreman.
Einhvern tímann sá ég þátt um það hvernig dubbað er upp á mat
í sjónvarpi. Logsuðutæki var notað á kalkúninn og lími hellt yfir hann
til að láta hann glansa. Mér leið eins og þegar ég uppgötvaði að
jólasveinninn væri ekki til - ég ræð öllum sjónvarpsmarkaðavinum frá
áhorfi slíkra þátta.

▼

„Ég vil ekki taka þátt í
keppninni um hver sé
grennst, fallegust og best í
Hollywood. Ég er ákaflega
hamingjusöm vitandi það
að ég er eins góð og ég get
verið.“ Witherspoon leikur í
kvikmyndinni Walk the Line
sem sýnd er á Stöð 2 bíó í
kvöld.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.20
So You Think You Can
Dance
Þúsundir dansara með
mismikla hæfileika reyna
fyrir sér í áheyrnarprufunum í So you think you
can dance í þeirri von að
komast áfram og verða
næsta dansstjarna Bandaríkjanna. Keppendur vinna
með bestu og þekktustu
danshöfundum Bandaríkjanna til að ná tökum
á nýrri danstækni í hverri
viku en að lokum stendur
einn uppi sem sigurvegari.

16.00 Hollyoaks Bresk unglingasápa sem
segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks.
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld (17:22) Stöð 2 Extra sýnir
nú þessa sígildu gamanþáttaröð eins og
hún leggur sig, fjóra daga vikunnar og svo
aftur um helgar.

17.30 Entourage (13:20)
18.00 Comedy Inc. (22:22)
18.30 American Dad (16:19) Stan er útsendari CIA og er því alltaf til taks í baráttunni gegn ógnum heimsins. Fjölskylda hans
er ekki eins og aðrar fjölskyldur því að á
heimilinu búa m.a kaldhæðin geimvera og
enskumælandi gullfiskur.

▼

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld (17:22)
20.30 Entourage (13:20) Verðlauna-

þættir sem eru lauslega byggðir á fyrstu
árum Marks Wahlberg í bíóborginni. Raunalegt framapot Vincents og félaga í Hollywood heldur áfram en leiðin á toppinn er
bæði hlykkjótt og brött. Á slíkri þrautagöngu
kemur sér vel að eiga góða vini en stundum getur það líka bara skemmt fyrir.

21.00 Comedy Inc. (22:22) Ástralskur
sketsaþáttur sem slær öllum öðrum við.

21.30 American Dad (16:19)
22.00 Women’s Murder Club (3:13)
22.45 The Riches (4:7)
23.30 Wire (2:13)
00.30 Sjáðu
00.55 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst... Umsjón: Kolfinna
Baldvinsdóttir og Ásdís Olsen. Gestir: Erla
Sigríður Ragnarsdóttir, Sigríður Klingenberg,
Snorri Ásmundsson.
21.00 Mæður og dætur Umsjón: Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir. Gestir: Guðbjörg
Linda Udengård og Elín Anna Baldursdóttir.
21.30 Ármann á Alþingi Umsjón: Ármann Kr. Ólafsson. Gestur: Katla Þorsteinsdóttir, stjórnarformaður Alþjóðahúss.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

11.20 21 Søndag 12.00 Det lille hus på prærien
12.50 Nyheder på tegnsprog 13.05 Last Exile
13.30 SommerSummarum 15.05 Monster allergi
15.30 Mine venner Tigerdyret og Plys 15.55 Manda
16.00 Sommertid 16.30 TV Avisen med Sport
17.00 SommerVejret 17.05 Hercule PoirotPoirot
18.00 Tæt på en dronning 19.00 TV Avisen 19.25
SportNyt 19.30 Sommervejret på DR1 19.40
Slangen i Paradiset 21.10 Mistænkt 22.55 Seinfeld

08.00 H2O 08.25 Klasse 9a 08.55 Creature
Comforts 09.05 På jakt etter jobb 09.35 Naboer
10.00 Naboer 10.25 Med hjartet på rette staden 11.10 Med hjartet på rette staden 12.00
Wimbledon direkte 15.50 Oddasat nyheter på
samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 Mine
venner Tigergutt og Brumm 16.25 Bali 16.40
Distriktsnyheter 17.00 DagsrevyenMed sport.
17.30 Smaken av Danmark 18.00 Norsk attraksjon
18.30 ‘Allo, ‘Allo! 18.55 Distriktsnyheter 19.00
Dagsrevyen 21 19.35 Tudors 20.30 I kveld 21.00
Kveldsnytt 21.15 Nachspiel Wimbledon 21.35
Den mistenkte 23.15 20 spørsmål 23.40 Sport
Jukeboks

