Rispur

í glösum, þótt
smáar séu,
geta sett
leiðinlegan
svip á annars fallegan
borðbúnað
.
Gott ráð til
þess
fjarlægja smáu að
rispurnar
í glervörunu
m á heimilinu er að smyrja
örlitlu
af tannkremi
yfir þær.
Tannkremið
mýkir hrjúft
yfirborðið og
virkar örlítið
eins og slípiefni
fyrir það.
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Sumarhreingern
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geta verið sniðugar
á þeim
tímum þegar
ský
sólu. Í rigningarúðdregur fyrir
a er tilvalið
að drífa sig
inn
gögn heimilisinsog hreinsa hús. Gott húsráð
við hreinsun
húsgagna er
þrífa þau með
að
klúti sem dýft
hefur verið
í blöndu af
sterku
tei því þá mun
skína af þeim.
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Ekkert notalegra en að
kveikja upp í arninum

5PPL Å SÅMA

• heimili



tir fasteignasa
li er alin upp

Sérblað um fasteignir
við snark í

arni og lét drauminn

Notalegt sn
ark í eldinu
m

Í MIÐJU BLAÐSINS

Við tifandi
læk í Hafnarfir
ði speglast
logar úr töfrandi
hvítir
arni.

„Ég er alltaf
og veit ekkertsvolítið kulvís, með
hálfgerðan
um og horfa notalegra en að kveikja
hroll,
upp í arninþað er um á róandi og fallegan
hábjart sumarið
eldinn,
segir Telma
eða á köldumhvort sem
vetrum “
ar Húsi í Róbertsdóttir ei
b
d

um eigið heimili

með arni rætast.
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„Við erum
um, sögum ofsalega dugleg að
kveikja
niður jólatréð
sem til fellur.
og brennum upp í arninannan
spjalla saman Þarna njótum við
fjölskylda eldivið
og vera
n þess
og hentugt
að líta undantil; sjónvarpið er þarna að
á skjánum
í eldinn ef
líka
“ segir T l
eitth ð
É
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Innbyggð uppþvottavél
og amerískur ísskápur
Telma Róbertsdót

• Klapp arstíg
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¶ARF AÈ VINNA
EN HEFUR EKKI Å ÖAKINU Å SUMAR
¶VÅ EKKI AÈ TÅMA 
3ÁRH¾Ù MIGL¹TA ÖAÈ Å HENDUR FAGMAN
NS 
B¹RUJ¹RNI SEMÅ SPRAUTUN ¹ ÎLLU
GEFUR EINSTAK
A ¹FERÈ

HÚSIN Í BO
RGINNI
… það borga
r sig!

HÚSIN Í BORG
INNI

Álfhólsvegur
26a - 200 Kóp
Opið hús í dag
mánudaginn
7. júlí milli

Heimsótti George Lucas

kl. 18-19

Frum

HEIMILI

Blómav

asar setja
líflegan svip
á
yfir sumarið. heimilið
Gaman
er að skreyta
heimilið
með nýtíndum
um sem finna blómmá villt
í garðinum.
Það er um
að gera að
finna vasa
í fjörlegum
litum. Litrík
blóm og líflegir
blómavasar gleðja
augað og setja
sumarlegan
blæ á heimilið.

39.900.000
Fallegt mikið
endurnýjað 163,6
fm bílskúr.
fm raðhús á
tveimur
Þóra s. 865-7202

tekur á móti

hæðum, þar af

Fór á Skywalker-búgarðinn með fólki úr kvikmyndaheiminum.

30

gestum

Til leigu

Vagnhöfði

U.þ.b. 120 fm
ca. 240 á hæð.bil með innkeyrsluhu
rð
U.þ.b. 410 fm
með rampi kjallari, áður trésmi
ðja
og innkeyrsluhu
rð.

Bæjarlind

U.þ.b. 180 fm
2. hæð, opið skrifstofuhúsnæði á
vinnurými,
fundahergi
skrifstofa
og mót k

Nýtt fjórbýli

á góðum stað

FÓLK 30

Bílskúr og su
í Hafnarfirði
. Allar innréttinga
r og tæki vönduð.

Fasteignasalan
Ás
herbergja íbúð hefur til sölu fjögurra
á
Völlum í Hafnarfirtveimur hæðum í fjórbýli
á
ði

ðursvalir

veggir og
loft eru sandspör
útihurðir eru
sluð og máluð.
úr tré frá Glu
Gluggar og
K l

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 512 5000

MÁNUDAGUR

Guðfinna Sigurðardóttir:

Skrifar á Ísafirði

Kemur íbúum
Dubai í form á
átta vikum

Auður Jónsdóttir rithöfundur flytur til Ísafjarðar þar sem hún ætlar
að klára bókina
Vetrarsól.

FÓLK Guðfinna Sigurðardóttir,
líkamsræktarkennari og einkaþjálfari, kemur fólki í form á átta
vikum á einu af
Meridianhótelunum í
Dubai.
Guðfinna
kann vel við sig
í furstadæminu
þar sem hún
hefur verið
búsett síðastliðin sex ár, en
upphaflega
GUÐFINNA
fluttist hún til
SIGURÐARDÓTTIR
Dubai þegar
eiginmaður hennar, Michael
Hansen, fékk flugmannsstöðu hjá
Emirates-flugfélaginu.
Hún segir það hafa tekið um
tvö ár að venjast menningu
Dubai þar sem gífurlega mikil
uppbygging á sér stað og segir
hálfóhugnanlegt hversu miklir
peningar séu í landinu.

FÓLK 30

Vilja bæta þjónustuna
Hjónin Gunnur Hafsteinsdóttir og
Stefán Jónsson opnuðu fyrsta gistiheimilið í Þorlákshöfn á dögunum.
TÍMAMÓT 16

Dóttir Jóns Gnarr á leiðinni í Merzedes Club
Margrét Edda
Jónsdóttir er ein
tveggja sem kemur
til greina sem
bakraddasöngkona Merzedes Club.
FÓLK 20

Dramatík í
toppslagnum

- ag /sjá síðu 30

Átta lögregluþjónum banað:

Keflvíkingar unnu FH
með marki í uppbótartíma.

Fimmtán létust
í sprengjuárás

ÍÞRÓTTIR 24

ÍSLAMABAD, AP Að minnsta kosti

VEÐRIÐ Í DAG
PRÚÐBÚIN Í SUNNUDAGSBÍLTÚR Hjónin Sævar Pétursson og Ragnheiður Sigurðardóttir skörtuðu sínu fegursta á árlegum fatadegi
Fornbílaklúbbsins á Árbæjarsafni í gær. Sævar er formaður klúbbins og kom akandi á þessari glæsikerru, Ford-bifreið frá árinu 1930.
FRÉTTABLAÐIÐ / AUÐUNN

13

16
16
17

16

GÓÐVIÐRI Í dag verður hæg norðlæg eða breytileg átt. Sum-staðar
skýjað norðan til annars yfirleitt
nokkuð bjart veður. Hætt við þoku
með ströndum. Hiti 12-22 stig
hlýjast sunnan og vestan til.
VEÐUR 4

Utanríkisráðherra
kominn í mál Pauls
Sendiherra Íslands í Róm á nú í viðræðum við ítölsk stjórnvöld og flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Paul Ramses eigi að fá sem besta málsmeðferð. Í
utanríkisráðuneytinu er talað um þetta sem fyrsta skref í máli Keníamannsins.
Ingibjörg
Sólrún
Gísladóttir utanríkisráðherra bað
sendiherra Íslands að beita sér í
máli keníska flóttamannsins Pauls
Ramses á föstudaginn, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins.
Sem kunnugt er var Paul vísað
úr landi og til Ítalíu, á grundvelli
Dyflinnar-samningsins, en hann
hafði sótt um pólitískt hæli hér á
landi. Hann dvelst nú nálægt Róm,
ásamt öðrum flóttamönnum. Paul
hefur verið viðloðandi Ísland lengi
og kona hans og barn eru hér enn.
Sendiherrann mun hafa átt í viðræðum við ítölsk stjórnvöld og

FLÓTTAMENN

Ég get staðfest það að
sendiherrann í Róm fylgist með máli Pauls og að ráðherra
er umhugað um málið.
KRISTRÚN HEIMISDÓTTIR
AÐSTOÐARMAÐUR UTANRÍKISRÁÐHERRA

flóttamannastofnun
Sameinuðu
þjóðanna á Ítalíu, en hún getur
haft inngrip í málefni einstaklinga.
Staða Pauls er sögð mun sterkari
en ella af þessum sökum.
Meiningin er að tryggja að Paul
fái réttláta málsmeðferð og ítölsk

fimmtán fórnarlömb liggja í
valnum og yfir tuttugu eru sárir
að auki eftir sjálfsmorðssprengjuárás í Íslamabad,
höfuðborg Pakistans, í gær.
Meðal þeirra látnu eru átta
lögreglumenn, að sögn pakistanskra yfirvalda.
Eitt ár er liðið frá því að um
hundrað manns biðu bana þegar
löngu umsátri um Rauðu moskuna
í borginni lauk með hörðum
átökum.
Árásin í gær var gerð í
nágrenni lögreglustöðvar nærri
Melody-verslunarhverfinu.
Lögregluþjónarnir sem munu
hafa látist eru sagðir hafa verið
að gæta að mótmælendum þegar
sprengjan sprakk.
- sh

stjórnvöld séu vel upplýst um hans
aðstæður. Ekki fengust upplýsingar um hvort stefnt er að því að
hann komi hingað aftur.
Í utanríkisráðuneytinu er rætt
um afskipti sendiherrans sem
fyrstu skref.
Ekki náðist í utanríkisráðherra í
gær og þegar Fréttablaðið ræddi
við
Kristrúnu
Heimisdóttur,
aðstoðarmann ráðherra, vildi hún
ekkert tjá sig um málið.
„En ég get staðfest það að sendiherrann í Róm fylgist með máli
Pauls og að ráðherra er umhugað
um málið,“ sagði hún. - kóþ / sjá síðu 6

KRYDDSMJÖR

SPURNING DAGSINS

Valgerður, ertu orðin Sivjuð á
þessu?
„Það sem bjargar mér er það að ég
er bara kvöldsvæf á veturna og þarf
lítið að sofa á sumrin.“
Valgerði Sverrisdóttur, varaformanni
Framsóknarflokksins, brá í brún þegar
hún heyrði að Siv Friðleifsdóttir hefði tvívegis verið sögð varaformaður flokksins í
kvöldfréttum Útvarps á laugardaginn.

HÓPREIÐ Landsmót hestamanna þykir
hafa tekist vel þetta árið.

Landsmóti hestamanna lokið:

Ánægðir með
útkomuna

HESTAR Á milli 13 þúsund og 14

þúsund manns voru samankomnir
á Gaddstaðaflötum á Hellu í gær,
á lokadegi Landsmóts hestamanna.
Spennan var mikil og þéttsetið
var í brekkunum þar sem fylgst
var með úrslitum í öllum flokkum. Mótshaldarar eru ánægðir
með keppnishaldið, segir
lögreglan góðan anda hafa ríkt á
svæðinu og engin stórmál komið
upp.
Kjartan Þorkelsson, sýslumaður á Hvolsvelli, er mjög ánægður
með mótið og segir að allt hafi
farið vel fram miðað við þann
mannfjölda sem var staddur á
mótinu.
- stp

DANMÖRK
Reykingamenn reiddust
Þrír menn voru stungnir í Kaupmannahöfn í fyrrinótt eftir að einn
þeirra hafði beðið nokkra reykingamenn um að færa sig út fyrir á
meðan þeir reyktu. Reiddust reykingamennirnir og stungu manninn
og félaga hans. Þeir voru fluttir á
sjúkrahús en munu ekki í lífshættu.

SÓMALÍA
Starfsmanni SÞ banað
Yfirmaður þróunaraðstoðar Sameinuðu þjóðanna í Sómalíu féll fyrir
hendi sómalskra byssumanna í
gær, að því er talsmenn Sameinuðu
þjóðanna fullyrða. Hann var skotinn
í höfuðið á leiðinni út úr mosku í
Mogadishu, höfuðborg landsins.
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Lögregla ók á bíl ökuníðings sem flúði undan henni á ofsahraða hverfa á milli:

Óheppinn þjófur á Akureyri:

Stefndi vegfarendum í voða

Bankaði upp á
hjá lögreglunni

LÖGREGLUMÁL Maður í annarlegu
ástandi keyrði á ofsahraða undan
lögreglu á stolnum bíl í fyrrakvöld. „Engu skipti þótt lögreglumenn settu upp lokanir og þrengingar.
Bifreiðinni
var
miskunnarlaust ekið yfir kanta og
hringtorg, á móti rauðu ljósi, upp
á gangstéttir og á móti akstursstefnu,“ segir Jóhann Karl Þórisson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu.
Tilkynnt var um furðulegt aksturslag mannsins klukkan rúmlega
tíu í fyrrakvöld. Lögreglan gaf
ökumanninum
stöðvunarmerki
við Rauðavatn skömmu síðar.
Maðurinn sinnti því í engu heldur

EFTIRFÖR Maðurinn ók gegn akstursstefnu, uppi á gangstéttum og yfir
hringtorg. Myndin er úr safni.

jók hraðann suður Breiðholtsbraut, fór fram úr bílum öfugum
megin vegarins og ók inn í Árbæinn. Þar ók hann á ofsahraða eða
allt að hundrað kílómetra hraða á

klukkustund þar sem hámarkshraði var þrjátíu. Ökumenn þurftu
að sveigja frá manninum og keyra
út í kant og gangandi vegfarendur
þurftu sömuleiðis að forða sér.
Þaðan ók maðurinn í gegnum
Rofabæ, inn í Bæjarháls, gegnum
Höfðabakka og austur Vesturlandsveg að Grafarholti þar sem
hann sýndi hvað glæfralegastan
akstur.
Loks barst eftirförin aftur inn á
Vesturlandsveg í átt að Mosfellsbæ. Þar ók lögreglubíll í hlið bifreiðarinnar með þeim afleiðingum
að hún valt og hafnaði utan vegar.
Ökumanninn sakaði ekki. Hann
var gisti fangageymslur.
- ges

LÖGREGLUMÁL Maður frá Akureyri,
sem leitað hafði verið án árangurs
vegna þjófnaðar á myndavél,
bankaði í fyrrinótt upp á hjá
einum lögreglumannanna sem
hafði leitað hans. Lögreglumaðurinn elti þjófinn og kallaði á aðstoð
sem leiddi til handtöku hans. Í
fórum mannsins var þýfi úr öðru
innbroti auk þess sem félagi hans
var ákærður fyrir akstur undir
áhrifum fíkniefna.
Erindi mannsins í hús lögreglumannsins er óvíst en grunur
leikur á að hann hafi verið að
undirbúa innbrot í húsinu. Það var
hrein tilviljun að hús lögreglumannsins varð fyrir valinu.
- ges

Vatnaparadís gæti
breyst í sundlaug
Óvíst er um vatnagarð sem sjálfstæðismenn og framsóknarmenn ákváðu að
reisa í Úlfarsárdal. Hugsanlega verður hverfissundlaug látin nægja. Formaður
skipulagsráðs segir stærð og staðsetningu sundlaugar ekki hafa verið ákveðna.
REYKJAVÍK Óvíst er hvort af byggingu vatnagarðs sem
byggja átti í Úlfarsárdal verður. Hugsanlegt er að
þar verði einungis hverfissundlaug.
Ákveðið var að láta reisa vatnagarð og sundlaug í
Úlfarsárdal í tíð meirihluta sjálfstæðismanna og
framsóknarmanna í borginni.
Tillaga þess efnis var samþykkt samhljóða í
íþrótta- og tómstundaráði í janúar árið 2007 og
skipulagsráð samþykkti í október það ár tillögu að
deiliskipulagi sem gerði ráð fyrir garðinum.
Einnig var leitað eftir samstarfsaðilum um rekstur
garðsins og fór forval um þróunar- og hugmyndasamkeppni fram þá um sumarið.
„Vatnagarðurinn hefur verið tekinn út af deiliskipulaginu,“ segir Óskar Bergsson, borgarfulltrúi
framsóknarmanna, sem spurðist fyrir um málið og
fékk þau svör að verið væri að íhuga annan stað fyrir
garðinn við Leirtjörn í miðsvæði hverfisins.
„Ég treysti því að menn vinni samkvæmt því sem
sagt var þegar þessi breyting var gerð í vetur,“ segir
Óskar. „Þessi sundlaugagarður var eitt af kosningamálum okkar framsóknarmanna og við höfum
mikinn áhuga á því að hann verði að veruleika.“
„Við gerum ráð fyrir umfangsmikilli þjónustu í
þessu hverfi, þar á meðal sundlaug,“ segir Kjartan
Magnússon, formaður íþrótta- og tómstundaráðs.
Kjartan kveðst ekki geta svarað því hvort um
sundlaug eða vatnagarð verði að ræða. „Við eigum
eftir að útfæra skipulagið nánar.“
Fulltrúar meirihlutans í skipulagsráði telja að ekki
sé rými fyrir vatnagarð þar sem hann átti upphaflega að rísa, vegna annarrar íþrótta- og útivistaraðstöðu sem þar er í undirbúningi, að því er fram
kemur í skriflegu svari til minnihlutans í ráðinu.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, formaður ráðsins,
segir hvorki búið að taka endanlega ákvörðun um
staðsetningu né stærð sundlaugar í Úlfarsárdal.
„Við erum að skoða þetta í samhengi við annað
skipulag á svæðinu,“ segir Hanna Birna. „Við höfum
hugmyndir um útivistarparadís í dalnum og þar
stendur einnig til að hafa sundlaug.“
Hanna Birna útilokar ekki vatnagarð en segir að
umfang sundlaugarinnar hafi ekki enn verið
ákveðið.
helgat@frettabladid.is

STEMNING Gríðarlegur mannfjöldi
kemur árlega saman í Pamplona á Spáni
til að fylgjast með árlegu nautahlaupi.

Þúsundir komu saman:

Hlaupið undan
sex nautum
SPÁNN, AP Margt var um manninn
á götum Pamplona á Spáni í gær
þegar fólk safnaðist saman til að
fagna byrjuninni á hinni árlegu
nautahlaupshátíð, San Fermin.
San Fermin-hátíðin er þekkt um
allan heim fyrir nautahlaupin.
Hvert hlaup á sér stað um
klukkan 8 fyrir hádegi. Þar er
reynt á hæfileika og hugrekki
þátttakenda sem þurfa að hlaupa
meðfram þröngum götum
Pamplona með sex ógnvekjandi
naut sér við hlið. Seinni hluta
dags mæta nautin síðan þjálfuðum nautabönum í nautaatshringnum.
- stp

Írskir dagar á Akranesi:

Hátíðarhöldin
fóru vel fram
LÖGREGLUMÁL Varðstjóri lögregl-

HVERFISSUNDLAUG Óvíst er hvort ráðist verður í byggingu
vatnagarðs sem rísa átti í Úlfarsárdal. Kannski verður hverfissundlaug látin nægja.

unnar á Akranesi segir eftirlit
með aldurstakmarki gesta á
Írskum dögum um helgina hafa
skilað góðum árangri. Ekkert hafi
verið um skrílslæti eins og í fyrra
og hátíðarhöldin hafi tekist mjög
vel.
Þó fékk lögreglan tilkynningu
um fimm líkamsárásir, tíu voru
teknir með eiturlyf og níu voru
grunaðir um að keyra undir
áhrifum.
- ges

TBWA\REYKJAVÍK \ SÍA

Tveir fyrrum háttsettir hershöfðingjar taldir hafa ætlað að steypa Tyrklandsstjórn:

Tyrkir segjast hafa afstýrt valdaráni
AP Tyrknesk lögregla
handtók í gær tvo fyrrverandi
háttsetta hershöfðingja sem grunaðir eru um að hafa ætlað að
steypa íslamskri ríkisstjórn landsins. Alls hefur nú 21 verið handtekinn undanfarna viku í tengslum við meint valdarán.
Engar ákærur hafa verið gefnar
út vegna málsins og yfirvöld hafa
litlar upplýsingar viljað veita.
Sum dagblöð tengd tyrknesku
stjórninni fullyrða að þeir grunuðu hafi skipulagt hrinu atburða,
meðal annars fjöldamótmæli og
ofbeldisfull átök við lögreglu, sem
að endingu myndu leiða til valdaráns hersins.
Þeir handteknu eru hluti þjóðernissinnaða hópsins Ergenekon,
sem er fylgjandi veraldlegri ríkisstjórn í Tyrklandi. Annar hershöfðinginn tók þátt í því að skipu-

ANKARA,

leggja nokkur mótmæli gegn
ríkisstjórn landsins í fyrra. Rannsókn á meintu valdaráni hófst á
síðasta ári þegar handsprengjur
ætlaðar opinberri öryggislögreglu
fundust á heimili fyrrverandi
hershöfðingja.
Stjórnarandstæðingar og fleiri
hafa stigið fram og gagnrýnt handtökurnar. Þeir fullyrða að þær séu
liður í tilraun stjórnvalda til að
þagga niður í andstæðingum ríkisstjórnarinnar.
- sh

REIÐIR MÓTMÆLENDUR Handtökunum

var mótmælt af andstæðingum stjórnvalda í gær. Þeir segja stjórnina reyna
með þeim að þagga niður í gagnrýnisröddum
FRÉTTABLAÐIÐ / AP
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Versti salmonellufaraldurinn í fimmtán ár geisar í Danmörku:

Bandaríkjadalur

77,1

77,46

Sterlingspund

152,87

153,61

Evra

120,89

121,57

Dönsk króna

16,21

16,304

Norsk króna

15,151

15,241

Sænsk króna

12,871

12,947

Japanskt jen

0,7219

0,7261

SDR

125,33

Átök í iðnaðarhúsnæði:

Þúsundir taldir hafa veikst

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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Salmonellufaraldur
geisar í Danmörku og er hann sá
versti í fimmtán ár. Talið er að
þúsundir Dana hafi veikst þó að
aðeins 330 hafi leitað læknishjálpar og verið skráðir veikir. Sjúklingarnir eru á öllum aldri þó að
heldur fleiri börn hafi veikst en
venjulega.
„Langflestir berjast við sýkinguna án þess að leita læknishjálpar
eða fara á sjúkrahús og eru því
ekki skráðir veikir,“ segir í frétt á
vef danska blaðsins Politiken.
Ekki er vitað hvar salmonellufaraldurinn á upptök sín en rannsókn stendur yfir. Engar grænmetisætur hafa sýkst. „Allt bendir
til þess að faraldurinn komi úr

DANMÖRK

126,07

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
155,545
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

TALIN KOMA ÚR KJÖTINU Ekki er vitað

hvaðan salmonellusýkingin kemur en
allt bendir til að hún komi úr kjötframleiðslunni, að sögn yfirlæknis.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kjötframleiðslunni, trúlega úr
svínakjötsframleiðslunni eða ali-

fuglaræktinni,“ segir Kåre Mølbak yfirlæknir í Politiken en bætir
svo við að engar vísbendingar
liggi fyrir.
Hátt í fjögur þúsund einstaklingar hafa fengið niðurgang, hita og
slæma magaverki síðustu vikur
og hafa sumir verið svo veikir að
þeir hafa verið lagðir á sjúkrahús.
Vart varð við fyrstu tilvikin í
febrúar en heilbrigðisyfirvöld
fóru ekki að skoða málið fyrr en
salmonellufaraldurinn komst á
fullan skrið í maí.
Norðmenn velta fyrir sér hvort
salmonellufaraldurinn geti borist
yfir til þeirra en ekkert bendir til
að svo sé enn sem komið er.
- ghs

Varðist árás
með eggvopni
LÖGREGLUMÁL Karlmaður var flutt-

ur slasaður eftir að hafa verið
stunginn með hnífi í fyrrinótt.
Árásin átti sér stað í iðnaðarhverfi
í Hafnarfirði. Svo virðist sem átök
hafi brotist út í húsi þar sem mennirnir leigja herbergi. Fimm manna
hópur mun hafa ráðist að einum
íbúanna. Sá varðist árásarmönnunum og lagði til eins með hnífi.
Hinn slasaði var fluttur á slysadeild en mun ekki alvarlega slasaður. Hnífamaðurinn var handtekinn á staðnum og látinn gista
fangageymslur.
Alls komu fimm líkamsárásir til
kasta lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í fyrrinótt.
- ges

Kínverska hylkið reyndist illa:

Enn af blekhylkjum
DES BROWNE Varnarmálaráðherra Bret-

lands.

NORDICPHOTOS/AFP

Breski flotinn stækkar:

Sex hundruð
milljarða skip
BRETLAND, AP Breska varnarmála-

ráðuneytið hefur skrifað undir
samninga um smíði tveggja
flugmóðurskipa sem í heild munu
kosta um fjóra milljarða punda,
jafnvirði meira en sex hundruð
milljarða króna. Fréttavefur BBC
greinir frá þessu.
Skipin verða tekin í notkun árin
2014 og 2016. Þau verða þrefalt
stærri en þau flugmóðurskip sem
breski flotinn notar nú. Dekkið
verður á við þrjá fótboltavelli.
Varnarmálaráðherrann Des
Browne segir skipin nauðsynleg
til að halda breska hernum í
fremstu röð. Áætlað er að smíði
skipanna skapi um tíu þúsund
störf í Bretlandi.
- gh

Tóbaksbann í Hollandi:

Má ekki hafa
tóbak í hassinu
HOLLAND, AP Bann við tóbaksreykingum á veitingahúsum tók gildi á
Hollandi um mánaðamótin. Áfram
má þó reykja kannabis á kaffihúsum.
„Þetta er heimurinn á hvolfi:
Annars staðar er leitað að
maríjúana í sígarettunni. Hér er
leitað að tóbaki í marijúananu,“
sagði stjórnandi eins kaffihúss.
Að loknum einum reynslumánuði
verða eigendur veitingahúsa
sektaðir sé tóbak reykt þar.
Sérfræðingar segja að bann við
tóbaksreykingum hafi haft jákvæð
áhrif á lýðheilsu hvarvetna sem
slíkt bann hefur tekið gildi.
- gh

MÓTMÆLENDUR Yfir tuttugu þúsund lögreglumenn hafa verið fengnir í það verkefni að halda mótmælendum í skefjum víðs

vegar um Japan. Þessir gengu um götur Sapporo með höfuð leiðtoganna á prikum.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Síðasti fundur Bush
Loftslags- og efnahagsmál verða í brennidepli á síðasta G8-fundi George W. Bush
sem hefst í dag. Frakklandsforseti áréttaði á laugardag að fjölga þyrfti í hópnum.
JAPAN, AP Leiðtogar G8-ríkjanna
svokölluðu, helstu iðnríkja heims,
hittast á árlegum fundi sínum í
dag. Fundurinn fer fram í Japan
og stendur í þrjá daga. Loftslagsmál og efnahagsmál verða þar efst
á baugi en talið er að fundurinn
muni bera þess augljós merki að
hann er sá síðasti með þátttöku
George W. Bush Bandaríkjaforseta.
Gríðarmikill viðbúnaður er hjá
lögreglunni í Japan vegna mótmælenda sem safnast hafa saman
víðs vegar um landið. Bærinn
Toyako, þar sem fundurinn fer
fram, hefur verið girtur af og enginn fær aðgang nema leiðtogarnir
og fylgdarlið þeirra.
Eitt meginviðfangsefni fundarins er að ná samkomulagi um að
draga mjög úr losun gróðurhúsalofttegunda í tveimur áföngum, annars vegar fyrir 2020 og

STIGAR OG HANDRIÐ ÚR GLERI OG STÁLI

hins vegar fyrir 2050. Fáir búast
við því að Bush muni gefa mikið
eftir í þeim efnum, en hann hefur
til að mynda staðið fast á þeirri
skoðun sinni að Kína og Indland,
ört vaxandi efnahagsveldi sem
menga gríðarlega, verði undir
sama hatt sett og önnur þróaðri
stórveldi hvað varðar slík markmið.
Þjóðir með aðrar áherslur en
Bandaríkjamenn eru sagðar munu
bíða átekta eftir forsetakosningar
vestra í haust, enda hafa báðir
frambjóðendurnir, Barack Obama
og John McCain, lýst yfir vilja til
að ganga lengra í að draga úr
útblæstri gróðurhúsalofttegunda
en Bush hefur viljað gera.
Miklar hækkanir á heimsmarkaðsverði á olíu verða einnig ræddar á fundinum, sem og sú efnahagslægð sem blasir við flestum
G8-ríkjunum.

Í hópnum eru Bandaríkin,
Bretland,
Þýskaland,
Japan,
Frakkland, Rússland, Ítalía og
Kanada. Nicolas Sarkozy Frakklandsforseti hefur lýst því yfir að
fjölga skyldi ríkjum í hópnum og
áréttaði þá skoðun sína á laugardag. Hann sagði það órökrétt og
ósanngjarnt að ríki á borð við Kína
og Indland, sem hafa þriðja og
fjórða stærsta efnahag heims, taki
ekki þátt í leiðtogafundunum. Þar
fyrir utan sé óeðlilegt að sniðganga allar arabískar, afrískar og
suðuramerískar þjóðir.
Nokkrir leiðtogar Afríkjuríkja
sem taldir hafa verið hallir undir
Robert Mugabe Simbabveforseta
hafa verið boðaðir til fundarins til
að ræða málefni Simbabve. Angela
Merkel, kanslari Þýskalands,
hefur sagst vongóð um að þeir
muni styðja harðari refsiaðgerðir
gegn landinu.
stigur@frettabladid.is

Ódýrasti kosturinn
er ekki alltaf
sá besti –
þetta vita
flestir,
eða ættu
að
minnsta
kosti að
vita það. Það er
betra að velja dýrari og
traustari kost en að sitja uppi
með eitthvert rusl. Kínversku
blekhylkin sem ég keypti í
prentarann minn hjá Blek.is –
og ég sagði frá í þessum dálki
á miðvikudaginn – reyndust
vægast sagt illa. Stóra svarta
hylkið lak og allt varð útbíað í
bleki. Mér leið eins og í örmum
kínversks kolkrabba þegar ég
barðist við að þrífa viðkvæmt
gangvirki prentarans. Ekki
reyndi á hin hylkin því ég fór
með þau öll og fékk endurgreitt án vandkvæða.
Afgreiðslumaðurinn sagði að
oftast væri nú allt í lagi með
þessi ódýru hylki, ég hefði
bara verið óheppinn. Ég fór
beint í Griffil og keypti
ódýrustu orginal Canon-hylkin
sem ég vissi um. Þau virka
náttúrlega eins og hugur
manns.
Í kjölfarið á þessari blekkönnun minni vöknuðu þeir hjá
Office 1 upp við vondan
neytendadraum. Þeir lækkuðu
hylkin sín snarlega og gerðu
gott betur: auglýsa nú 25
prósenta lækkun á öllum
vörum í verslunum sínum. Nú
er bara vonandi að allir
verði áfram á tánum.
DR. GUNNI
gunnarh@frettabladid.is

Sendið umboðsmanni neytenda
ábendingar eða sparnaðarráð á
neytendur@frettabladid.is.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Sigurður Þ.
Ragnarsson
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Upplýsingar á www.atlantskaup.is
Atlantskaup ehf. Bæjarflöt 6,112 Reykjavík S: 533 3700

BREYTINGAR Á
FÖSTUDAG
Mjög keimlíkt
veður og verið
hefur mun verða
megnið af þessari
viku. Hægviðri með
þurrki og mildu
veðri er að sjá fram
á ﬁmmtudag auk
þess sem búast má
við nokkuð björtu
veðri víðast hvar.
Á föstudag snýr
hann sér í suðlæga 14
átt með rigningu
á vesturhluta
landsins.
Á MORGUN
Hæg norðlæg eða
breytileg átt
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16
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MIÐVIKUDAGUR
Hæg breytileg átt.
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Kaupmannahöfn

22°

Billund

19°

Ósló

13°

Stokkhólmur

15°

Gautaborg

18°

Helsinki

17°

Eindhoven

19°

Amsterdam

19°

London

19°

Berlín

24°

Frankfurt

21°

Friedrichshafen

19°

París

19°

Basel

18°

Barcelona

24°

Alicante

30°

Algarve

27°

Tenerife

22°

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

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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Umsækjendur um starf hjá Alcan eru spurðir um stöðu móður þeirra og föður:

Eftirköst jarðskjálftanna:

Spyrja umsækjendur um foreldra

Starfshópur um
endurreisn

PERSÓNUVERND Í umsóknareyðublaði um starf hjá

JARÐSKJÁLFTI Tilkynnt hefur verið
um stofnun Starfshóps um
endurreisnarstarf vegna jarðskjálftanna á Suðurlandi í lok maí.
„Nú fær fólk niðurstöður um
hve mikið tjón tryggingarnar
bæta. Okkar hlutverk er að taka á
hlutum sem ekki eru bættir,“ segir
Bolli Þór Bollason ráðuneytisstjóri
sem stýrir hópnum. „Við fræðum
íbúa um hvert eigi að snúa sér og
eyðum óvissu fólks.“
Bolli segir tjónið umfangsmeira
en í skjálftunum árið 2000. „Þá
var tjónið mest í sveitum og snerti
rúmlega tvö þúsund manns. Nú er
það í þéttbýli og snertir í kringum
tíu þúsund manns.“
- ges

Alcan á Íslandi vekur athygli að umsækjendur eru
spurðir um nafn og stöðu foreldra sinna. Upplýsingafulltrúi Alcan segir spurninguna ætlaða til þess
að ungir sumarstarfsmenn lendi ekki á sömu
starfsstöð og foreldrar þeirra.
„Á hverju ári sækja um hjá okkur hátt í þúsund
sumarstarfsmenn og það eru þeir sem nota helst
þetta eyðublað,“ segir Magnús Þór Gylfason,
upplýsingafulltrúi Alcan á Íslandi. „Það er sérstaklega mikið um að börn starfsfólks sæki um og við
viljum tryggja að þau séu ekki ráðin á sömu
starfsstöð og foreldrar þeirra. Að öðru leyti gerum
við ekkert við þessar upplýsingar, við erum ekkert
að safna þeim eða neitt svoleiðis.“
Magnús bendir á að oft sé spurt um maka fólks í
sams konar umsóknareyðublöðum og á því sé enginn
eðlismunur. „Það er hins vegar engin skylda að fylla

Heldur þú að uppsagnirnar á
RÚV hafi verið eina mögulega
sparnaðarúrræðið?
Já
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SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var rétt ákvörðun hjá Seðlabankanum að lækka ekki
stýrivexti?
Segðu skoðun þína á visir.is.

Viðurkenning jafnréttisráðs

BANDARÍKIN

Auglýst eftir
tilnefningum

Jesse Helms látinn

FJARSKIPTI
Þriðja kynslóð á Akranesi
Lokið hefur verið við uppsetningu
á sendum fyrir þriðju kynslóðar
farsímanetið, 3G, á Akranesi. Áttatíu
prósent landsmanna eru nú á 3Gþjónustusvæði Símans að því er fram
kemur í fréttatilkynningu frá fyrirtækinu.
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ÁLVERIÐ Í STRAUMSVÍK Mikið er um að

börn starfsfólks sæki
um sumarstörf.

þetta út,“ bætir hann við. „Við höfum aldrei fengið
athugasemd út af þessu frá einum eða neinum.“
Þær upplýsingar fengust hjá Persónuvernd að
málið hefði ekki borist inn á borð til stofnunarinnar.
Að öðru leyti gæti starfsfólk hennar ekki tjáð sig um
málið.
- sh

Segir mál Pauls vera
Íslandi til skammar
Guðrún Helgadóttir, fyrrverandi alþingismaður, segir mál Pauls Ramses vera
Íslendingum til háborinnar skammar. Hún hótaði að hætta að styðja ríkisstjórn
Gunnars Thoroddsen, þegar svipað mál kom upp 1980. Gunnar gekk í málið.
MYND/BRAGI GUÐMUNDSSON

JAFNRÉTTISMÁL Auglýst er eftir
tilnefningum til jafnréttisviðurkenningar Jafnréttisráðs fyrir
árið 2008. Tilgangurinn er að
verðlauna vel unnin störf í þágu
jafnréttis karla og kvenna.
Viðurkenningin getur hlotnast
fyrirtækjum, stofnunum,
sveitarfélögum, hópum eða
félagasamtökum sem hafa á einn
eða annan hátt markað spor eða
skarað fram úr á sviði jafnréttismála.
Tilnefningum skal skila til
jafnréttisráðs, Borgum, 600
Akureyri. Hægt er að skila
ábendingum símleiðis í númerið
460-6200, í bréfsíma 460-6201
eða á tölvupóstfangið
jafnretti@jafnretti.is.
- hþj

Jesse Helms, sem um þriggja áratuga
skeið sat í öldungadeild Bandaríkjaþings fyrir Norður-Karólínu, andaðist á
þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna í gær.
Hann var 86 ára að aldri. Á pólitískum
ferli sínum beitti repúblikaninn Helms
sér gegn því að blökkumönnum yrðu
veitt aukin réttindi, gegn meintum
kommúnistum og öðrum sem honum
þótti ekki virða „amerísk gildi“.

FRÉTTABLAÐIÐ / HARI

KJÖRKASSINN

FLÓTTAMENN „Þetta er okkur til

háborinnar skammar og frammistaða ríkisstjórnarinnar afskaplega léleg,“ segir Guðrún Helgadóttir, fyrrverandi alþingismaður.
Hún saknar afstöðu utanríkisráðherra, sem ætti að beita sér í málinu „og þótt fyrr hefði verið“.
Guðrún náði því fram árið 1980
að frönskum flóttamanni, sem
hafði neitað að gegna herþjónustu
í Frakklandi, var fundið hæli í
Danmörku.
Þáverandi dómsmálaráðherra
taldi réttast að hafna beiðni
Patricks Gervasoni, þar sem það
gæti skapað fordæmi fyrir alla
sem ekki vildu gegna herþjónustu.
Að auki komst Patrick til landsins
með fölsuðum skilríkjum. En fallist var á málstað Guðrúnar, þegar
hún hótaði að hætta að styðja ríkisstjórnina.
„Og þetta er sama sagan,“ segir
Guðrún, sem telur að lökum vinnubrögðum
embættismanna
sé
meðal annars um að kenna.
„Þetta er óskaplegt flaustur að
senda manninn úr landi frá konu
og barni án þess að mál hans sé
búið að fara í gegnum það ferli
sem það átti að fara í.
Brottvísun Pauls hafi verið samkvæmt Dyflinnar-samningnum.
„En samningurinn er bara
rammi. Hver einasta sjálfstæð
þjóð hefur leyfi til að gera undantekningar. Og við höfum gert það
áður.“ segir hún.
Máli
Patricks
Gervasoni,
franska flóttamannsins, lauk á
annan hátt en máli Pauls, sem var
vísað frá landinu, án þess að mál
hans fengi formlega umfjöllun.
„Það var bara samið við danska
dómsmálaráðherrann og þannig

PATRICK GERVASONI Frakkinn vann um stund að viðhaldi í dómsmálaráðuneytinu.
Kannski er hann hér fyrir utan skrifstofu þáverandi ráðherra, Friðjóns Þórðarsonar.