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Fotbollsakademin 10.35
Sportspegeln 11.20 Grön glädje 12.45 Dårskapens
hus 14.00 Rapport 14.05 Gomorron Sverige 15.00
Himlen över Danmark 15.30 Strömsö 16.00
Hannas hjälplinje 16.10 Ebb och Flo 16.15 Rorri
Racerbil 16.25 Yoko! Jakamoko! Toto! 16.30 Hej
hej sommar 16.31 Planet Sketch 16.50 Det femte
väderstrecket 17.00 Unge greve Dracula 17.30
Rapport med A-ekonomi 18.00 Sommartorpet
18.30 Packat & klart sommar 19.00 Foyle’s
war 20.35 Blod, svett och danska skallar 21.00
Rapport 21.10 Allsång på Skansen 22.10 Brottskod:
Försvunnen 22.55 Sändningar från SVT24

▼

MÁNUDAGUR 30. júní 2008

VIÐ MÆLUM MEÐ

The Evidence - NÝTT
Skjáreinn kl. 21.50
Bandarísk sakamálasería þar sem sögusviðið er San Francisco og aðalpersónurnar eru lögreglumenn og meinafræðingar sem rannsaka morð. Í upphafi þáttanna
fær áhorfandinn að sjá öll sönnunargögnin
en síðan þarf að raða saman brotunum til
að komast að því hver morðinginn er. Þættirnir koma úr smiðju Johns Wells sem er
maðurinn á bak við ER, Third Watch og The
West Wing.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.05 Morgunvaktin
06.50 Bæn
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Látún
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Útvarpsleikhúsið: Dóttir með hettu
og móðir á sandölum
13.15 Á sumarvegi
14.03 Út um víðan völl

15.03 Útvarpssagan: Múrinn í Kína
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Flækingur
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Á sumarvegi
20.00 Leynifélagið
20.30 Litla flugan rifjar upp Eurovision
21.10 Framtíð lýðræðis
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Svartfugl
22.45 Dalakofinn
23.30 Lostafulli listræninginn
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
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Íslenskir hjúkrunarnemar í Palestínu

Það er fer eftir dögum og stemningu hvað ég hlusta á, en ég
hlusta til dæmis á John Meyer,
Police, Elton John, Simon and
Garfunkel og Sigur Rós. Svolítið
svona bland í poka bara.
Oscar Bjarnason, grafískur hönnuður.
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Gunnar Pétursson hjúkrunarnemi er einn úr
hópi Íslendinga sem vinna sjálfboðastarf í Palestínu í sumar. Flest eru þau hjúkrunar- eða
læknanemar en einn þeirra er í Kvennaskólanum í Reykjavík.
Gunnar segir brýna þörf á sjálfboðaliðum.
„Bara það að sitja í sjúkrabíl, þó við gerum ekkert í honum, kemur honum í gegnum vegatálma.
Ferðafresli Palestínumanna er svo rosalega
skert. Sjúklingar eru að deyja af því sjúkrabílar
eru stoppaðir.“
Upprunalega hugmyndin var að fara til Kenýa
að vinna. Ein úr hópnum, Anna Tómasdóttir,
stakk upp á Palestínu, en hún hefur unnið sjálfboðastarf þar áður. Störfin eru mismunandi,
sum þeirra vinna hjá Project Hope við að kenna
ensku. Aðrir, eins og Gunnar, vinna hjá PMRS
læknasamtökunum við heilsugæslu.
Gunnar segir verkefnin svipuð og í heilsugæslu hérna heima. „Við getum náttúrulega lent

í því að þurfa að hlúa að einhverjum sem hefur
verið grýttur daginn áður. Ég verð samt örugglega ekki að taka á móti skot- og sprengjusárum, þó ég viti það ekki alveg núna.“
Sjálfboðaliðarnir borga uppihald og ferðakostnað sjálfir. En hvað fá þau út úr þessu? „Ef
við náum að gera lífið bærilegra fyrir eina
manneskju, þá er það sigur. Ef við náum að
kenna einni manneskju skyndihjálp sem hún
getur notað til að bjarga mannslífi seinna meir,
þá er það sigur. Ef ég næ að bólusetja krakka
sem verður til þess að hann fær ekki sjúkdóm,
þá er það sigur. Við erum ekki að fara að gera
nein stórræði úti, en það sem við gerum skiptir
samt máli fyrir fólkið sem við hittum.“
„Svo erum við auðvitað vitni að þessu ástandi.
En ég er ekkert að fara að halda með neinum.
Ég myndi aldrei labba framhjá særðum, hvort
sem þar er Ísraeli eða Palestínumaður.“ Hægt
er að fylgjast með sjálfboðaliðunum á herrag-