BER AÐ HEGÐA SÉR SAMKVÆMT SAMVISKU
[...] En sem réttkjörinn alþingismaður hef ég einnig rétt til að hætta stuðningi við ríkisstjórn sem
lætur slíkt athæfi viðgangast.
Sérhverjum alþingismanni ber að hegða sér
samkvæmt samvisku sinni og bestu vitund, og
þann rétt getur enginn frá mér tekið. [...] Ég tók
við umboði mínu sem sósíalisti, hernámsandstæðingur og baráttumaður fyrir mannréttindum,
en ekki til að vera fótaþurrka fyrir afturhaldið í
landinu. [...]
Ég mun vinna verk mitt sem alþingismaður, svo
lengi sem ég er til þess kjörin, en frá þessum degi
er ég óbundin núverandi ríkisstjórnarsamstarfi. [...]
- Úr yfirlýsingu Guðrúnar Helgadóttur 2. desemGUÐRÚN HELGADÓTTIR
ber 1980

leystist málið í ríkisstjórninni.
Gunnar Thoroddsen [þáverandi
forsætisráðherra] gekk í þetta,
skynsamur maður sem hann var.
Hann sá að þetta var gjörsamlega
fráleitt, svo hann fór og samdi og

leysti málið. Stjórnin hélt velli!“
Núverandi yfirvöld hafi hins
vegar gerst sek um „óskiljanleg
vinnubrögð, sem eru satt að segja
ekki okkur sæmandi,“ segir hún.
klemens@frettabladid.is

Skýrsla bandarískra leyniþjónusta um hnattræn áhrif loftslagsbreytinga:

Ógn við öryggi í heiminum
WASHINGTON, AP Loftslagsbreytingar eru líklegar til

LOKAÈ

¶Ò GETUR ALLTAF TREYST
¹ PRINSINN

(LÅÈASM¹RA  o  +ËPAVOGI o S  
2EYKJAVÅKURVEGI  o  (AFNARFIRÈI o S 
WWWHAFIDIS

að auka hungur og vatnsskort, valda náttúruhamförum, veikja stoðir óstöðugra ríkja og auka straum
flóttafólks, að því er fram kemur í skýrslu sem sextán
bandarískar leyniþjónustur hafa tekið saman fyrir
Bandaríkjaþing.
Afríka sunnan Sahara, Mið-Austurlönd og Mið- og
Suðaustur-Asía eru þau svæði sem sagt er í skýrslunni
að verði líklegast verst úti vegna flóða, þurrka,
uppskerubrests og veðurhamfara. Vesturlönd séu
bærari til að takast á við breytingarnar, en öryggi
þeirra gæti verið ógnað vegna óstöðugleika annars
staðar.
Bent er á að loftslagsbreytingar séu líklegar til að
hafa viss jákvæð áhrif. T.d. gæti framlegð landbúnaðar í Norður-Ameríku (og víðar á norðurhveli) og
vatnsbirgðir í Suður-Ameríku aukist.
Bandarísk sjóhernaðarrannsóknarstofnun gaf í
fyrra út skýrslu um sama efni. Þar kom fram að
loftslagsbreytingar gætu skapað aðstæður fyrir aukna
hryðjuverkastarfsemi með því að veikja stoðir
óstöðugra ríkja.
- gh

FRÁ MALAVÍ Uppskera matvælategunda sem krefjast mikils

vatns gæti minnkað um helming í Afríku á næstu tólf árum,
samkvæmt skýrslunni.

Tölur um eldsneytiseyðslu og CO2 útblástur eru byggðar á mælingum samkvæmt EU staðli.

SMÁATRIÐIN SKIPTA STÓRMÁLI
Í NÝJUM ENDURHÖNNUÐUM CIVIC

Við viljum að þú ﬁnnir það!

8,4

/100km

Innanbæjar akstur

L

6,6

L

/100km

5,5

/100km

Blandaður akstur
Utanbæjar akstur

L

Nýr endurhannaður Honda Civic gjörbyltir því hvernig við
ökum. Hann er ótrúlega rúmgóður og fjölhæfur hið innra án
þess að gæðum og þægindum sé fórnað. En það sem gerir
nýjan Civic virkilega frábrugðinn öðrum bílum er róttæk nálgun
á því hvernig við upplifum aksturinn. Þessi bíll er hannaður
til að hressa, bæta og kæta þig í hvert sinn sem þú ekur honum.
Markmið okkar er sáraeinfalt. Við viljum ekki að þú hugsir um
nýjan Civic sem frábæran bíl.

Honda Civic Sport, 1.8i, beinskiptur

CO2 156 /
g

útblástur

km

Honda Civic er hlaðinn staðalbúnaði. 17“ álfelgur, þokuljós,
aksturstölva, skriðstillir, tölvustýrð miðstöð með loftkælingu,
rafdrifnir aðfellanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, rafdrifnar
rúður að framan og aftan, útvarp með geislaspilara MP3/WMA,
fjarstýring fyrir hljómtæki í stýri. Að ógleymdu ABS bremsukerfi
með EBD hemlajöfnunarkerfi, VSA stöðugleikakerfi og spólvörn,
6 loftpúðum og ISOFIX barnabílstólafestingum.
Honda Civic Sport er fáanlegur 6 gíra eða sjálfskiptur.

Honda Civic Sport, 1.8i, 140 hestöﬂ, 6 gíra

kr. 2.999.000

www.honda.is

Vatnagörðum 24 - 26 • Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

UMBOÐSAÐILAR: Bílver - Bernhard, Akranesi, sími 431 1985 • Höldur, Akureyri, sími 461 6020 • Bernhard, Reykjanesbæ, sími 421 7800 • Bragginn, Vestmannaeyjum, sími 481 1535
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RÚV breytti auglýsingu eftir athugasemd:

ÚTVARPSHLUSTUN
Aðrar stöðvar
6%

Röng skífurit RÚV
1. Hver var kosinn forseti Laxaverndunarstofnunarinnar?

2. Hver hefur keypt kvikmyndaréttinn að skáldsögunni
Afleggjaranum?
3. Hver ætlar að bjóða tengdaforeldrum sínum til landsins?
SVÖR Á SÍÐU 30

Íslenski hesturinn eftirsóttur:

Hestasala eykst
HESTAR Hrossakaupmenn sjá
mikla breytingu á sölu hrossa
eftir fall krónunnar síðustu
mánuði. Þetta kom fram í fréttum
Stöðvar 2 í gærkvöldi.
Íslenski hesturinn hefur lengi
verið eftirsóttur meðal erlendra
kaupenda og hefur fjöldinn allur
af íslenskum gæðingum verið
seldur til Evrópu síðustu ár. Að
sögn Hinriks Bragasonar hestamanns og hrossakaupmanns hafa
um 1.500 hross verið seld úr landi
síðustu ár. Hinrik segir söluna
hafa stóraukist að undanförnu og
að skýringuna megi rekja til
gengisfalls krónunnar.
- stp

HEILBRIGÐISMÁL
Salmonellufaraldur
Tala sýktra af salmonellu af völdum
tómata í Bandaríkjunum fer hækkandi. Yfirvöld tilkynntu í gær að 943
manns hefðu sýkst síðan í apríl.

SAMKEPPNISMÁL
Ríkisútvarpið
birti auglýsingu í Fréttablaðinu
á mánudag um uppsafnaða
útvarpshlustun með brengluðu
skífuriti sem sýndi hlut útvarpsstöðva RÚV mun meiri en hann
var í raun og veru. Þetta er í
annað sinn á stuttum tíma sem
þetta gerist, þrátt fyrir að athugasemd hafi verið gerð við það í
fyrra skiptið.
Pétur Pétursson, framkvæmdastjóri sölusviðs 365, segir þetta
sýna að RÚV haldi fram ítrekuðum rangfærslum með brengluðum myndlýsingum sem ýkja hlutdeild þeirra á kostnað annarra
miðla.

Bylgjan
29%
ÞORSTEINN
ÞORSTEINSSON

Þorsteinn Þorsteinsson, markaðsstjóri RÚV, sagði að um mistök óreynds myndvinnslumanns
hefði verið að ræða og að auglýsingin yrði leiðrétt hið snarasta.
Það var sem við manninn mælt,

Fékk Gæsluþyrluna
í heimsókn á sjóinn
setjast bara inn í stýrishús
og loka að mér.“
son sjómaður fékk þyrlu
Landhelgisgæslunnar
í
Hann segir leikinn til
heimsókn á miðin í gær.
þess gerðan að hræða
Ásmundur stendur í deilu
hann. „Ég held þeir hafi
við yfirvöld vegna nýlegrverið að reyna að ógna
ar ályktunar mannréttmér,“ sagði Ásmundur,
indanefndar Sameinuðu
hvergi banginn. Hann
þjóðanna þar sem kvótabætir því við hann hann
kerfið var fordæmt. Í mót- ÁSMUNDUR
hafi ekki ætlað sér í land í
mælaskyni við núgildandi JÓHANNESSON
gær því ekki sé hægt að
kvótakerfi hefur hann
landa í Sandgerði um helgverið að veiða án veiðiheimilda.
ar. „Svo fann ég að ég var ekki vel
„Ég var um tuttugu sjómílur
frískur og þá á maður að vera
norðvestur af Sandgerði þegar þeir
heima hjá sér.“
komu þarna á þyrlunni,“ sagði
Hjá Landhelgisgæslunni var fátt
Ásmundur í samtali við Fréttablaðum svör, þar sagði starfsmaður
ið í gær. „Þeir sveimuðu þarna í
stjórnstöðvar að þeim væri óheimkringum mig og sjórinn úðaðist
ilt að ræða þau mál sem lægju inni
yfir mig. Ég var að hugsa um að
á borði hjá þeim.
- hþj

39%

16%

PÉTUR
PÉTURSSON

Ásmundur Jóhannsson heldur áfram að róa:

FÓLK Ásmundur Jóhanns-

FM
10%

RANGT SKÍFURIT

SKÍFURITIÐ EINS OG ÞAÐ Á AÐ VERA

að daginn eftir samtal Þorsteins
við blaðamann birtist auglýsingin í Fréttablaðinu, þá leiðrétt.

Rétt er að taka fram að Fréttablaðið er í eigu 365.
- sh

ÚR HÚSASMIÐJUNNI

Verslanir eru almennt
í aðhaldsaðgerðum
og reyna að minnka
vörubirgðir á lager.
Sala hefur dottið niður,
meira en á sama tíma í
fyrra. Verð hefur hækkað en Þórður Birgir
Bogason, framkvæmdastjóri í Parket og gólf,
segir að gengisbreytingar hafi ekki komið að
fullu fram enn.

Sala dregist
saman á örfáum vikum
Byggingaverslanir hafa fundið greinilega fyrir samdrætti síðustu vikur. Dregið hefur úr innflutningi en
gengisbreytingar eru þó ekki komnar fram að fullu.
Umræðan í viðskiptalífinu svört, að mati forstjóra.
EFNAHAGSMÁL Sala hefur dregist

verulega saman síðustu vikur í
byggingavöruverslunum og verslunum með innréttingar og gólfefni
vegna samdráttar í efnahagslífinu.
Salan er minni en á sama tíma í
fyrra, að sögn Þórðar Birgis Bogasonar, framkvæmdastjóra Parket
og gólf. Verslanir eru almennt í
aðhaldsaðgerðum og reyna að
draga úr magni af vörum á lager.
Steinn Logi Björnsson, forstjóri
Húsasmiðjunnar, segir að hratt
hafi dregið úr innflutningi á byggingavörum síðustu vikurnar. „Það
hefur dregið úr sölu í magni en
hinsvegar hafa orðið miklar verðhækkanir á sumum vörum, sérstaklega stáli og timbri, út af verðhækkunum úti í heimi og
gengisbreytingum. Salan hefur
því ekki minnkað í krónum talið,“
segir hann.
Dregið hefur úr framkvæmdum
og framkvæmdahraða, sérstaklega í byggingu íbúða og margir
hafa hætt við að byggja eða stöðvað verk. Ótti er í fólki, að sögn
Steins Loga, og margir hræddir
um vinnu sína. Steinn Logi segir
að umræðan í viðskiptalífinu sé
„miklu þyngri en almennt á meðal
almennings þó að hún sé slæm
þar“. Hann kveðst aldrei hafa
heyrt hana jafn svarta.
Þórður Birgir segir samdráttinn
hafi byrjað eftir að krónan veiktist. Vörur séu orðnar miklu dýrari
og það hafi gerst á skömmum

STEINN LOGI
BJÖRNSSON

tíma. Verslanirnar geti ekki
hleypt svo ört
hækkandi gengi
út í verðlagið í
einu vetfangi og
því séu verðhækkanir aðeins
að hluta komnar
fram.
„Menn
veigra sér við
að hækka verðið ört, það er
erfitt markaðs-

lega,“ segir hann.
Valur Valsson, sölustjóri hjá
Agli Árnasyni, segir fyrirtækið
hafa fundið fyrir samdrætti þennan mánuðinn en einnig hafi borið á
því í maí. „Þetta er ekkert einsdæmi hjá okkur, þetta gildir heilt
yfir í þessum geira, það er alveg
greinilegt,“ segir hann.
Egill Árnason hefur farið í
aðhaldsaðgerðir, skorið niður
kostnað og minnkað lager því
mikil verðmæti geta legið þar.
Hjalti Már Bjarnason, forstjóri
Mest, segist finna fyrir því að
kreppan hafi slæm áhrif. Eftirspurn fari minnkandi og erfiðara
sé að fá greitt. Mest hafi verið að
draga saman seglin í smávörunni
en ytra umhverfið hafi heilmikil
áhrif og því fylgi sársaukafullar
aðgerðir. Hann vill þó ekki segja
hvort uppsagnir geti verið fram
undan, efnahagsþróunin stýri því.
ghs@frettabladid.is

TILBOÐ!

TILBOÐ!

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu
(2x80x200)

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu
(2x90x200)

kr. 315.000

kr. 499.000

Pablo

Francisco

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF SVEFNSÓFUM
MIKIÐ ÚRVAL FJÖLSTILLANLEGRA
RAFSTÝRÐRA HEILSURÚMA
FRÁ ÞÝSKALANDI OG USA

Amerískar
heilsudýnur

(Queen size 153x203)

Frá kr. 99.000
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

S Cape Wallhugger mest seldi ameríski
stillibotn í heimi með heilsudýnum frá King Koil

H E I L S U R Ú M
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Biðlistar vegna hjartaþræðinga hefur styst til muna á einu ári:

Lögreglurannsókn í Noregi:

Sjúklingar bíða skemur en áður

Siemens sektað
fyrir spillingu

HEILBRIGÐISMÁL Sjúklingar bíða nú

einstaklinga gengu um götur Kölnar í
gær til að mótmæla mismunun.
NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUFRÉTTIR
Fjöldaslagsmál í Öskjuhlíð
Fjöldaslagsmál brutust út fyrir utan
Keiluhöllina í Öskjuhlíð í fyrrinótt.
Átta Litháar slógust með þeim afleiðingum að einn var fluttur á slysadeild
með höfuðáverka og brotnar tennur.
Hinir sjö voru handteknir og færðir í
fangageymslur.

Gúmmíbátur brenndur
Leifar gúmmíbáts sem brann til kaldra
kola í fyrrinótt fundust við Ræktunarstöðina við Nýbýlaveg í gærmorgun.
Grunur leikur á að um íkveikju hafi
verið að ræða.

Stöðvaður á hlaupum

Hressing
í bolla frá
Knorr

Ökumaður ók gegn rauðu ljósi í Hafnarfirði í fyrrinótt í tilraun til að sleppa
frá lögreglu. Eftir að lögreglu tókst að
stöðva hann við Víðiberg reyndi hann
að komast undan á hlaupum en var
stöðvaður og fluttur á lögreglustöð.
Hann var sviptur ökuréttindum.

ÚTIVIST
Strandlengjan lítið menguð
Lítil mengun er við fjörur Reykjavíkur
og þær því öruggar til útivistar. Öll
sýni sem tekin voru við strandlengju
borgarinnar voru innan viðmiðunarmarka fyrir skólpmengun.

HÚSNÆÐISMÁL
Nýjar stúdentaíbúðir rísa
Félagsstofnun stúdenta verður úthlutað byggingarrétti fyrir námsmannaíbúðir við Skógarveg. Borgarráð
samþykkti tillögu þessa efnis á fundi
sínum í fyrradag.

Sögur og
sagnir
í Elliðaárdal

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 42361 05/08

Gengið ofan Árbæjarstíflu. Þriðjudagskvöldið 8. júlí verður farin göngu- og
fræðsluferð í Elliðaárdal undir leiðsögn
Stefáns
Pálssonar
sagnfræðings. Dalurinn
á sér merka sögu allt
frá komu Ketilbjarnar
gamla, landnámsmanns, þangað. Gengið verður um og sagðar
sögur. Gangan hefst kl. 19.30 við Minjasafnið í Elliðaárdal.
Þátttaka er ókeypis og allir velkomnir.

• Austurbæjarskólinn var fyrsta húsið með hitaveitu í Reykjavík.

www.or.is

Í AÐGERÐ Gerviliðaaðgerðum fjölgar

jafnt og þétt. Biðlistinn eftir slíkum
aðgerðum er eini biðlistinn sem lengist.

lengur en í þrjá mánuði hefur
fækkað úr 119 í 61 einstakling. Í
bráðatilvikum er engin bið.
Aðrir biðlistar sem halda áfram
að styttast eru biðlistinn á háls-,

nef- og eyrnadeild og listi lýtalækningadeildar vegna brjóstaminnkunaraðgerða. Þar er ekki um lýtaaðgerðir að ræða heldur aðgerðir
vegna álagseinkenna sem konur
hafa af mjög stórum brjóstum.
Allstór hópur fólks bíður eftir
aðgerð vegna skýs á auga en búast
má við að sá biðlisti fari að styttast
þar sem nýverið hefur verið samið
við augnlæknastofur.
Gerviliðaaðgerðum fjölgar jafnt
og þétt, annars vegar vegna þess
að þjóðin þyngist og aðgerðirnar
verða sífellt öruggari. Biðlistinn
eftir þessum aðgerðum er eini biðlistinn sem lengist, að sögn heilbrigðisráðuneytisins.
- ghs

NOREGUR, AP Efnahagsbrotadeild
norsku lögreglunnar hefur lokið
rannsókn á meintri spillingu við
gerð varnarmálasamninga í
Noregi. Ákveðið var að sekta þýska
fyrirtækið Siemens um jafnvirði
rúmlega þrjátíu milljóna króna.
Lögreglan sakar Siemens um að
hafa haft „óviðeigandi áhrif“ með
því að hafa að miklu leyti greitt
fyrir golfferð þriggja norskra
hershöfðingja til Spánar árið 2004.
Hershöfðingjarnir voru í aðstöðu
til að hafa áhrif á gerð hergagnasamninga.
Lögmaður Siemens segir að
ákvörðuninni verði að líkindum
áfrýjað til dómstóla.
- gh

FRÉTTASKÝRING: Vopnuð barátta FARC-uppreisnarsamtakanna

Björgunin minnti á
atriði í hasarmynd
Vinstrisinnuðu uppreisnarsamtökin FARC hafa
í meira en fjóra áratugi
háð vopnaða baráttu við
kólumbísk stjórnvöld sem
kostað hefur tugi þúsunda
mannslífa. Þau standa nú
veik að vígi eftir árásir
kólumbíska hersins og liðsmönnum fækkar.

$JÎRF BJÎRGUN REIÈARSLAG FYRIR &!2#
+ËLUMBÅSKIR HERMENN FRELSUÈU FRANSK KËLUMBÅSKA STJËRNM¹LAMANNINN
)NGRID "ETANCOURT ¹SAMT FJËRT¹N ÎÈRUM ÖAR ¹ MEÈAL ÖREM BANDARÅSKUM
HERNAÈARVERKTÎKUM ÒR KLËM UPPREISNARSAMTAKANNA &!2#

+ARAKAS

6 % . %3 ² % , !

Síðasta alvarlega áfallið fyrir samtökin reið yfir 2. júlí þegar kólumbískir
hermenn
frelsuðu
fransk-kólumbíska
stjórnmálamanninn Ingrid Betancourt ásamt
fjórtán öðrum, þar á meðal þremur bandarískum hernaðarverktökum, úr klóm samtakanna.

„Hollywood“-björgun
Björgunin líktist atriði úr Hollywood-kvikmynd.
Skæruliðarnir
sem héldu gíslunum voru plataðir
til að koma með þá að þyrlu hersins. Þar biðu hermenn í gervi meðlima hjálparstofnunar, fréttamanna og skæruliða. Þeir höfðu
sannfært skæruliðana um að þeir
væru á vegum FARC og flytja ætti
gíslana annað. Þegar af stað var
flogið voru skæruliðarnir yfirbugaðir og gíslunum tilkynnt að þeir
væru frjálsir.
Sálræn áhrif björgunarinnar eru
líklega enn meiri en þegar þrír
leiðtogar FARC dóu í mars. Herforinginn Raúl Reyes var drepinn í
árás kólumbíska hersins á bækistöð skæruliða í Ekvador. Annar
herforingi var drepinn af eigin lífverði. Stofnandi og æðsti leiðtogi
samtakanna, Manuel Marulanda,
dó að líkindum úr hjartaáfalli.
Hnignandi samtök
FARC voru stofnuð árið 1964 sem
hernaðararmur
Kommúnistaflokks Kólumbíu. Samtökin skildust frá Kommúnistaflokknum á
níunda áratugnum þegar áhersla
þeirra tók að færast frá pólitíkinni
yfir á glæpastarfsemi, einkum
fíkniefnasölu og mannrán. Mörg
ríki, þar á meðal Kólumbía, Bandaríkin og ríki Evrópusambandsins,
skilgreina FARC sem hryðjuverkasamtök.
Vinstrisinnaðir þjóðarleiðtogar í
Suður-Ameríku, einkum Hugo
Chavez frá Venesúela, hafa reynt
að miðla málum milli FARC og kólumbískra stjórnvalda. En stjórn
Alvaro Uribe Kólumbíuforseta
hefur rekið harða stefnu gegn
FARC.
Stefnan virðist bera árangur.
Frá árinu 2002 hefur liðsmönnum
samtakanna fækkað úr sextán þúsund í níu þúsund og fækkar enn.
Yfir sex hundruð uppreisnarmenn
hafa verið drepnir á þessu ári.
Stjórnvöld bjóða liðsmönnum fúlgur fjár fyrir að ganga til liðs við
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skemur eftir aðgerðum á sjúkrahúsum en þeir gerðu fyrir ári. Bið
eftir hjartaþræðingu hefur styst
hvað mest en bið eftir gerviliðaaðgerðum í hnjám er eini biðlistinn
sem lengist svo nokkru nemur.
Þetta kemur fram í tölum sem
landlæknisembættið hefur tekið
saman og miðast við 1. júní. Samanburður er gerður á biðtíma í
febrúar á þessu ári og 1. júní í
fyrra.
Þegar tölur um bið eftir hjartaþræðingu eru skoðaðar kemur í
ljós að nú bíða 184 einstaklingar en
á sama tíma í fyrra biðu 235 einstaklingar. Þeim sem hafa beðið

INGRID BETANCOURT Fagnar frelsinu ásamt börnum sínum eftir björgunina.

sig og talið er að þau eigi marga
uppljóstrara í röðum samtakanna.

Stuðningur Bandaríkjanna
Bandaríkin hafa stutt dyggilega
við kólumbíska herinn. „Kólumbíu-áætluninni“ var hrundið af stað
árið 1999 til að stöðva streymi
kókaíns frá Kólumbíu til Bandaríkjanna. Bandaríkin hafa eytt
milljörðum dala í áætlunina sem
hefur lítil áhrif haft á kókaínstreymið, en hefur á hinn bóginn
styrkt mjög kólumbíska herinn.
Hundruð enn í haldi
FARC eru enn með hundruð gísla í

haldi, en Betancourt var sá verðmætasti. Henni var rænt meðan
hún atti kappi við Uribe í kólumbísku forsetakosningunum árið
2002.
Líklegt er að veiking FARC muni
neyða þau í viðræður við kólumbísk stjórnvöld. Hugsanlega gæti
lausn á átökunum, sem hafa rekið
þrjár milljónir manna frá heimilum sínum, loks verið í sjónmáli.

FRÉTTSKÝRING
GUNNLAUGUR HELGASON
gunnlaugurh@frettabladid.is

IKC7HJ?B8E

Stillanleg rúm með okkar bestu
IQ-CARE heilsudýnu
Multimemo
120x200
160x200
180x200

Verð áður
269.900
389.900
409.900

Tilboð
179.900
239.900
249.900

Swissflex 145
160x200
180x200

Verð áður
299.900
309.900

Tilboð
169.900
179.900

COE leðurrúmstæði
fyrir dýnu-stærð 160x200
Tilboð 76.930 Verð áður 109.900
40-50% afsláttur af völdum
svefnherbergishúsgögnum

Chiropractic Luxury á tilboði
Queen 153x203 með botni og fótum
Tilboð 181.300
Verð áður 289.000

Takmarkað magn

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga 10:00 - 18:00 - laugardaga 11:00 - 14:00
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Sex ár liðin frá skýrslu hnattvæðingarnefndar:

Herkostnaðurinn
af krónunni
BJÖRN INGI HRAFNSSON SKRIFAR

Þ

egar frá líður munu sagnfræðingar vafalaust rekast á
margt hnýsilegt úr fortíðinni. Henda gaman að bölsýnisspám sem aldrei rættust, draga dár að bjartsýnistali sem
engin innistæða reyndist fyrir. Af og til munu þeir einnig
vafalaust rekast á texta sem sýnist hafa ræst í öllum
meginatriðum og ber þess glöggt vitni að höfundar hans hafi haft
sýn á framtíðina og eitthvert vit á viðfangsefninu.
Á árunum 2001 og 2002 starfaði hér á landi svonefnd hnattvæðingarnefnd í umboði utanríkisráðherra. Þórður Friðjónsson,
fyrrverandi forstjóri Þjóðhagsstofnunar, var formaður hennar, en
aðrir í nefndinni voru þau Ari Edwald, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Guðbrandur Sigurðsson, forstjóri Útgerðarfélags Akureyrar, Grétar Már Sigurðsson, skrifstofustjóri
í utanríkisráðuneytinu, Páll Sigurjónsson, formaður stjórnar
Útflutningsráðs, Rannveig Rist, forstjóri Íslenska álfélagsins,
Runólfur Smári Steinþórsson, dósent við Háskóla Íslands, Sigurður Einarsson, forstjóri Kaupþings og Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands.
Þetta einvalalið sendi frá sér gagnmerka skýrslu um Ísland í
hnattvæddum heimi, sem afhent var Halldóri Ásgrímssyni í apríl
2002. Í henni var horft fram á veginn:
„Meginkosturinn við að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil er að
breytingar á gengi hans geta auðveldað aðlögun að breyttum ytri
aðstæðum. Meginókosturinn er á hinn bóginn að gengisfellingarmöguleikinn getur dregið úr aga við hagstjórnina. Í löndum þar
sem gengisfall vofir sífellt yfir er óhjákvæmilegt að innlendir
vextir verði ævinlega hærri en erlendir vextir og að vaxtamunurinn verði þeim mun meiri sem markaðsaðilar telji líkurnar á
gengislækkun meiri. Á tímum frjálsra fjármagnsflutninga er ólíklegt að margfalt stærri gjaldeyrisforði en Seðlabankinn ræður nú
yfir megnaði að sefa ótta manna við gengisfellingu og draga þar
með úr vaxtamun.“
Og enn fremur: „Með hækkun erlendra skulda þjóðarinnar
undanfarin ár hefur lækkun á gengi krónunnar kostnaðarsamari
hliðaráhrif fyrir þjóðarbúið í heild en áður fyrr. Skuldasöfnun í
erlendri mynt hefur einkum verið á meðal einkaaðila og kemur
gengislækkun skýrt fram í efnahagsreikningum fyrirtækja. Auknar skuldir heimila þýða einnig að gengislækkun hefur meiri áhrif
á efnahag þeirra en áður. Lækkun gengis kemur fram í hækkun
verðlags og stór hluti innlendra lána til heimila og fyrirtækja er
verðtryggður.“
Í stuttu máli má segja að flest, ef ekki allt, sem hnattvæðingarnefndin hafði um þessi mál að segja fyrir sex árum, hafi ræst.
Því er ljóst að því verður ekki haldið fram með gildum rökum, að
þróun síðustu ára hafi komið algjörlega á óvart og hafi ekki verið
unnt með neinum hætti að sjá fyrir. Umræðan um framtíð íslensku
krónunnar hefur á hinn bóginn þróast lítið sem ekkert á þeim sex
árum sem liðin eru frá útkomu skýrslu hnattvæðingarnefndar.
Herkostnaðurinn við það hefur reynst okkur ansi hár og mikill.
Samt hafa staðreyndirnar legið á borðinu fyrir framan okkur
allan tímann. Því er eðlilegt að sú spurning vakni, hvort við höfum
efni á að bíða aðgerðalaus önnur sex ár?
Hver verður herkostnaðurinn við það?

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.

Uppreisn innvígðra

Evrópa heillar Svein

Með brotthvarfi Davíðs Oddssonar
úr formannsstóli Sjálfstæðisflokksins
árið 2005 virðist sem flokksmenn
hafi orðið óhræddari við að stíga létt
hliðarspor frá þeirri línu sem gefin er
af nýjum drottnara í Valhöll. Þannig
hafa nokkrir innmúraðir og innvígðir
sjálfstæðismenn síðustu daga
staðið fyrir eins konar uppreisn
gegn eigin flokki. Einar Benediktsson erkisendiherra og Jónas
H. Haralz, frjálshyggjufrumherji
og fyrrverandi bankastjóri, riðu á
vaðið með skýlausum ESB-áróðri
í Morgunblaðsgrein á laugardag sem vakti verðskuldaða
athygli. Afstaða Einars þarf
kannski ekki að koma mjög
á óvart, en Jónasar þeim
mun fremur.

Sveinn Andri Sveinsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, dregur
ekki heldur dul á Evrópuhneigðir
sínar í grein í Fréttablaðinu í gær.
Þar segir hann enga sjáanlega galla
við Evrópusambandsaðild og að
Ísland ætti að sækja um strax.
Það er ekki beint sú lína sem
lagt er upp með í hans fyrrum
höfuðbóli.

Brenndur Árni bítur
frá sér
Uppreisn helgarinnar er þó
að finna í
Sunnudagsmogganum,
þar sem Árni

ef blaðið berst ekki

stigur@frettabladid.is

„Forvirkar aðgerðir“
E

mbættismenn og ráðherra geta
vísað út og suður í paragröff og
þóst bundnir af – til Dyflinnar,
Rómar eða Brussel – en það fær því
samt ekkert breytt að mannvonskan kemur ekki að utan. Hún
kemur að innan.
Að því hlaut að koma fyrr eða
síðar að það vinnulag sem Íslendingar hafa tamið sér við afgreiðslu
umsókna um pólitískt hæli hér á
landi kæmi Birni Bjarnasyni og
starfsmönnum hans í veruleg
vandræði. Nánast án undantekninga hafa Íslendingar nýtt sér
klásúlu í einhverjum Schengenviðauka sem Björn kallar því
ábúðarfulla nafni „Dyflinnarsamninginn“ og mun kveða á um að
heimilt sé að senda flóttamann
aftur til þess lands sem fyrst tók á
móti honum, jafnvel þótt viðkomandi hyggist ekki leita þar hælis.
Með þessu móti koma íslenskir
embættismenn sér undan því að
taka afstöðu til umsóknar viðkomandi flóttamanns. Þetta er mjög
þægilegt: nei því miður, við hér
erum bundin af Dyflinnarsamningnum og getum ekki einu sinni
velt aðstæðum þínum fyrir okkur.
Vertu úti.

Hvar er nú Guðrún Helga?
Við þessi eldri munum Gervasonimálið (blaðamenn: hvar er hann
nú?) sem kom upp 1980 í tíð
ríkisstjórnar vinstri flokkanna og
einhvers konar Sjálfstæðisflokks;
Frakki sem neitaði að gegna
herþjónustu í landi sínu og átti yfir
höfði sér fangelsi. Með samstilltu
átaki tókst að beygja ríkisstjórnina
þá til að veita honum pólitískt hæli,
en þess ber að geta að í þáverandi
meirihluta var kona að nafni
Guðrún Helgadóttir sem lét
samvisku sína og réttlætiskennd
ráða för, og hótaði einfaldlega
stjórnarslitum.
Þegar kemur að máli keníska
flóttamannsins Pauls Ramses er
hins vegar ekki að sjá að neinn
almennur þingmaður eða ráðherra

GUÐMUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Mál Pauls Ramses
hyggist standa uppi í hárinu á Birni
Bjarnasyni og hans liðsmönnum.
Kunnugleg orð úr nýlegri íslenskri
stjórnmálasögu koma óneitanlega
upp í hugann í því sambandi:
„gunga“ og „drusla“.

Fjölskyldu sundrað
Hvernig sem embættismenn og
ráðherra reyna að snúa sig út úr
því, teygja og toga og vísa út og
suður þá blasir við stórslys:
íslenskir embættismenn hafa
sundrað ungri fjölskyldu algjörlega að ástæðulausu. Íslenskir
embættismenn hafa rekið ungan
heimilisföður, sem hafði verið svo
fákænn að treysta á íslenska
mannúð, frá konu og nýfæddum
syni með vísan í fyrrgreindar
heimildir kenndar við Dyflinni, og
litlar líkur á öðru en að hann verði
aftur sendur til Keníu þar sem
hann óttast um líf sitt.
Er þetta óþjóðalýður? Skyldi
þetta vera glæpamaður af því tagi
sem hin vökula „greiningadeild
Ríkislögreglustjóra“ segir okkur að
séu að hreiðra um sig hér á landi?
Það er nú öðru nær: fólk sem kynni
hefur haft af honum virðist ljúka
upp einum munni um að þarna fari
mannkostamaður – til að mynda
íhaldsmaðurinn gáfaði Atli
Harðarson, heimspekingur og
skólamaður á Akranesi, sem
kynntist Paul gegnum son sinn og
lýsir honum á bloggsíðu sinni sem
„grandvörum og vel gefnum
manni“.
Þessi harka í garð þeirra sem hér
leita ásjár er náttúrlega ekki ný af

nálinni. Framkoma Íslendinga við
gyðinga sem komust hingað á flótta
undan nasistum á sínum tíma er
smánarblettur á sögu þjóðarinnar
eins og Einar Heimisson sagnfræðingur dró fram á sínum tíma. Þeir
gyðingar og Mið-Evrópumenn sem
þó náðu að festa hér rætur á fyrri
hluta tuttugustu aldar urðu hins
vegar ómetanlegri fyrir íslenska
menningu – til dæmis er erfitt að
ímynda sér hvernig þróun íslenskrar tónlistar hefði orðið án þeirra.

„Forvirkar aðgerðir“
Smám saman hefur Björn
Bjarnason dómsmálaráðherra
skapað uggvænlegt andrúmsloft
kringum störf sín og þeirra deilda
sem undir hann heyra. Nú síðast
kynnti ráðherrann fyrir okkur
hugtakið „forvirkar aðgerðir“ í
framhaldi af skýrslu „greiningadeildar Ríkislögreglustjóra“ um
hryðjuverkaógn sem deildin
neyddist þó til að játa að sé nær
engin hér: „forvirknin“ hljómar
kunnuglega fyrir þá sem fylgst
hafa með umræðum í Bandaríkjunum þar sem aðgerðir Bushstjórnarinnar á borð við Íraksstríð,
hleranir, njósnir og hvers kyns
afnám borgaralegra réttinda eru
kallaðar „pre-emptive“. Ekki er
langt síðan sami Björn og nú biður
um heimildir til „forvirkra
aðgerða“ upplýsti okkur um að
hann teldi að fólk eins og Þórhildur
Þorleifsdóttir og Arnar Jónsson,
Úlfur og Helga Hjörvar, Lúðvík,
Eðvarð, Hannibal og Finnbogi
Rútur (fyrir utan öll hin sem enn á
eftir að upplýsa um) hefðu á sínum
tíma ógnað þjóðarhagsmunum,
verið glæpamenn og átt símhleranir skilið. Samfylkingunni virðist
þykja í lagi að við eigum það undir
dómgreind þessa manns hverjir
eiga í vændum að verða fyrir
„forvirkum aðgerðum“.
En í tilfelli Paul Ramses og
fjölskyldu hans hafa „forvirkar
aðgerðir“ svo sannarlega þegar
skilað sínum árangri.