ÚT TIL HJÁLPAR Gunnar Pétursson hjúkrunarfræðinemi

er sjálfboðaliði í Palestínu

unnar.blog.is og annapalestina.blogspot.com
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Skötuhjúin Björn Thors og Unnur
Ösp Stefánsdóttir eru rísandi
stjörnur í leiklistarstéttinni. Í vetur
léku þau í Hamskiptunum í Bretlandi við frábæran orðstír. Næsta
vetur mun Unnur Ösp leikstýra
verkinu Fólkið í borginni í
Borgarleikhúsinu en Björn
er nú staddur í Bretlandi.
Þar fer hann með hlutverk
Hákons konungs í
víkingamynd sem
framleidd er af bresku
framleiðslufyrirtæki
fyrir BBC. Þykir
þar um mjög gott
tækifæri að ræða
fyrir ungan íslenskan leikara á hraðri
uppleið.
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LÁRÉTT
2. bauti, 6. guð, 8. fornafn, 9. loga, 11.
gelt, 12. óbundið mál, 14. urga, 16.
kúgun, 17. ennþá, 18. málmur, 20.
tveir eins, 21. ána.
LÓÐRÉTT
1. myrði, 3. umhverfis, 4. gróðrahyggja, 5. af, 7. sambandsríkis, 10.
dolla, 13. atvikast, 15. sál, 16. pota,
19. ónefndur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. drep, 3. um, 4. fégirnd,
5. frá, 7. alríkis, 10. dós, 13. ske, 15.
anda, 16. ota, 19. nn.
LÁRÉTT: 2. buff, 6. ra, 8. mér, 9. eld,
11. gá, 12. prósi, 14. ískra, 16. ok, 17.
enn, 18. tin, 20. dd, 21. asna.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8.

1

Bandalag háskólamanna, BHM.

2

Björk Guðmundsdóttir.

3

Spánverjar og Þjóðverjar.

- kbs

FRÉTTIR AF FÓLKI

5

8

10

Fréttablaðið/Anton

PÁLL ARASON MEÐ CONNA Man aftur til ársins 1920 enda kann hann að drekka vín og er viku með flöskuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/BRYNJAR GAUTI

PÁLL ARASON: MEÐ NAGLA Í LÖPPINNI Í TVÖ ÁR

Reðurgjafi í mjaðmaaðgerð á Akureyri
„Það var ekkert fylgst með mér og
ég var með nagla í löppinni í tvö
ár,“ segir Páll Arason, reðurgjafi
og fyrrverandi ferðamálafrömuður. Á þriðjudaginn mun Páll fara í
mjaðmaaðgerð þar sem hann fær
vonandi bót meina sinna. Páll varð
fyrir því óláni að fá heilablóðfall
fyrir þremur árum og fótbrotnaði í
leiðinni. „Ég brotnaði þar sem leggurinn gengur upp í mjaðmagrindina,“ segir Páll sem var negldur
saman, sendur í endurhæfingu og
þaðan heim með göngugrind. Eftir
það virðist Páll hafa gleymst í kerfinu því naglarnir voru ekki teknir
fyrr en tveimur árum seinna, þegar
þeir voru farnir að skrölta að sögn
Páls, og brotið ekki enn gróið. Nú á
að framkvæma aðgerð á mjöðm
Páls sem á að lækna mein hans .
Það er ekki að heyra á Páli að

hann sé orðinn 93 ára gamall. Engu
að síður er það raunin og hefur
Páll upplifað margt á þessum
árum. Meðal annars hefur hann
sængað hjá hátt í þrjú hundruð
konum á lífsleiðinni. „Þá er ég
ekki að telja vændiskonurnar í
útlöndum með,“ segir hann en
hann hélt nákvæma skrá yfir þær
konur sem hann sængaði hjá hérlendis. Og það af góðri ástæðu:
„Þær áttu til að kenna mér krakka
sem ég átti ekkert í. Þá var gott að
hafa það skrifað niður hvenær ég
var með þeim,“ segir Páll en flestar af hjásvæfum hans komu úr
Húnavatnssýslu.
Páll er bráðskýr í kollinum og
segist muna allt frá því hann var
fimm ára. Það hjálpar til að hann
kann að drekka vín og segist vera
viku með flöskuna. Páll er ekki