Íslenska krónan - best í heimi?
danskri krónu á sama tíma.
En kannski er ekki ástæða til að örvænta.
Í greininni kom fram að krónan hefur ekki
reynst jafn veik og túrkmeníska manatið, en
það hefur fallið um 65,78%. Þar er sem kunnugt er Gúrbangúlí Berdímúhammedoff tekið heyrum oft af niðurstöðum samaninn við stjórnartaumunum í kjölfar fráfalls
burðarkannana sem sýna góða stöðu
Nýasofs Túrmenbasha í fyrra, en spilling og
Íslands í samanburði við önnur lönd. Þrátt
flokksræði einkenna sem fyrr allt þjóðlífið.
fyrir að við höfum oft síðustu ár mælst
Neðst á listanum í Børsen yfir veika gjaldmeð lélega útkomu í hagstjórn – m.a.s. talmiðla er svo simbabveski dollarinn, sem fallist lélegri á því sviði en í karlafótbolta – ÁRNI PÁLL
ið hefur um 100 prósent. Allir þekkja þær
hafa ýmsir aðrir þættir verið okkur hlið- ÁRNASON
stjórnarfarslegu hörmungar sem gengið
hollir og gert að verkum að staða okkar
hafa yfir hina simbabvesku þjóð undanfarin ár og
hefur verið með því besta sem gerist.
skýra hrun þess samfélags.
En það er ekki síður mikilvægt að skoða þann
Þetta hlýtur að vekja okkur til umhugsunar um í
samanburð sem er okkur óhagstæður. Þannig háttar
hvaða hópi Ísland er þegar litið er til gengisstöðugtil að í danska viðskiptablaðinu Børsen var nýverið
leika. Við sjáum af þessum samanburði hvað ógæfuathyglisverð frétt um þróun íslensku krónunnar.
sömustu þjóðir heims, sem lúta dyntum sjúkra einÞar kom fram að krónan hefði fallið svo mjög að
ræðisherra, þurfa að sætta sig við. Metnaðarfull þjóð
helst væri að leita samanburðar meðal þjóða sem
við erum ekki vön að bera okkur saman við – og sem vill búa við góðan og stöðugan kaupmátt og búa
alþjóðavæddum fyrirtækjum fyrirsjáanlegt rekstrdygði það þó ekki til. Þannig hefur nýgíneíska cedíarumhverfi hlýtur að ætla sér aðra efnahagsumgjörð
ið fallið um 16,73% gagnvart danskri krónu frá áraog betri.
mótum og svasílenska línangeníið hefur fylgt suðurafríska randinu og fallið um 20,24%. Íslenska
Höfundur er alþingismaður.
krónan hefur hins vegar fallið vel yfir 30% gagnvart

UMRÆÐAN
Árni Páll Árnason skrifar um íslensku
krónuna

Hringdu í síma

Johnsen fer mikinn í grimmilegri
árás á gjörvallt íslenska réttarkerfið
í aðsendri grein. Árni, sem þekkir
réttarkerfið af eigin raun, er ómyrkur
í máli þegar hann sakar Hæstaréttardómara um vanþekkingu, rannsóknarlögreglu um brjálæðislegar ofsóknir
á hendur Baugsmönnum og talar
um smámenni og valdníðinga í
dómskerfinu. Hvað skyldi
þingmaðurinn Sigurður
Kári Kristjánsson segja
við þessu? Honum þótti
formaður Samfylkingarinnar sýna sjálfstæðismönnum
tillitsleysi með því
að nefna að sitthvað mætti læra
af Baugsmálinu.

V
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Stóriðja gegn mengun –
græn bylting

HREINIR OG
FÍNIR BÍLAR

UMRÆÐAN
Valgerður Sverrisdóttir skrifar
um stóriðju

r
u
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t
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20% jum í bílaﬂvottinn

V

ið Íslendingar erum svo lánsamir að geta hagnýtt vistvænar og endurnýjanlegar orkuauðlindir landsins. Á síðustu öld
voru stigin stór skref á þessu
sviði enda hófust Íslendingar úr
örbirgð til allsnægta á þessu
sama tímabili, ekki síst vegna
nýtingar orku til almannaþarfa
og atvinnureksturs.
Nú er svo komið að um 80%
þeirrar orku sem notuð er í landinu er innlend endurnýjanleg
orka og er það hlutfall langtum
hærra en hjá öðrum þjóðum.
Þetta háa hlutfall vekur heimsathygli, enda erum við í fararbroddi í notkun endurnýjanlegra
orkugjafa, þó ekki sé því til haga
haldið í umhverfis- og mengunarumræðunni hér á landi. Um 20%
frumorkunnar eru hins vegar
flutt inn og fara mest í að knýja
samgöngutæki, þ.e. bíla, skip,
báta og flugvélar. Brennsla jarðefnaeldsneytis
veldur
losun
ýmissa mengandi efna út í andrúmsloftið og munar þar mestu
um koltvísýring sem er ein
þeirra lofttegunda sem valda
gróðurhúsaáhrifum. Augljóslega
er því mjög mikilvægt verkefni
okkar Íslendinga að draga sem
mest úr notkun jarðefnaeldsneytis, bæði þegar skoðuð eru
áhrif hér heima og í hnattrænu
tilliti.

af toppgræ

BÍLAKÚSTUR
Vikan bílakústur. Sveig› lögun
tryggir stö›uga snertingu vi› hvern
flöt á bílnum. Kústurinn er me› gúmmíbrún
og öflugu og endurbættu vatnsflæ›i.
Kústinn má festa á Vikan skaft sem er
fáanlegt í ‡msum stær›um.

MÆLABOR‹SBURSTI
Mjúkur bursti til a› fjarlægja ryk og óhreinindi
af mælabor›um, tökkum, skífum og mi›stö›varopum. ﬁennan fjölhæfa bursta má einnig nota
á skrifstofunni e›a á heimilinu til ﬂess a›
hreinsa lyklabor› og a›ra fleti sem erfitt er
a› fjarlægja ryk af.

FELGUBURSTI
Sérstaklega hentugur til a› fjarlægja

BÍLAﬁVARA
Til a› skafa bleytuna af bílnum
eftir ﬂvott. Mjúkt gúmmíi› fer vel
me› málningu og glugga. ﬁvöruna
má festa á Vikan skaft sem er
fáanlegt í ‡msum stær›um.

GLERÚ‹I
Frábær glerú›i sem má
einnig nota á mælabor›.

E N N E M M / S Í A / NM28426

erfi›u óhreinindin af álfelgunum.

Skynsemin að ná yfirhöndinni á
nýjan leik
Á tímum hækkandi orkuverðs er
augljóst að tækifærin blasa við
okkur Íslendingum. Nánast öll
raforka á Íslandi er framleidd úr
endurnýjanlegum
auðlindum.
Við flytjum nú þegar út mikið
magn orku í formi áls og fer
verðmæti orkusölunnar stöðugt
vaxandi í takt við hækkandi
heimsmarkaðsverð á áli og olíu.
Við getum því fengið mun hærra
verð fyrir orku nú en nokkru
sinni fyrr og þurfum að nýta
okkur færin sem í því felast.
Augljóst er að ríkisstjórnin hefur
ákveðið að nýtingu þessara tækifæra verður ekki frestað, enda
efnahagsástandið ískyggilegt og
versnar stöðugt.
Nú þegar ljóst er að skynsemin
er að ná yfirhöndinni á nýjan leik
í afstöðunni til hagnýtingar orkuauðlinda hér á landi, ætti að gefast gott tækifæri til að ná sæmilegri pólitískri samstöðu um
markvissar aðgerðir til að gera
Ísland nánast sjálfbært hvað
varðar orkuframleiðslu og orkunotkun. Það ætti að ganga betur
nú en áður þar sem hörðustu og
ómálefnalegustu gagnrýnendur
skynsamlegrar
orkunýtingar
sitja nú í ríkisstjórn og bera
ábyrgð á þjóðarhag og fjármögnun, m.a. heilbrigðis-, mennta- og
velferðarkerfis landsmanna, og
geta varla neitað staðreyndum
lengur.
Auðlindasjóður til uppbyggingar
og gegn mengun
Ég varpa hér fram til umræðu,
hvort samhliða hagnýtingu orkuauðlinda til uppbyggingar hvers
konar, sé ekki unnt að ná fram

auðfáanlegir og mögumikilvægum ávinningi
leikar eru á því að vetnismeð stofnun auðlindabílar séu á næsta leiti á
sjóðs eins og við framalmennum markaði. Með
sóknarmenn höfum áður
þessu ætti að vera unnt
lagt til. Forsenda þessa
að draga úr notkun inner sú að sett verði inn
fluttrar orku sem fer til
ákvæði í stjórnarskrá
bílaflotans – orku sem er
Íslands sem færi sambæði dýr og mengandi.
eiginlegar
auðlindir
Samhliða þessu þarf að
þjóðarinnar í þjóðarstuðla að hugarfarsbylteigu.
ingu með markvissri
Greiðslur fyrir afnot VALGERÐUR
kynningu og hvatningu.
af auðlindum í þjóðar- SVERRISDÓTTIR
eigu kæmu frá nýtingarTækifærin blasa við
höfum þeirra, m.a. orkufyrirtækjunum, sem aftur fá tekjur
Við skulum hafa í huga að byltsínar að miklu leyti frá stóring sem þessi er raunhæfari nú
iðjunni. Greiðslur úr auðlindaen nokkru sinni fyrr hér á landi.
sjóði myndu svo m.a. renna til
Við Íslendingar höfum að auki
neðangreinds verkefnis sem yrði
reynslu í því að umbylta orkutengt atvinnuuppbyggingu og
kerfum landsmanna eins og sást
beislun orku með áætlunum sem
í hitaveituvæðingunni sem varð
væru hluti af stefnu stjórnvalda
hér á landi á 8. áratugnum. Einn
og tímasett nákvæmlega. Á því
helsti drifkraftur þeirrar byltmá hugsa sér margar útfærslur.
ingar var olíukreppan sem þá
ríkti og fór hlutur jarðhita í húshitun þá úr 43% árið 1970 í um
90% árið 2006. Nýr kafli í þeirri
Engin þjóð á betri möguleika
byltingarsögu var skrifaður með
á að koma sér upp mengunarsérstöku jarðhitaleitarátaki á
köldum svæðum sem hleypt var
fríum bílaflota með markvissaf stokkunum í tíð okkar framum aðgerðum. Markmiðið á
sóknarmanna í iðnaðarráðuneytað vera það að á tilteknum
inu.
Það háa verð sem nú er á olíu
árafjölda fari mengun frá
getur orðið drifkraftur viðlíka
bílum færð að núlli.
umbyltingar á samgönguflotanum. Jákvæðar afleiðingar hækkandi olíuverðs eru þær að þróun
Bílafloti landsmanna mengunarvistvænna orkugjafa mun verða
laus
hraðað og betra verð fæst fyrir
hina endurnýjanlegu orku sem
Engin þjóð á betri möguleika á
við Íslendingar framleiðum.
að koma sér upp mengunarfríum
Möguleikarnir sem við þetta
bílaflota
með
markvissum
skapast eru gríðarlegir. Að mínu
aðgerðum. Markmiðið á að vera
mati er næsta skref í orkubyltþað að á tilteknum árafjölda
ingu landsins innan seilingar.
verði mengun frá bílum færð að
Það sem vinnst með þessu gæti
núlli.
verið:
Þessu má ná fram með tollaí1. Auðlindasjóður yrði stofnaðvilnunum til fólks og fyrirtækja
ur sem undirstrikar eign
við kaup á vistvænni bílum og
þjóðarinnar á auðlindunum.
með markvissri nýtingu auð2. Miklu minni mengun sem
lindasjóðs til að stuðla að uppvegur upp á móti stóriðju
byggingu innviða um land allt,
landsmanna og vonandi gott
eins og áfyllingarstöðva fyrir
betur þegar fram líða tímar.
bíla sem knúnir eru með raf3. Kjarabætur til almennings,
magni, metani, vetni og á annan
sem á auðlindirnar, í formi
vistvænan hátt. Með rafgeyma
ódýrrar orku til að knýja
mætti hugsa sér að hægt væri að
bílaflotann.
skipta á hlöðnum geymi og
4. Innspýting í efnahagskerfi
tómum á áfyllingarstöðvum og
landsmanna með erlendri
hverjum bíl fylgdu ákveðin raffjárfestingu í beislun orku og
magnsfríðindi í formi styrks eða
iðnaði.
afsláttar, sem auðlindasjóður
5. Ísland yrði leiðandi þjóð og
stæði fyrir. Auðlindasjóður gæti
fyrirmynd annarra með
staðið fyrir uppbyggingu áfyllhugsanlega 90% hreina
ingarstöðva en einkaaðilar tekið
orkunýtingu.
við rekstrinum eftir útboð.
6. Ísland þyrfti ekki að nota eins
Merkilegar tilraunir í þessum
stóran hluta útflutningstekna
efnum eru gerðar erlendis sem
sinna til kaupa á jarðefnadraga má lærdóm af og má benda
eldsneyti og áður.
á. Eitt slíkt er Project Better
Víða um heim eru menn að
Place (http://www.projectbetterskoða möguleika í þessu efni, þ.á
place.com) en mér skilst að talsm. í löndum sem ekki eru eins
menn þess fyrirtækis hafi heimvel sett hvað orkubúskap varðar
sótt Ísland og átt samræður við
og við erum. Við Íslendingar
forseta Íslands, sem er vakinn og
búum hins vegar við einstakar
sofinn í umræðunni um mengunaðstæður sem gera okkur kleift
arháskann.
að vera leiðandi á sviði endurMeð þessu yrði almenningi
nýjanlegrar orku. Látum tækigert mögulegt að komast leiðar
færið ekki renna okkur úr greipsinnar á mengunarlausan og um
um en tökum þess í stað forystu
leið hagkvæman hátt. Í stað inná heimsvísu með því að vinna
flutts, rándýrs og mengandi eldsmarkvissum skrefum að því að
neytis blasir við að það verður
gera landið óháð innflutningi á
sífellt raunhæfari valkostur að
dýru eldsneyti og vinnum um
nota bíla sem knúnir eru innleið gegn mengun jarðar.
lendri, mengunarlausri orku.
Framleiðslu rafmagnsbíla fleygir nú ört fram, tvinnbílar eru
Höfundur er alþingismaður.

Xtreme
BÍLASÁPA
Framúrskarandi sápa fyrir
bílinn.

- hrein fagmennska!

Grundargötu 61 • Grundarfir›i
Sími: 430 0000

Brekkustíg 39 • Njar›vík
Sími: 420 0000

Mi›ási 7 • Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Ármúla 23 • Reykjavík
Sími: 510 0000

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

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Fyll'an
n
takk!

Frá

krónum lagið

Vertu tilbúinn í sumarfríið!
Á Tónlist.is getur þú nálgast yfir 50.000 lög og fyllt spilarann þinn af topptónlist.
Allt efni á Tónlist.is er ólæst (DRM laust) og kostar frá 79 krónum lagið. Þannig
getur þú fært tónlistina hindrunarlaust á milli tölvunnar, spilarans og farsímans.
Nýtt á Tónlist.is - lögin beint inn í iTunes á tölvunni!
Nú getur þú tengt Tónlist.is beint við iTunes eða Windows Media Player.
Öll lög sem þú kaupir fara sjálfvirkt yfir í spilarann þinn.

iPod og iTunes eru vörumerki í eigu Apple, Inc.

Fylltu á iPodinn · Farsímann · Tölvuna
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RINGO STARR TÓNLISTARMAÐUR
ER 68 ÁRA Í DAG.

„Konur skipta mig miklu
máli. Ég veit ekki af hverju,
en þær gera mig brjálaðan.“
Tónlistarmaðurinn, söngvarinn
og lagahöfundurinn Ringo Starr
fæddist í Liverpool á Englandi
árið 1940. Hann var meðlimur
í hinni margrómuðu hljómsveit
Bítlunum.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 7. JÚLÍ 1915

MERKISATBURÐIR

Konur halda hátíðarfund

1922 Lúðrafélögin Harpa og

Þegar Alþingi var sett 7. júlí 1915 höfðu
konur mikinn viðbúnað. Kvenfélög
í bænum, undir forystu Kvenréttindafélags Íslands, tóku höndum
saman og héldu hátíð í tilefni
kosningaréttar kvenna. Hátíðin fór fram með virktum í fögru
sumarveðri. Konur á öllum aldri
söfnuðust saman í Barnaskólaportinu, gengu fylktu liði um
miðbæinn og staðnæmdust á
Austurvelli. Fyrir hópnum gengu
200 ljósklæddar ungar stúlkur með þrílita fánann, sem einnig var löggiltur þennan dag, sér
við hönd. Við Austurvöll reis vegleg
fánaborg og nefnd fimm kvenna gekk
í Alþingishúsið. Í nefndinni voru: Ingibjörg H. Bjarnason, Bríet Bjarnhéðinsdóttir,

Elín Stephensen, Kristín V. Jacobson og
Þórunn Jónassen. Ingibjörg hafði orð
fyrir þeim og flutti ávarp þar sem
hún tjáði þingheimi gleði og þakklæti kvenna fyrir nýfengin réttindi.
Þingmenn tóku heimsókninni
vel og Alþingi bárust þakkarskeyti frá konum víðs vegar að
af landinu. Konungi og drottningu voru einnig sendar þakkarkveðjur. Eftir athöfnina var
haldinn útifundur á Austurvelli
þar sem Bríet flutti ræðu, rakti
sögu íslenskrar kvenréttindabaráttu og flutti einstökum mönnum þakkir fyrir þeirra hlut. Sjaldan
hafði þvílíkur mannfjöldi sést saman
kominn í Reykjavík og aldrei svo margar og prúðbúnar konur.

1922

1932

1966

1983

Gígja eru sameinuð í
Lúðrasveit Reykjavíkur. Hún er elsta starfandi
lúðrasveit á Íslandi.
Kvenskátafélag Íslands er
stofnað, en það var fyrsta
félag sinnar tegundar á Íslandi.
Átök eru þegar verkafólk
safnast saman við Góðtemplarahúsið í Reykjavík
þar sem bæjarstjórn hélt
fund um atvinnubótavinnu.
Aðalritari Sameinuðu
þjóðanna, U Thant, kemur
til Íslands í tveggja daga
heimsókn.
Ray Charles, konungur sóltónlistarinnar,
skemmtir á Broadway
ásamt hljómsveit.

BERGSKÁLI: FYRSTA GISTIHEIMLIÐ OPNAÐ Í ÞORLÁKSHÖFN

AFMÆLI
MARGRÉT
GUÐNADÓTTIR

prófessor er
79 ára.

LILJA GUÐRÚN
ÞORVALDSDÓTTIR

leikkona er 58
ára.

PATREKUR
JÓHANNESSON

handknattleiksmaður er
36 ára.

JÓN VIÐAR
JÓNSSON

gagnrýnandi
er 53 ára.

MENNTUN Hvolsvöllur er stærsti bærinn innan Rangárþings eystra
sem telur um 1.700 íbúa.

Framhaldsskóli
í Rangárþingi
Til greina kemur að stofna
nýjan framhaldsskóla í
Rangárþingi. Nefnd skipuð af menntamálaráðherra,
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, með fulltrúum
Menntamálaráðuneytis og
sveitarfélögum í Rangárþing, fjallar um málið og
ber að skila umsögn til ráðherra.
Unnur Brá Konráðsdóttir,
sveitarstjóri Rangárþings
eystra, segir hugmyndina
hafa kviknað á forvarnarfundi í sýslunni. „Við héldum fund þar sem foreldrar töldu eina forvörnina
fólgna í því að stofna skóla

til að halda ungmennum
lengur heima. Eins og sakir
standa ferðast sum þeirra
langt til að sækja menntun
og finnst í mörgum tilvikum hagkvæmara að flytja
að heiman. Byggju þau
lengur í foreldrahúsum eru
einnig auknar líkur á að þau
settust að í byggðinni.“
Framhaldsskólinn
er
samstarfsverkefni
Rangárþing eystra, ytra og Ásahreppur. Í tillögunni var aðallega horft til framhaldsskólans á Grundarfirði en
þar er íbúafjöldi svipaður
og á upptökusvæði framhaldsskólans.

Andi liðins tíma
Hægt verður að skoða
byggðasafnið í Njarðvík
alla daga í sumar. Húsið
Njarðvík og kirkjan í InnriNjarðvík verða opin daglega frá klukkan 13 til 17.
Jórunn Jónsdóttir var síðasti ábúandi í húsinu Njarðvík og er þar nánast umhorfs eins og hún skildi við
það. Gamlir húsmunir innanstokks, fjölskyldumyndir
á veggjunum og „andi liðins
tíma svífur yfir“.
Njarðvíkurkirkja er falleg steinkirkja og ein fárra
sinnar tegundar á landinu.
Bæði húsin standa í gamla
hluta Innri-Njarðvíkur í

Njarðvíkurkirkja er falleg bygging.

samspili sögu og náttúru.
Meðal þeirra sem taka á
móti gestum í Njarðvík og
kirkjunni eru Einar G. Ólafsson og Helga Ingimundardóttir.
Frá þessu er greint á
fréttavef Víkurfrétta 1. júlí
síðastliðinn.

Ótrúlega góðar undirtektir
Hjónin Gunnur Hafsteinsdóttir og Stefán Jónsson opnuðu nýlega fyrsta gistiheimilið í Þorlákshöfn, sem ber nafnið
Bergskáli.
„Ég fékk þessa hugmynd einn morguninn þegar ég vaknaði. Það hefur
aldrei verið gistihús hérna svo ég ákvað
bara að prófa þetta,“ segir Stefán og
Gunnur bætir við að þau hafi viljað
auka þjónustu í Þorlákshöfn og kanna
hvernig gistihús mynda ganga. „Ég tók
bara einn hring í þorpinu og fann hús
sem ég taldi henta og keypti það,“ upplýsir Stefán.
Hjónin segjast ekki hafa komið nálægt rekstri gistiheimilis áður. „Ég er
nú lærður atvinnukafari og hef unnið
við það í 24 ár. Svo er ég með vélsmiðju
líka. Ég ákvað bara að prófa þetta og
bæta því í sarpinn,“ segir þúsundþjalasmiðurinn Stefán. Hann kveður þau
hjónin hafa rennt alveg blint í sjóinn
með því að opna gistihúsið á staðnum,
þar sem engin fordæmi séu fyrir slíkum rekstri á svæðinu. „Þegar eitthvað
hefur aldrei verið gert áður, er erfitt
að segja hver markaðurinn er fyrir það
þegar á reynir,“ segir Stefán íhugull.
Að sögn Gunnar tók töluverðan tíma
að innrétta Bergskála. „Það var svakaleg vinna að koma þessu í gang.“ Stefán bætir við: „Sú vinna er þó alveg að
verða búin. Það er bara verið að ganga
frá seinustu endunum.“ Hann segir að
þau hafi nú þegar fengið nokkra næturgesti sem hafi látið mjög vel af dvölinni.
Herbergin í Bergskála eru fimm talsins. Þau eru tveggja manna, svipuð að
stærð, og öll með sérbaðherbergi. „Herbergin eru einföld. Við lögðum þó svolítið í þetta. Þetta er alveg 21. aldar
gistiheimili,“ segir Stefán. Gunnur
bendir jafnframt á að fyrir neðan gistiheimilið sé starfrækt veitingahúsið
Svarti sauðurinn. „Já, veitingahúsið og
gistiheimilið hjálpa hvort öðru myndi
ég segja,“ segir Stefán og upplýsir að
stefnan sé að hafa Bergskála opinn allt
árið um kring.
„Það hafa verið ágætis undirtektir
við opnun Bergskála,“ segir Stefán og
bætir við að aðsóknin hafi verið furðu
mikil í ljósi þess að þau hjónin hafi ekkert auglýst. „Þetta hefur bara farið
manna á meðal. Það er mesta furða
hvað þetta röltir.“
martaf@frettabladid.is

FRUMKVÖÐLAR Hjónin Gunnur og Stefán opnuðu nýlega fyrsta gistihúsið í Þorlákshöfn.
MYND/EGILL BJARNASON

BLAÐBERI MAÍMÁNAÐAR: HLÍF SVEINBJÖRNSDÓTTIR

Kom skemmtilega á óvart
Nafn: Hlíf Sveinbjörnsdóttir.
Staður sem borið er út á: Ég hef borið út Fréttablaðið í Sandgerði í nokkur ár.
Önnur störf: Ég rek fyrirtæki með manninum
mínum.
Ertu ein að bera út eða ertu með aðstoðarmenn?
Ég ber blaðið ein út á morgnana.
Hvað finnst þér skemmtilegast við starfið? Að
hlusta á fuglasönginn á vorin.
Hver voru viðbrögð þín þegar þér var tilkynnt um
vinninginn? Það kom mér skemmtilega á óvart og
ég var svo sannarlega ánægð með að fá gjafabréf í
Kringluna.
Áhugamál: Mér og fjölskyldunni þykir skemmtilegast að ferðast um landið á húsbílnum okkar og síðasta sumar ferðuðumst við um hálendið í yndislegu veðri.
Pósthúsið óskar Hlíf til hamingju með titilinn
Blaðberi mánaðarins í maí og þakkar fyrir ánægjulegt samstarf í gegnum árin.

Rispur í glösum, þótt

Blómavasar setja

smáar séu, geta sett
leiðinlegan svip á annars fallegan borðbúnað.
Gott ráð til þess að
fjarlægja smáu rispurnar
í glervörunum á heimilinu er að smyrja örlitlu
af tannkremi yfir þær.
Tannkremið mýkir hrjúft
yfirborðið og virkar örlítið
eins og slípiefni fyrir það.

HEIMILI

HEILSA

HÚS

Sumarhreingerningar

líflegan svip á heimilið
yfir sumarið. Gaman
er að skreyta heimilið
með nýtíndum blómum sem finna má villt
í garðinum. Það er um
að gera að finna vasa
í fjörlegum litum. Litrík
blóm og líflegir blómavasar gleðja augað og setja
sumarlegan blæ á heimilið.

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

geta verið sniðugar á þeim
tímum þegar ský dregur fyrir
sólu. Í rigningarúða er tilvalið
að drífa sig inn og hreinsa húsgögn heimilisins. Gott húsráð
við hreinsun húsgagna er að
þrífa þau með klúti sem dýft
hefur verið í blöndu af sterku
tei því þá mun skína af þeim.

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

VINNUVÉLAR O.FL.

¶!+302!545. EHF
¶ARF AÈ VINNA Å ÖAKINU Å SUMAR
EN HEFUR EKKI TÅMA 
¶VÅ EKKI AÈ L¹TA ÖAÈ Å HENDUR FAGMANNS 
3ÁRH¾Ù MIG Å SPRAUTUN ¹ ÎLLU
B¹RUJ¹RNI SEM GEFUR EINSTAKA ¹FERÈ

5PPL Å SÅMA 

Telma Róbertsdóttir fasteignasali er alin upp við snark í arni og lét drauminn um eigið heimili með arni rætast.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Notalegt snark í eldinum
Við tifandi læk í Hafnarfirði speglast hvítir
logar úr töfrandi arni.
„Ég er alltaf svolítið kulvís, með hálfgerðan hroll,
og veit ekkert notalegra en að kveikja upp í arninum og horfa á róandi og fallegan eldinn, hvort sem
það er um hábjart sumarið eða á köldum vetrum,“
segir Telma Róbertsdóttir, eigandi fasteignasölunnar Húsin í borginni.
„Í uppvextinum var arinn heima og þegar við eiginmaðurinn, Sigurður Jóelsson, leituðum okkur að
framtíðarheimili réði arinninn mestu í mínum huga,
en að hafa eldstæði í húsi finnst mér í senn heimilislegt og sameinandi fyrir heimilisfólkið. Sigurður
er með eindæmum handlaginn, útfærir hlutina á
heimilinu og við höfum breytt ansi miklu. Ásýnd
arinsins í dag er því alfarið hans smíð og hugarfóstur,“ segir Telma, stolt af sínum manni.

„Við erum ofsalega dugleg að kveikja upp í arninum, sögum niður jólatréð og brennum annan eldivið
sem til fellur. Þarna njótum við fjölskyldan þess að
spjalla saman og vera til; sjónvarpið er þarna líka
og hentugt að líta undan í eldinn ef eitthvað ljótt er
á skjánum,“ segir Telma og hlær dátt.
„Ég er óskaplega hrifin af gömlum hlutum frá
langömmu og nýt þess að gera þá upp. Heimilið er
stílhreint, bjart og hlýlegt, með nýju og gömlu í
bland. Í bílskúrnum mála ég abstrakt, til að gera
eitthvað skapandi eftir langar setur við tölvuna, og
hengi upp um alla veggi. Ég er að mestu sjálfmenntuð í listinni en hélt sýningu þegar ég opnaði fasteignasöluna og þá fóru nokkrar til nýrra heimkynna.
Það er þó enn ekki svo rólegt á íslenskum fasteignamarkaði að ég fari með trönurnar í vinnuna,“
bætir hún við hláturmild.
thordis@frettabladid.is

Þjónustustjóri í fyrirtækjainnheimtu
365 miðlar leita að starfsmanni í fullt starf í fyrirtækjainnheimtu.
Helstu verkefni felast í úthringingum og samskiptum við
viðskiptamenn. Viðkomandi þarf að búa yfir ríkri þjónustulund,
vera jákvæður og samviskusamur.
Umsóknarfrestur er til 13. júlí en sótt er um á vef 365 miðla http://www.365midlar.is/Um-365/Storf-hja-365.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Margrét Lára Pétursdóttir á
margretl@365.is.
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GÓÐ RÁÐ

fyrir þig og umhverfið

Þvottahús – Hreinlætisvörur
Sjampó og sápur
Sjampó og sápur geta innihaldið
bæði tilbúin og náttúruleg efni.
Stundumeru náttúrulegu efnin
beint úr jurtum en oft er búið að
einangra þau til að fá nákvæmlega þá virkni sem óskað er eftir
í vörunni. Skoðaðu innihaldsefnin
sérstaklega ef þú ert með
ofnæmi. Góð regla er að nota eins
lítið af sápu og hægt er enda
getur ofnotkun aðeins leitt til
þess að húðin þornar um of. Sum
sjampó innihalda efni eins og vax
sem erfitt er að ná úr hársverðinum. Ódýr sjampó eru oft alls ekki
góð vara auk þess sem þau eru
ódrjúg. Sjampó í háum gæðaflokki er mun virkara og verðið
segir því ekki alla söguna.

Dömubindi:
Forðist að kaupa dömubindi þar
sem hverju einstöku bindi er
pakkað inn í plast. Hreinlætinu
ætti að vera fullnægt með ytri
umbúðum. Umhverfisvænna er
að velja dömubindi og tíðatappa
sem eru ekki með plasti og eru
unnin úr lífrænni bómull, hafa
ekki verið bleikt og/eða eru laus
við ilmefni. Hægt er að komast
alveg hjá því að nota bindi eða
tappa með því að nota margnota
gúmmíbikar (Álfabikarinn) úr
100% náttúrulegu gúmmíi.
Sjá meira um allt í baðherberginu á:
http://www.natturan.is/husid/1269/

%
vera
Laugavegi 49
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Náttborð ættu að vera í öllum svefnherbergjum til að leggja
frá sér bækur og blöð sem lesin eru uppi í rúmi. Einnig til að
geyma myndir og vekjaraklukkuna.

Náttúran.is - vefur með umhverfisvitund

Fjörleg motta
HAGNÝTT GÓLFSKRAUT
Silmu mottan er úr 100 prósent flókaull og er einstaklega
skemmtileg á að líta. Hún er í
raun eins og stór glasamotta þar
sem kantar hennar eru skreyttir
með egglaga formum. Yfirborðið
er mjúkt og þægilegt og hentar
mottan vel til að skreyta heimilið eða inn á skrifstofu. Motturnar eru meðhöndlaðar á umhverfisvænan hátt þannig að
þær hrinda frá sér óhreinindum og trosna síður. Annars er
mikilvægt að viðra allar mottur
reglulega og ryksuga. Hönnuður
mottunnar er Tuttu Sillanpää en
framleiðandi er Verso design og
má meðal annars nálgast mottuna á www.finnishdesignshop.
com.
- hs

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

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

2 milljónir +

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

8–17

Vörubílar

BÍLAR &
FARARTÆKI

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar
Rafskutla til sölu. Westminster 4 ára
mjög vel með farin. lítið notuð. S. 861
3188.

Möguleiki á 100% láni

SKODA OCTAVIA VRS TURBO. Árgerð
2001, ekinn 91 þ.km, BENSÍN, 5 gírar.
Verð 1.290.000. Bílabankinn S 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Til sölu Mustang GT, blæjubíll, árg. ‘02.
Ek. 50þ. V8, 4.6. Bose hátalarakerfi.
Fallegur bíll. Yfirtaka á láni, ca. 2.250
mil. + 150 þ. Uppl. í s. 894 0103.

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

Vagnasmiðjan auglýsir:

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 Hybrod reynsluakstur Reykjavík eða Akureyri í síma 552
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

Smíðum grjótskúffur úr Hardox 450 og
Domex stáli og setjum á allar gerðir
gamalla vagna. Almenn járnsmíði og
viðgerðir á öllum vögnum. Setjum slitstál innan í allar skúffur. Gæði og gott
verð. Vagnasmidja.is Eldshöfða 21 R. s.
587-2200, 898-4500.

Kerrur
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.

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

Bílar óskast

Til sölu ný amerísk hestakerra, hnakkageymsla, stórt geymslurými, skoðuð
2011. Verð 1990 þús. Uppl. í s. 892
2032.

Óska eftir að kaupa Golf GTI ‘05-’06
verður að vera ssk. S. 659 6717.

TYM Fjölnota tæki

Til sölu Ferguson TEA 20 1949, í góðu
standi, ný dekk. Verð 390 þús og Nalli
árg ‘64, ámoksturstæki, tætari, vökvastýri. Verð 260 þús. S. 697 3217

Óska eftir bíl árg’98-’05 ek alltað
150þúskm verð 50-150þúskr uppl í
8652377

Hjólhýsi

Jeppar

Hyundai Santa Fe II V6, 9/2006, ek. 17
þús.km, ssk., geislaspilari, loftkæling,
rafmagn ofl. Stgr. Tilboð 2990 þús.kr,
Listaverð 4050 þús.kr!!!

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

Til leigu hjólhýsi. Með sólarsellu og fortjöldum. S. 659 2452 Samsel. Athugið
sum stéttarfélög veita styrk til leigunnar.
btnet.is/hjolhysaleigan

BMW 540 4,4 beinsk. 286 hö, ekinn
91.000, 18“ alpina felgur, leður, glerlúga,
sjónvarp, nálægðarskynjarar og fleira.
Ný yfirfarinn og smurður. ásett verð
3.190.- lán 2.950.- er tilbúinn að borga
með bílnum. s 862-2280

Hjólhýsi til sölu, staðsett í Þjórsárdál,
mjög góður staður. Sjón er sögu ríkari.
Uppl. í s. 847 2450.
Til sölu eða í skiptum fyrir hjólhýsi,
Cadillac Escalade ‘02. Perluhvítur, ásett.
3,3 mil. Uppl. í s. 892 7687.

0-250 þús.
hyunday elantra arg 96 graen 85000kr
simi 8672273

Bílar til sölu
1-2 milljónir

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru, s. 699 3301.

Flug
Flugvél til sölu TF-SNF

Kitfox 3 - rótax 912 experimental. Eyðsla
10 l. per. klst. S. 868 0201.
Til sölu 1/6 hluti í Piper Cherokee
180. Góður hópur, góð kjör. Uppl. S.
846 0608.

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.

Vy-þrif ehf.

Þrif á sameignum. Almenn þrif.
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010
vythrif@internet.is
Tek að mér heimili, fyrirtæki, skóla og
iðnaðarmannaþrif. Einnig flutningsþrif.
Er traust, vön og vandvirk. Ásta s. 848
7367.
Tek að mér venjuleg heimilisþrif í
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 587
2084 & 690 2084.

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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

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 552
2000. Kynntu þér úrval Hybrid jeppa og
fólksbíla frá Toyota, Ford, Chevrolet og
öðrum helstu framleiðendum á www.
islandus.com

LC 120, árg. 2005 til sölu v/flutnings. ek
91þ, breyttur 35“. Mikið af aukahlutum,
fæst gegn yfirtöku. GSM 8980839

Pallbílar

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

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.
Volvo XC90 - engin útborgun. Glæsilegt
eintak. Ek. 64 þ.km. 2,5l Turbo, sjálfskiptur og hlaðinn lúxus. Uppl. í s. 695
7591 eða volvo.blogcentral.is

Til sölu Audi quattro 2003, ný skoðaður.
Tilboðsverð vegna fluttnings 2.3mill.
Áhvílandi lán 1600 þ. Upplýsingar í síma
8491281 eða bleki@intro.is

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

Garðyrkja
Trjáklippingar

Garðsláttur, alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848
1723.
Smágröfuþjónusta, hellulagnir, drenlagnir og öll almenn lóðavinna. Vönduð
og góð vinnubrögð. Erum með vörubíl
með krana. SS Hellulagnir. 691 8907.
Sjá nánar á www.sshellulagnir.is
Garðsláttur, garðaumhyrða og önnur
störf fyrir eignina þína. Eldrib- og öryrkjar fá afslátt. Uppl. í s. 848 1416

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

Auglýsingasími

Glæsilegur blæju Mustang með hvítu
leðuráklæði á sætum. Árg. 2003, ekinn
30 þ.km. Nánari uppl. í s. 895 7664
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

– Mest lesið

7. júlí 2008 MÁNUDAGUR

4

SMÁAUGLÝSINGAR
Vantar þig hjálp með tölvur. Tek að
mér val og uppsetningu á tölvum fyrir
lítinn pening. Set upp helsta nauðsynjar
hugbúnaðinn og geri tölvuna tilbúna,
þægilega og sniðna þér. Gunnlaugur í
síma 698-8886

Málarar

Rafvirkjun

Nudd
Whole body massage. S. 661 1638 &
862 0283.

Eldsneytis Sparari!

Hvirfil tæki í alla bíla & jeppa, sparnaður
7% til +27% þetta virkar! Meiri Kraftur.
Verð frá 9900. -kr. 30 daga skilaréttur.
SKM ehf Bíldshöfða 16. S. 517 8400
- WWW.SKM.IS

Spádómar

Til bygginga

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

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

Stubbahúsin f. utanhúss reykingar. 3
stærðir á vegg og standur. Pöntunars.
555 6200. stubbahus.is

Verslun
Óskast keypt

Húsaviðhald!

Sandspörslun Málningarvinna

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

Óska eftir notaðri Playstation2 USA
gerðinni. Uppl. í s. 562 0411 og 895
5815.

Pípulagnir

Kaupi hljómplötur (LP), stór söfn sem
lítil. Uppl. í s. 699 3014

Getum bætt við okkur verkum í
sandsparsli og málningarvinnu
innanhúss. Gerum verðtilboð að
kostnaðarlausu. Einng háþrýsti
þvottur og málingar vinna
utanhúss.
Vönduð og ábyrg vinnubrögð.
AlltMálun ehf S. 699 6667 &
555 6668

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

Búslóðaflutningar

Einn maður. Láttu mála eða skipta
um eldhús eða annað, tek líka að mér
sumarbústaði. 23 ára reynsla. Uppl. í s.
898 9511.

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

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.

Hljóðfæri

Magnhús ehf

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

Húsaviðgerðir og málun

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

Húsamálari + Smiður

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

Trésmíði

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

Önnur þjónusta

Tölvur

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Húsaviðhald

Einkatímar. Erla í s. 587 4517.

KEYPT
& SELT
Til sölu
WWW.VORTEX.IS
Gagnaendurheimt. Tölvuviðgerðir íhlutir
Cisco og Microsoft vottun. S. 821 6839,
Stefán.

TIL SÖLU

Dúndurtilboð!

Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900.
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900.
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

Englaljós til þín S. 908
5050 & 863 1987. Lára
spámiðill

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

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.

Trommusett til sölu Til sölu Pearl
trommusett, frábært byrjendasett í góðu
ástandi. Verð 25.000 kr Upplýsingar
gefur Haukur í síma 820-6802

HEILSA
Heilsuvörur

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

ÞJÓNUSTA

Alspá
445 5000 & 823 8280

Vélar og verkfæri

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

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.