síður sérstakur fyrir þær sakir að
hann fer nánast aldrei í bað að
eigin sögn. „Nei, heita vatnið
opnar fyrir svitaholurnar og þá
kemur svitalykt. Vinkona mín
kemur þess í stað og strýkur á mér
bringuna, magann og hrygginn
með handklæði reglulega og þá
hrynur af mér skinnið því ég er
með svo þurra húð.“
Á dögunum var fjallað um 52 ára
Bandaríkjamann sem ætlar að
gefa reður sinn á Reðursafnið á
Húsavík og lifa án reðurs það sem
eftir er. Það getur Páll ekki hugsað
þér en hann hefur ánafnað safninu
sinn drjóla þegar hann er allur.
„Þeir fá ekki minn fyrr en ég verð
dauður. Þá hef ég ekkert við hann
að gera.“
soli@frettabladid.is

Plata Merzedes Club, I wanna
touch you, kemur út á næstu
dögum. Öll lögin á plötunni eru
eftir Barða Jóhannsson en hann
nýtur aðstoðar margra með textana.
Allir hljómsveitarmeðlimir sveitarinnar semja texta við lög á plötunni
fyrir utan Hlyn Áskelsson, betur
þekktan sem Ceres 4.
Vekur það töluverða
athygli því Ceres hefur
sent frá sér þrjár plötur
og er annálaður sem
frábær textahöfundur. Hefur hann
meira að segja
gefið út heilan disk
með ljóðum. Velta
menn fyrir sér
hvort textar Hlyns
séu ekki samboðnir
lögum Merzedes
Club, eða öfugt?

Ný plata tenórsins Garðars Thors
Cortes kemur út hér á landi og í
Bretlandi í dag. Platan fékk
fjórar stjörnur í gagnrýni
Daily Express fyrir helgi
en einungis eina stjörnu
í The Knowledge,
fylgiriti Time. Cortes
kippti sér þó lítið
upp við það. Að
sögn umboðsmannsins Einars Bárðarsonar skellti hann sér
á tónleika með Bon
Jovi um helgina og
skemmti sér vel.
-shs/hdm

Fótboltakona í fjármálahagfræði
„KSÍ bauð okkur í mat og við horfðum saman á undanúrslitin í EM,“
segir Dóra María Lárusdóttir
landsliðskona spurð um hvernig
stelpurnar hafi fagnað glæstum
sigri sínum á Grikkjum síðastliðið
fimmtudagskvöld. „Svo fórum við
heim til Katrínar Ómarsdóttur
landsliðskonu sem er með flottan
pall í garðinum og sprelluðum
aðeins þar á meðan Rakel Hönnudóttir spilaði á gítar, en við þurftum að mæta í vinnu daginn eftir
svo við vorum ekki lengi frameftir,“ bætir hún við.
Síðastliðin þrjú ár hefur Dóra
María verið búsett á Rhode Island
í Bandaríkjunum þar sem hún var
á fótboltastyrk og nam fjármálafræði, en í vor lauk hún BS gráðu

og er nú flutt til landsins. „Ég ætla
í fjármálahagfræði í HÍ í haust, en
í sumar verð ég að spila fótbolta og
vinna hjá SP fjármögnun. Ég hef
verið að vinna í fyrirtækinu síðastliðin sumur og í kringum jólin
þegar ég hef verið á landinu,“ segir
Dóra María, en vill ekki meina að
það hafi verið mikil viðbrigði að
flytja aftur heim til Íslands.
„Ég mun kannski finna meira
fyrir því í haust, enda var ég vön
að vera heima á sumrin, en ég
mæli hiklaust með því að stelpur
sem eru í fótbolta og ætla í nám
horfi til Bandaríkjanna upp á að
komast á fótboltastyrk. Það eru
mun fleiri möguleikar fyrir stelpur þar en í Evrópu,“ segir Dóra
María að lokum.
- ag

FLUTT HEIM FRÁ BANDARÍKJUNUM

Fótboltakonan Dóra María lauk BSgráðu í fjármálafræði í vor og stefnir nú
á fjármálahagfræði í HÍ í haust auk þess
að halda áfram í fótboltanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

J

Ný tónlist
Einnig
fáanlegar
01.

When You Say You Love Me

02.
03.

She
Mama

04.

Autumn Leaves

05.
06.

M'appari tutt'amor
Che Gelida Manina

07.

The Prayer

08.

Lady

09.

Sacrificial Love

10.