Netlagerinn.is

Rafmagnsbílar verð 19.990 kr.
Rafmagnshjól verð 13.990 kr. Pantanir
á www.netlagerinn.is netlagerinn@netlagerinn.is eða í síma 8654 015 frá 18 til
22. Sendum hvert á land sem er!

PON TRUCK WP60 - 1300Kg 24V/70Ah
Verð: 311.250 með VSK. PON ehf, S:
552 0110 http://www.pon.is

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

HÚSIN Í BORGINNI
… það borgar sig!

Frum

Telma Róbertsdóttir
Löggiltur fasteignasali

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

fasteignir
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Álfhólsvegur 26a - 200 Kóp

Frum

Opið hús í dag mánudaginn 7. júlí milli kl. 18-19

39.900.000
Fallegt mikið endurnýjað 163,6 fm raðhús á tveimur hæðum, þar af 30
fm bílskúr.
Þóra s. 865-7202 tekur á móti gestum

Til leigu
Vagnhöfði

Nýtt fjórbýli á góðum stað í Hafnarfirði. Allar innréttingar og tæki vönduð.

U.þ.b. 120 fm bil með innkeyrsluhurð
ca. 240 á hæð.
U.þ.b. 410 fm kjallari, áður trésmiðja
með rampi og innkeyrsluhurð.

Bílskúr og suðursvalir

Bæjarlind

Fasteignasalan Ás hefur til sölu fjögurra
herbergja íbúð á tveimur hæðum í fjórbýli á
Völlum í Hafnarfirði

U.þ.b. 180 fm skrifstofuhúsnæði á
2. hæð, opið vinnurými, skrifstofa,
fundahergi og móttaka.
U.þ.b. 231 fm „penthouse“ áður Lindasól
frábært útsýni.
Upplýsingar í símum
895 8299 og 849 9987.

U

m er að ræða 122,6 fermetra íbúð í nýbyggðu
fjórbýli sem skilast fullbúin með gólfefnum.
Með íbúðinni fylgir tæplega 30 fermetra bíl-

skúr.
Húsið er staðsteypt, steinað að utan með ljósum lit
en er dökkt við tröppur og innganga. Útveggir eru
einangraðir að innan og klæddir með tvöföldu gifsi.
Innveggir eru steyptir eða úr tvöföldu gifsi. Allir

veggir og loft eru sandspörsluð og máluð. Gluggar og
útihurðir eru úr tré frá Gluggasmiðjunni og glerið er
K-gler frá Íspan. Svalahandrið eru klædd með dökkum álplötum, en stórar suðursvalir fylgja íbúðinni.
Lofthæð íbúðarinnar er mikil, eða 2,70 metrar.
Halogen-lýsing er í stofu og holi. Innréttingar eru
Designa, frá EGG Smáratorgi, og gert er ráð fyrir
amerískum ísskáp og innbyggðri uppþvottavél í eldhúsið. Borðplatan er ljós Quarts pearl-steinn frá Sólsteinum. Öll hreinlætistæki eru frá Tengi. Innihurðir
eru spónlagaðar með eik.
Lóðin verður fullfrágengin við afhendingu með
gróðri, hellulögn og bílastæðum.

Frum

Leigðu og eigðu …

ibud.is
Ný leið til fasteignakaupa

Sími 660 9791
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Frum

BREIÐHELLA – 220 HAFNARFJÖRÐUR

Hof - fasteignasala hefur fengið þessa 1.924 fm fasteign til sölumeðferðar. Eignin er vandað stálgrindarhús frá Landstólpa. Miðað er við að eignin verði seld
í einu lagi en möguleiki er þá að skipta henni upp í
allt að 9 einingar. Verð 295 millj.
Sjá: http://hraunbreida.com/

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík
hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson
lögg. fasteignasali

GARÐUR

GARÐURINN ER BYGGÐA BESTUR

Sandgerði

Reykjanesbær
Vogar
Flugvöllur
Hafnir

- þar sem ferskir vindar blása og sólsetrið er fegurst.

Bláa lónið

Grindavík

Íbúð í glæsilegu parhúsi skilast fullbúin að utan sem innan.
Höfum til sölu 135 m² 3. herbergja íbúð í parhúsi í Garði þar af 32,5 m² bílskúr.
Húsin skilast fullbúin að utan sem innan. Svona hús gæti kostað 44.000.000 kr.
á höfuðborgarsvæðinu en þetta hús kostar 25.900.000 kr. í Garðinum.

Hefurðu efni á að sleppa þessu? Komdu út í Garð!
25.900.000 kr.

Skilalýsing
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Húsið skilast með láréttri lerki klæðningu og stölluðu stáli á þaki.
Gólf eru með hita og gólfefnum.
Parket er á herbergjum, stofu og gangi.
Allir milliveggir eru tvöfaldir.
Flísar á forstofu, baðherbergi og þvottahúsi.
Innréttingar eru í öllum herbergjum, eldhúsi, baði og þvottahúsi.
Heimilistæki blástursofn, helluborð, háfur og uppþvottavél.
Bílskúrshurð með rafmagnsopnara.
Lóð tyrfð og steypt bílastæði með snjóbræðslu.

Aksturstími frá Garði
Höfuðborgarsvæðið 35 mín.
Bláa lónið 20 mín.
Flugstöð, háskólasvæði, netþjónabú og Tæknigarðar 10 mín.
Álver, iðnaðar- og atvinnusvæði í Helguvík 5 mín.

08-0104 Hennar hátign

·
·
·
·

HEIÐARBRAUT 1 Í GARÐI

Vel valið fyrir húsið þitt
Nánari upplýsingar á www.volundarhus.is
VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

fasteignir ● fréttablaðið ●
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari
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Einbýli

Sumarbústaðir

Sumarhús við Heklurætur.

Frum

Mjög fallegt 127m2 sumarhús að meðtöldum bílskúr á einstökum útsýnisstað við bakka Rangár
og rætur Heklu í Heklubyggð Rangárvöllum. Stóra stofu og eldhús, 3 herbergi, stór verönd,
upptekið loft og ótrúlegt útsýni.

Bjarkarbraut - Reykholti.

Vallárvegur - Brekkuskógur.

Nýlegt, rúmgott og vel skipulagt 211 m2 einbýlishús. Góð
stofa og eldhús, 4 svefnherb., stór bílskúr. Verð 30,9 millj.

Reisulegt heilsárshús í fallegur umhverfi á þessum vinsæla stað. Húsið er vel skipulagt og tæplega tilbúið til
innréttinga á góðri lóð með læk í lóðarmörkum. Verð
21,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Ásmýri við Laugarás
Reisulegt 258 fm hús á tveimur hæðum á sérlega fallegum stað með einstöku útsýni. Skemmtileg heimkeyrsla
að húsinu sem stendur á 12.700 m2 lóð. Eignin getur
nýtist í einu eða tvennu lagi. Verð 35,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til innréttinga á
einstökum stað við náttúruperluna Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur við glæsilegan Gólfvöll Verð 16,9
millj.

Bryggjuvegur - Geysir.

Austurbyggð - Laugarás.
Nýtt og vandað 167 m2 einbýlishús á stórkostlegum
útsýnisstað í Biskupstungum. Gott skipulag og miklir
gluggar. Eign sem vert er að skoða. Verð 35 millj

Nýlegt og fullbúið heilsárshús á einstökum stað við náttúruperluna Geysi. Gott skipulag og vandaðar innréttingar og gólfefni. Húsið stendur við glæsilegan Gólfvöll.
Verð 22,9 millj.

Einstaklega íburðarmikill og vandað sumarhús á tveimur
hæðum í fallegu umhverfi skammt frá kerinu. Stór stofa, 4
svefnh, vandaðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.
Eign í sérflokki. Verð 44,7 millj

Kóngsvegur- Úthlíð
Gott og mikið endurnýjað sumarhús á góðum stað í Úthlíð. Ný gólfefni og innréttingar. innbú getur fylgt. Verð
14,9 millj

Holtabyggð - Flúðir

Hallkelshólar - Grímsnes.

Glæsilegt og vel hannað heilsárshús í fallegu umhverfi.
Húsið skilast fullbúið með vönduðum innréttingum, 80
m2 verönd, potti, útisturtu og sánu. Verð 29,9 millj.

Lítið og snoturt sumarhús á fallegri og gróinni lóð á
góðum stað í landi Hallkelshóla, Grímsnes og
Grafningshreppi. Góð kaup. Verð 6,9 millj.

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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3TARARIMI

EINBÕLILaufengi - 4ra herb.

"AKKASEL

&ALLEGT  EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ  BÅLSKÒR %IGNIN SKIPTIST Å  SVEFNH BAÈHERBERGI MEÈ HORNBAÈKERI ELDHÒS MEÈ NÕLEGRI
INNRÁTTINGU SAMLIGGJANDI STOFU OG BORÈSTOFU 4IL SUÈVESTURS ER STËR FALLEG AFGIRT HELLULÎGÈ VERÎND 6ÎNDUÈ EIGN ¹ FR¹B¾RUM STAÈ 3KIPTI ¹
106.4
fmÅBÒÈ
fjögurra
íbúð sem skiptist í stofu með S.A. svölum, eldhús, 3 svefnh., miðjuhol, forJA HERB
SKOÈUÈherbergja
6ERÈ   MILLJ

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009

RAÈHÒS Stórholt - 3ja herb.

67 FM
fmRAÈHÒS
íbúðÅ mjög
miðsvæðis
Reykjavík.
er OG
björt
ogSEM
skemmtileg
með

SNYRTILEGUM
BOTNLANGAíÅ 105
3ELJAHVERÙNU
(ÒSIÈ Íbúðin
TV¾R H¾ÈIR
KJALLARI
ER Å DAG SÁR ÅBÒÈ
góðu
 FM OGútsýni.
BÅLSKÒRParket
 FM og
hurðar GARÈUR
úr Eik.(ITALAGNIR
Baðherbergi
flísalagt
með ljósri innréttingu. Verð 23.5 millj
3KJËLS¾LL
AÈ HÒSI 6ERÈ
  MILLJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

stofu og bað með baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
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
DAG 17.00 - 18.30
(¹HOLT
RAÍHERBERGJA

Línakur
- 4.herb.
  M ÅBÒÈ
¹ ÖRIÈJU H¾È ¹ ÖESSUM GRËNA OG

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

(VERÙSGATA
JA HERBERGJA
OPIÐ
HÚS Í DAG
KL 17.30 – 18.00
  FM ÅBÒÈ- ¹ LÆKKAÐ
BESTA STAÈ Å MIÈB¾NUM
Engihjalli
VERÐ

Fallegar
nýjar
íbúðir. 6EL
AlltSKIPULÎGÈ
tréverkOGí BJÎRT
íbúðFALLEGUM STAÈ
Å (AFNARÙRÈI
unum
er úrVIÈeik
fyrir utan
Þar
eru
ÅBÒÈ Å N¹ND
GOLFVÎLLINN
KEILIRþvottah.
Å HAFNARÙRÈI
3TUTT
Å
LEIKSKËLA
OG BARNASKËLA
  MILLJ
hvítar
innr.
Bað og6ERÈ
þvottah.
með flísum
og gólfhita. Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

%IGNIN
SKIPTIST Å FORST
 SAMLSTOFUR
BAÈhæð
OG
84
fm þriggja
herbergja
íbúðáSVEFN
fyrstu
ELDHÒSmiðsvæðis
ÖVOTTAHÒS OG á
GEYMSLA
INNAN ÅBÒÈAR
mjög
höfuðborgarsvæðinu.
-ERKT ST¾ÈI
BAKVIÈí HÒS
¾TLUÈ EIGENDUM
Íbúðin
skiptist
2 svefnh.
stofu,Å HÒSINU
eldhús
6ERÈ
 MILLJ
og
bað.
Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni.
Verð 19,9 millj.

Hjallabraut
4ra herb.
3TËRIKRIKI -EINBÕLISHÒS

,EIÈHAMRAR
0ARHÒS MEÈ ÒTSÕNI
Kúrland
19 - Raðhús

108,1
fm² á ¹ 3.
hæð
Hjallabraut,
  FM EINBÕLISHÒS
EINNI H¾È
¹SAMTvið
BÅLSKÒRVIÈ
3TËRAKRIKA Å
-OSFELLSB¾ (ÒSIÈ
SKIPTIST Åskiptist
ANDDYRI STOFUR
 SVEFNHERBERGI
OG
Hafnafirði.
Íbúðin
í forstofu,
borðBAÈHERBERGI
EINNIG
ERÖVOTTAHÒS
OG INNANGENGT Å TVÎFALDAN
stofu,
stofu,
eldhús,
baðherbergi,
svefnBÅLSKÒR'ËLFEFNI
ERPLANKAPARKET ÒRLITAÈRI OLÅUBORINNI EIK
herbergi
ogÅ HÒSINU
hjónaherbergi.
NEMA ¹22.5
BAÈHERBERGJUM
Verð
millj. OG ÖVOTTAHÒSI SEM ERU SVARTARÚÅSAR !LLAR
INNIHURÈARSÁRSMÅÈAÈARÒREIK OG SÁRSTAKLEGA STËRAR
4¾KI FR¹ 0HILLIP 3TARK ¹ BAÈHERBERGJUM4ILBOÈ

 FM
PARHÒS
¹SAMT er
 á
 FM
BÅLSKÒR ¹ ÖESSUM
300
fmTVÅLYFT
raðhús.
Eignin
2 hæðum
og er
VINS¾LA
STAÈ Å 'RAFARVOGINUM
(ÒSIÈskiptist
STENDUR VIÈ
stór
skjólsæll
garður. Húsið
í andËBYGGTstofu,
SV¾ÈIeldhús,
%IGNIN SKIPTIST
Å !NDYRI
ELDHÒS
dyri,
4 herb.
og HOL
baðh.
á efri
 HERBog BAÈH
OG ÖVOTTAH
4IL SUÈVESTURS
hæð
á neðri
hæð forstofu,
hol,ER4FALLEGA
herb.,
R¾KTUÈ LËÈ þv.hús og geymslu. Íbúðin er
snyrtingu,
6ERÈTILBOÈ
skráð
276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

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

3UMARHÒS
'RÅMSNES
OPIÐ HÚSÅ +ERHRAUN
Í DAG KL Å17.00-18.30
6ORUM AÈ F¹ -Å SÎLU
BÒSTAÈI
¹ FALLEGUM STAÈ Å +ERHRAUNI
Hallakur
Ný3ja
herb.

"ÒSTAÈIRNIR ERU
OG ERU
EIGNARLËÈUMí litlu
Glæsileg
3jaBYGGÈIR
herb
íbúð
á ¹jarðhæð
ÎNNURLËÈIN
ER RÒMLEGA
  HEKT
OG BÒSTAÈURINN
SEM
fjölbýli
með
útgengi
í garði.
Eikarparket
STENDUR
¹ ÖEIRRIá LËÈgólfum.
ER   FM HINN
BÒSTAÈURINN
ER  
og
flísar
Eikar
innréttingar.
FM OG STENDUR
¹  mjög
HEKT EIGNARLËÈ
6ERÈ og
 stutt
MILLJ í
Glæsileg
eign
miðsvæðis
%RUMumferðaræðar.
MEÈ ÚEIRRI BÒSTAÈI OG LÎND UNDIR BÒSTAÈI TIL SÎLU
aðal
Verð 29.5 millj.

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

RA HERBERGJA
LFTAMÕRI JA
HERBERGJA ENDAÅBÒÈ
Bollagarðar
- Seltjarnarnesi
- Útsýni. (RAUNB¾R
Stararimi - einbýlishús
með útsýni
 FM fm
JA HERBERGJA
ÅBÒÈ MIÈSV¾ÈIS
200
tvílyft einbýlishús
aðÅ 2EYKJAVÅK
meðtöldum
0ARKET OGáÚÅSAR
¹ GËLFUMgóða
SUÈURSVALIR
¹
bílskúr
þessum
stað -ÎGULEIKI
á Seltjarnar L¹N
FR¹ ÅLS 6ERÈ
  íMILLJ
nesi.
Eignin
skiptist
anddyri, hol, eldhús,
4 herb., 2 baðh., þvottah. og geymslu.
Suðurverönd með timbur skjólveggjum.
Frábært útsýni til norðurs.


M ÅBÒÈ165
¹ ÖRIÈJU
H¾È 3TUTT Å áALLAeinni
ÖJËNUSTU
OG með
Fallegt
einbýlishús
hæð
MIKIÈ
LEIKSV¾ÈIEignin
FYRIR BÎRNIN
%R VERIÈí AÈ
32.3UM
bílskúr.
skiptist
3 SKIPTA
svefnh.,
UM
GLUGGA OG ÒTIHURÈAR
4ILVALIN ÅBÒÈeldhús
FYRIR
baðherbergi
meðÅ SAMEIGN
hornbaðkeri,
FYRSTU
-ÎGULEIKI
¹  L¹NI ÅLS 6ERÈ
  MILLJ
meðKAUP
nýlegri
innréttingu,
samliggjandi

stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Verð 55 millj.

MEÈ BÅLSKÒR
JAherb.
HERBmeð
MEÈbílskúr.
BÅLSKÕLI
Hjarðarhagi
UPPGERÐ-4ra m/ bílskúr &RËÈENGI
SeljuskógurJA
18HERB
- Akranesi
- 100% lán 4JARNARMÕRI
Fróðengi - 3ja
+ÒRLAND  - RAÈHÒS
Falleg
109 fm
íbúðEFTIRSËTTASTA
á 1. hæðSTAÈ
með
bílskúr.
 FM RAÈHÒS
¹ EINUM
Å 2EYKJAVÅK
Baðh.
allt flísalagt
og þurrkara.
%IGNIN ERer
¹ TVEIMUR
H¾ÈUMt.f.þv.vél
3TËR SKJËLS¾LL
GARÈUR
Á
gólfi
náttúrusteinn.
sturtu.
(ÒSIÈ
SKIPTIST
Å ANDDYRI STOFUBaðkar
ELDHÒS með
HERB OG
Eldh.
er með
hvítri
eikar plötu
BAÈHERBERGI
¹ EFRI
H¾È háglans
OG ¹ NEÈRI innr,
H¾È FORSTOFU
HOL
og
á gólfi
náttúrusteinn.
Svefnh,
 HERB
SNYRTINGU
ÖVOTTAHÒS OG
GEYMSLUgangur
¥BÒÈIN ERog
stofa
meðFMKährs
eikarparketi
SKR¹È 
OG BÅLSKÒRINN
 FM með 30 ára
ábyrgð. Verð 30.9 millj.


FM ÅBÒÈ
¹ ANNARRI
Å LITLU FJÎLBÕLI
%IGNIN
Húsið
er 213
fmH¾È
Kanadískt
timburhús.
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

-JÎG
FALLEG
VEL SKIPULÎGÈ
hæð
FM ÅBÒÈ
¹  H¾È
Å
114.9
fmOGíbúð
á annarri
í litlu
fjölbýli.
FJÎLBÕLI
¹ 3ELTJARNARNESI
Å LOKUÈU
BÅLSKÕLI FYLGIR 2
Eignin
skiptist í 3T¾ÈI
eldhús,
baðherbergi,
%IGNIN
SKIPTIST Å HOL ELDHÒS
STOFU SVEFNH
BAÈ Bílsvefnherbergi,
þvottahús
og OG
stofu.
-ÎGULEIKI
¹ 
FR¹ ÅLSSér
6ERÈgeymsla
 MILLJ og hjólaskúr 21.4
fmL¹NI
fylgir.

geymsla á jarðhæð.
Verð 28.9 millj.