Mattinata

11.

13.

Pourquoi Me Réveiller
No Words
Com'é Gentil

14.

Sofðu unga Ástin mín

7CD

Duet With Natasha Marsh

12.
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1.999

Íslandslög 1 - 7

5CD

100 bestu lög lýðveldisins

„Yfirburðamaður
í sínu fagi.
Einn Bubbi
+ fjórir naglar
= fimm stjörnur.“

Trausti Júlíusson,
Fréttablaðið

Bubbi Morthens - Fjórir naglar

RÍÐUM SEM FJANDINN
1. Ríðum sem fjandinn
2. Ríðum, ríðum, ríðum
3. Komum ríðandi að austan
4. Stóðhesturinn
5. Blakkur
6. Hesta-Jói
7. Senn kemur vorið
8. Á brímans báli
9. Kvöldið er fagurt
10. Ég sé um hestinn
11. Tígulás
12. Rósin
13. Vegbúinn
14. Viltu með mér vaka í nótt

CD

+DVD

Sigurður Guðmundsson og Memfismafían
- Oft spurði ég mömmu

Ð!
GOTT VER
KR.

1.999

Coldplay - Viva lavida

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Þráins
Bertelssonar
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Útrás skattgreiðenda

U

m daginn hitti ég stjórnmálamann. Við fórum að tala um
bankana. „Það er ekki von að þú
skiljir þetta,“ sagði stjórnmálamaðurinn. „Bankarnir borga svo
rosalegar fjárhæðir í skatta svo að
við verðum einfaldlega að bjarga
þeim eða missa þá úr landi.“ Ég
sagði: „Úr því að við þurfum að
hafa bankana í gjörgæslu til að
þeir drepist ekki koma þessir
skattpeningar að litlum notum.“
Spurningarmerki komu í augu
stjórnmálamannsins.

CGHJ76GJ
HEDGI?:EE>

ÞJÓÐINA munar lítið um þá skatt-

peninga sem bankarnir borga,“
sagði ég. „Þetta eru peningar sem
bankarnir hafa sogið úr þjóðinni og
þeir renna ekki til neins sem skiptir almenning í landinu máli.“

@DB9JD<G:NCHAJ6@IJ<A¡C?JBHJ76GJ;DG:HI:G

Í hvað renna þá þessir einskis nýtu
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peningar?“ spurði stjórnmálamaðurinn. Því var fljótsvarað: „Í bruðl
og mont og gæluverkefni. Í að
skaffa utanríkisráðuneytinu milljarð á mánuði, ekki á ári heldur
mánuði, til að hafa óstarfhæfa
einkavini á launum, halda úti sendiráðum í Asíu og Afríku, hafa fjölda
manns á ferðalögum til að ræða við
Bashar al-Assad, einræðisherra og
harðstjórason í Sýrlandi, og aðra af
sömu sort. Og umræðuefnið:
Hvernig Ísland geti komið að því
að leysa deiluna um framtíðarskipan mála í Miðausturlöndum!!! Er
kerlingin komin með algert stórmennskubrjálæði? Kannski friðarverðlaun Nóbels? Heima hjá henni
er kreppa og hún er formaður
krataflokks og hún situr skælbrosandi við fótskör þriðja klassa einræðisherra í Sýrlandi.“

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

ÞÚ

segir nokkuð,“ sagði stjórnmálamaðurinn og leit á klukkuna.
En ég var ekki búinn: „Í svona rugl
er peningum mokað. Forsetaembættið hefur hlaupið í spik. Það
getur vel verið að forsetinn sé mun
skynsamari en utanríkisráðuneytið, en af hverju þarf tvær utanríkisstefnur? Hver hefur beðið forsetann að reyna að spinna sér
alþjóðlega værðarvoð með viðtölum á CNN um að hann hafi fundið
upp hitaveituna og langi til að
velgja öllu mannkyni undir uggum
á vistvænan hátt? Kjarni málsins
er þessi. Við getum skorið niður
ríkisútgjöld án þess að skerða
nokkra nauðsynlega þjónustu – ef
við fáum að vera í friði fyrir
hálaunaðri einkavina- og sjálftökumannayfirstétt sem spreðar peningum á báða bóga á kostnað okkar
hinna – sem erum LÍKA með bankana á okkar framfæri!“ Sagði ég.
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STUNDUM verða jafnvel skattgreiðendur að fá útrás.

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 30. júní,
183. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.05
1.56

Hádegi

Sólarlag

13.31
13.16

23.57
0.33

Heimild: Almanak Háskólans
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