3TËRHOLT JA HERBERGJA
,AUFENGI RA
HERBERGJA -parhús
(RAUNB¾R
HERBERGJA
&¹FNISNES 101
LÅTIÈ
SÁRBÕLI Landsspít- Stigahlíð
%FSTASUND- 3jaRA
HERBERGJA
Baugakór
- Laus 3ja herb m/bíla- Unnarbraut
- Seltjarnarnesi
Þorfinnsgata
- nálægt
herb.
Flétturimi -3ja
herb. - ,!53
Bílskýli
 FM ÅBÒÈ MJÎG MIÈSV¾ÈIS Å  2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN ER  FM FJÎGURRA HERBERGJA ÅBÒÈ SEM SKIPTIST Å STOFU
FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å (RAUNB¾NUM
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU   FM PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM 84
 M
H¾È
Å SÁRBÕLI ¹ ÖESSUM
GRËNA
212.7 fm parhús. Efri hæð: Forstofa, 2 ala.
fmNEÈRI
íbúð
miðsvæðis
í Reykjavík.
Stutt 102.5
fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. Endgeymslu
4ra
herb.
íbúð
77.3
fm
á
2.
hæð
auk
BJÎRT OG SKEMMTILEG 0ARKET OG HURÈAR ÒR %IK "AÈHER
MEÈ 3! SVÎLUM ELDHÒS  SVEFNH MIÈJUHOL FORSTOFU Å 3KERJAÙRÈINUM 3KJËLS¾LL GARÈUR MEÈ HEITUM POTTI
VEÈURS¾LA STAÈ (ÒSIÈ HEFUR VERIÈ KL¾TT AÈ HLUTA AÈ %IGNIN SKIPTIST ÖANNIG 3TOFA MEÈ SVÎLUM ELDHÒS
97
3 herb
íbúð
með bílageymslu,
BERGIfm
ÚÅSALAGT
MEÈ LJËSRI
INNRÁTTINGU
-ÎGULEIKI ¹ 
íbúðin
skiptist
í stofu
L¹NI FR¹ ÅLS
6ERÈ 
MILLJ eldhús og baðherbergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Fullbúin fallegum innréttingum.
Verð 25.9 millj.

baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjónOG BAÈ MEÈ BAÈKERI STURTU OG ÖVOTTAHÒSI INNAF
varpshol. Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
6ERÈ  MILLJ
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
AF KJALLARAÍBÚÐ.

14.09
fm herbergis í kjallara með sameig(ÒSIÈ SKIPTIST Å FORSTOFU HERB BAÈHERBERGI STOFU
inl.
salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
BORÈSTOFU OG ELDHÒS
geymsla,
6ERÈTILBOÈ 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
 SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI0ARKET ¹ STOFU OG
UTAN OG ný
ENDURNÕJUN
¹ ÅBÒÈ
HAÙN
-ÎGULEIKIeldhús¹ 
nýjuð,
gólfefni,
nýtt
rafmagn,
björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
HERBERGJUM ÚÅSAR ¹ FORSTOFU ELDHÒSI OG BAÈI
L¹NI FR¹lökkuð
ÅLS 6ERÈog
uppfærð,
MILLJ
innr.
nýjar flísar, tæki suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
-ÎGULEIKI ¹  L¹NI FR¹ ÅLS 6ERÈ  MILLJ
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð á allri íbúð nema baði og þvottah.
í topp standi.
Verð 22.5 millj.
Verð 24.4 millj.

)ÈUFELL  JA
HERBERGJA
Tjarnarmýri
- 2ja
herb með bílskýli

.ÕBÕLAVEGUR
JA HERB
MEÈ
BÅLSKÒR
Sörlaskjól
- sérhæð
með
bílskúr

2AUÈAR¹RSTÅGUR
JA HERBERGJA
Mánagata
- Norðurmýri
- 2ja herb

-¹NAGATA
.ORÈURMÕRI
Rauðarárstígur
- 2ja herb.JA HERB

 FM Åfalleg
BÒÈ ¹  og
H¾È vel
MEÈ GËÈUM
¹HVÅLANDI
L¹NUM
Mjög
skipulögð
58.5
fm
"ÒIÈ ER AÈ
ST¾KKA
STOFUNA
YÙRBYGGÈUM
tveggja
herb.
íbúð
á 2MEÈ
hæð
fjölbýli áSVÎLUM
Sel-ÎGULEIKI ¹ 
L¹NI FR¹
ÅLS6ERÈ 
MILLJ fylgir.
tjarnarnesi.
Stæði
í lokuðu
bílskýli
Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnh
og bað.
Verð 21.5 millj.

 FM ÅBÒÈ
¹  H¾È ¶AR
AF ER BÅLSKÒRINN
  FMfm
Nánast
algjörlega
endurnýjuð
109,2
"ÒIÈ ER AÈásamt
ENDURNÕJA
GËLFEFNI
BAÈHERBERGI
MJÎG
sérhæð
25,1
fm OG
bílskúr
á þessum
SMEKKLEGA
 MILLJ Reykjavíkur. Mikið
góða
stað 6ERÈ
í vesturbæ
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
vesturs. Útgengt á suð-vestur svalir úr
stofu.

 FM fm
ÅBÒÈ tveggja
¹ FYRSTU H¾È
MIÈSV¾ÈIS
(VÅTAR
53.6
herb.
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 -ÎGULEIKI ¹  L¹NI FR¹ ÅLS 6ERÈ  MILLJ
jarðhæð.
Verð 14.5 millj.

.is


FM TVEGGJA
ÅBÒÈ Å LITLU
FJÎLBÕLI
%R MJÎG
48 fm
íbúðHERB
á fyrstu
hæð
miðsvæðis
í
MIÈSV¾ÈIS
Å fulninga
2EYKJAVÅKinnréttingar
3TUTT Å ALLA ÖJËNUSTU
OG
Rvk. Hvítar
í eldhúsi.
SKËLA
¶VOTTAHERBERGI
¹ JARÈH¾Èí -ÎGULEIKI
¹ 
Baðherbergi
flísalagt
hólf og
gólf.
L¹NI
FR¹ ÅLS 6ERÈ
MILLJ
Geymsla
og
þvottahús
í kjallara. Stæði

bakatil.
Verð 15.5 millj

: : 535_1000

%NGIHJALLI
6%2¨
Reynimelur,++!¨
- 2ja herb.
- 1. hæð


ÖRIGGJA HERBERGJA
¹ FYRSTU
H¾È
MJÎG hvítlNýFM uppgerð
íbúð ÅBÒÈ
á 1.
hæð.
Nýjar
MIÈSV¾ÈIS
¥BÒÈIN SKIPTIST

akkaðar¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
innréttingar í elddhúsi
með ÅnýjSVEFNH
STOFU ELDHÒS OGPerket
BAÈ 3ÁRGEYMSLA
¹ JARÈH¾È
um stáltækjum.
út hlyn.
Ný úti¶VOTTAH
H¾ÈINNI -ÎGULEIKI
FR¹ ÅLS
hurð. Baðherb
flísalagt¹ 
meðL¹NIupphengdu
6ERÈ
  MILLJ
salerni,
ný tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir

fataskápar.
Verð 19 millj.

Fasteignasala. Atvinnuhúsnæði. Lágmúli 7. 108 Rvk.

storeign.is

FAX 535 1009

Stóreign kynnir:

$ALBRAUT !KRANESI
6ERSLUNARPL¹SS
¹ !KRANESI
Ögurhvarf
6 – Kópavogi 2.696 fm glæsilegt atvinnuhúsnæði tilvalið
fyrir verslun
og þjónustu.
4IL LEIGU MJÎG GOTT VERSLUNARPL¹SS Å NÕJUM OG GËÈUM VERSLUNARKJARNA AÈ $ALBRAUT  !KRANESI ¶ETTA
4IL LEIGU VERSLUNARPL¹SS Å NÕJUM ¹ !KRANESI ¶ETTA ER BJART OG GOTT HÒSN¾ÈI SEM BÒIÈ ER AÈ INNRÁTTA SEM
Rýmið
er áOGjarðhæð
meðÖAR
góðum
og er
öll Åaðkoma
vönduð
og falleg. Skrifstofuhæð
er SMEKKLEGAN
yfir hluta eignarinnar.
tilbúin
til innréttinga.
ER AFAR BJART
GOTT HÒSN¾ÈI
SEM ERframgluggum
GËÈ LOFTH¾È OG GËÈ
LÕSING
HÒSN¾ÈINU
(ÒSN¾ÈIÈ
FATAVERSLUN ¹ AFAR
H¹TT (ÒSN¾ÈIÈEignin
SKIPTIST Åer
GOTT
VERSLUNARPL¹SS
MEÈ ÚÅSUMLóðin
¹ GËLÙ M¹TU
er
fullfrágengin
og meðMEÈ
malbikuðum
bílastæðum
stétt, upphitaðri
að hluta.
Möguleiki
erTEKIÈ
á aðNIÈUR
kaupa
allt húsiðM¹TA
eðaOGhluta
þess.
SKIPTIST
Å GOTT VERSLUNARPL¹SS
STEINTEPPI RÒMGËÈUR
LAGER og
MEÈhellulagðri
GËÈUM INNKEYRSLUDYRUM
OG
NARKLEFAR
TILBÒNIR LOFT
¹ SMEKKLEGAN
GOTT AFGREIÈSLUBORÈ
¥ BAKRÕMINU ER SKRIFSTOFA
STEINTEPPI
¹ GËLÙ ¹G¾TISfást
SKRIFSTOFA
KAFÙSTOFA
GEYMSLA OGLágmúla
SALERNI ALLT7MEÈ
STEINTEPPUM ¹ GËLÙ
LAGER SALERNI ¹SAMT ÖVÅ AÈ MIKIÈ OG GOTT GEYMSLUPL¹SS ER ¹ LOFTI SEM ER YÙR BÒÈINNI SEM EKKI ER REIKNAÈ
Nánari
upplýsingar
á skrifstofu
Stóreignar,
– 590-7600
.¾G BÅLAST¾ÈI ERU VIÈ EIGNINA B¾ÈI AÈ FRAMAN OG AFTANVERÈU VIÈ HÒSIÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹
SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA  3  

®GURHVARF  4IL LEIGU 3ANNGJARNT LEIGUVERÈ

Frum

6ERSLUNAR OG ÖJËNUSTUHÒSN¾ÈI ¹ EINNI H¾È SEM ER TILBÒIÈ TIL INNRÁTTINGA EN ER FULLBÒIÈ AÈ UTAN
-ÎGULEIKI AÈ KAUPA ALLT HÒSIÈ ,ËÈ FULLFR¹GENGIN MEÈ MALBIKUÈUM BÅLAST¾ÈUM .¹NARI UPPLÕSIN
Síðumúli
- verslunar
iðnaðarhúsnæði
Gott 442 fm iðnaðar og versl GAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU
3TËREIGNARog
,¹GMÒLA
 3  
unarpláss. Gott húsnæði sem bíður upp á mikla möguleika. Eignin skiptist í framhlið með verslunarrými
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

MEÈ Å LEIGUVERÈI ¶ETTA ER TILVALIÈ HÒSN¾ÈI FYRIR FATAVERSLUN EN ÖË ERU ÕMSIR AÈRIR MÎGULEIKAR MEÈ NÕTINGU
HÒSN¾ÈISINS .¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA  3  

,YNG¹S 4IL LEIGU
4IL LEIGU  FM AÈ ,YNG¹SI  'ARÈAB¾ ¶ETTA HÒSN¾ÈI GETUR HENTAÈ FYRIR HINN ÕMSA REKSTUR ALLT FR¹
BËNSTÎÈ TIL HEILDVERSLANA GËÈ BÅLAST¾ÈI ERU VIÈ HÒSIÈ )NNKEYRSLUHURÈ ER UM  METRAR AÈ H¾È ÖETTA ER AFAR
Tindasel
3 - 399 fm Atvinnuhúsnæði
BJART OG GOTT HÒSN¾ÈI ¹ GËÈUM STAÈ 2EKIN HEFUR VERIÈ BËNSTÎÈ Å HÒSINU UNDANFARIN MISSERI %IGNIN ER LAUS
Verslunar / iðnaðarhúsnæði að Tindaseli 3. Mikið er af bílastæðum við húsið. Eignin skiptist í tvo eign
TIL AFHENDINGAR ÚJËTLEGA .¹NARI UPPLÕSINGAR ERU VEITTAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR ,¹GMÒLA  3   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

Stóreign óskar eir öllum stærðum og gerðum
atvinnuhúsnæðis fyrir ársterka aðila.

&ISKISLËÈ  FM

"¾JARLIND   4IL LEIGU

Vesturvör 30c - til sölu

 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  

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.¹NARI
árið 2001
með malbikuðum
bílastæðum
UPPLÕSINGAR
¹ SKRIFSTOFU
3TËREIGNAR
allt í kringum húsið. Möguleiki á 100% láni.
,¹GMÒLA  3  
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 - 590-7600

&ALLEGA HANNAÈ VERSLUNAR OG LAGERHÒSN¾ÈI
SAMTALS  FM HÒSN¾ÈIÈ ER Å BYGGINGU
OG VERÈUR FULLFR¹GENGIÈ OG TILBÒIÈ TIL AFHEND
INGAR ¹ HAUSTM¹NUÈUM -IKLIR MÎGULEIKAR
¹ AÈ SKIPTA HÒSINU Å MINNI EININGAR GËÈ
LOFTH¾È OG N¾G BÅLAST¾ÈI

Hjallabrekka - GÓÐUR LEIGUSAMNINGUR

864 fm efri hæð við Hjallabrekku 1 í Kópavogi. Hæðinni er auðveldlega
hægt að skipta
upp í tvö 3TËREIGNAR
rými,
.¹NARI UPPLÕSINGAR
¹ SKRIFSTOFU
en er nýtt sem eitt rými í dag. Hæðin skiptist upp í bjartar og ,¹GMÒLA
rúmgóðarskrifstofur,
opin skrifstofurými,
3  
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
6ÎLVUFELL

&ANNBORG +ËPAVOGI 4IL LEIGU
glæsilegan
máta
með
viðar
styttri eða lengriVIÈtíma.
5M ER AÈ R¾ÈA TVO EIGNARHLUTA innréttingum
 FM !NNARS með Granít á borðum og hliðum. Tilvaldar til útleigu
 FMí SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
&ANNBORG Å
VEGAR EIGNARHLUTA

SEM
ER   FMStóreignar,
KJALLARI
Nánari
upplýsingar
fást
á skrifstofu
Lágmúla 7 – 590-7600
+ËPAVOGI (ÒSN¾ÈIÈ HÕSTI ¹ÈUR HEILSUG¾SLU
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

+ËPAVOGS OG 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

.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR

5PPLÕSINGAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR
,¹GMÒLA  3  

Holtasmári
verslunar og skrifstofurými
,¹GMÒLA  3 -

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

Langholtsvegur
- lager/skrifstofubil
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST ¹ SKRIFSTOFU
3TËREIGNAR
G,¹GMÒLA
ott la ger3o
g 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 KJALLARA HÒSSINS AÈ 6AGNHÎFÈA 
AÈKOMA NIÈUR RAMP GËÈ LOFTH¾È GOTT
PLAN VIÈ HÒSIÈ
,EIGUVERÈ 
4IL LEIGU GOTT  FM INNKEYRSLUBIL ÖETTA ER
búGOTT
ið eOG
r aBJART
ð taHÒSN¾ÈI
k a a llt íGOTT
ge g
n aOG
ð GËÈ
inna n.
PLAN
AÈKOMA ,EIGUVERÈ 
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU 3TËREIGNAR
,¹GMÒLA  3  

● fréttablaðið ● fasteignir

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.

www.husin.is
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Búseturéttur á markaðsverði

•

6

Akurgerði í Vogum

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

5009

Rekstur á nýju fullbúnu hóteli á Reykjavíkursvæðinu er til leigu. 28
herbergi og studío. Mjög góð aðstaða og búnaður. Einstakt tækifæri.

ÚTGÁFA - PRENTVERK - UMBROT - AUGLÝSINGAR
HVERFISVERSLUN-TÆKIFÆRI FYRIR FJÖLSKYLDU
SÉRVERSLUN MEÐ NÁTTÚRULEGAR SNYRTIVÖRUR

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

Hægt er að fá nánari upplýsingum á
skrifstofu félagsins í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

511

LÍKAMSRÆKT - LÍKAMSRÆKT.

Sími

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:

;hia{\
hajÄ`cjc

•

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

Reykjavík

HÁRSNYRTISTOFA Í KÓPAVOGI - Góð Kjör.

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.

:GIÃÖÏHyAJ=J<A:>Á>C<JB4
9gVjbV]hW_ÂVhZa_ZcYjb[VhiZ^\cV[VhiVa{\VhajÄ`cjc#
H`dÂVÂj`_g^cd``Vg!]g^c\bncY^gd\higVga_hbncY^g{/
lll#YgVjbV]jh#^hZÂV]g^c\Yj
hbV*(%&-%%d\[{Âj[gZ`Vg^jeeaÅh^c\Vg#

101

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.

5

•

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

BORGINNI

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.

Í

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA- BÍLALÚGA

Fjöldi annara fyrirtækja á skrá.
Endilega leitið nánari upplýsinga. Sími: 517-3500

Úrval lita á lager

Létt í

PL 01 Svart

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR m. Take away

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.

á öll hús – allsstaðar
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•

EFNALAUG Í AUSTURBORGINNI.

ÞAKRENNUKERFI

Frum

Klapparstíg

BÍLASALA Á HÖFÐANUM.

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

HÚSIN

Frum

Umsóknarfrestur er til 14. júlí n.k.

5005

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 104.

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.

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem
er um 71 fm.
Íbúðin er á þriðju hæða lyftuhúsi. Íbúðin getur verið til
afhendingar strax.

•

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.

Kríuland í Garði

Miðnestorg 3, í Sandgerði

Fax

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

Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri tveggja herbergja íbúð í raðhúsalengju sem tengist þjónustumiðstöð
fyrir eldriborgara í Vogum. Um er að ræða um 67 fm íbúð.
Íbúðin getur verið til afhendingar ﬂjótlega.

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

511

Til sölu þekkt fyrirtæki í góðum rekstri, með góðan tækjakost og í
tryggu húsnæði. Frábært tækifæri og gott verð.

Frum

NÝTT HÓTEL - REKSTUR TIL LEIGU:

PL 45 Silfurmetallic

PL 20 Dökk Grá

PL 22 Dökk Rauð

PL 56 Dökk brún

PL 42 Rauðbrún

PL 80 Hvítt

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

U M B R O T
Grensásvegi 12A
Sími 568 1000
www.frum.is

fasteignir ● fréttablaðið ●
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Krossalind 35, 201 Kóp
Fallegt parhús á tveimur hæðum
Mjög fallegt útsýni

Stærð: 218,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002
Brunabótamat: 33.170.000
Bílskúr: Já

Skeifan

Linda B. Stefánsd.
lögg. fasteignasali
Reykjavík

221
Hafnarfjörður
S ölu
mill sýning
í
i kl .
20 – d ag
20 : 3
0

Engjavellir 5A

Gullfalleg vel skipulögð íbúð á 3 hæð með sérinngangi
af svölum að Engjavöllum í Hafnarﬁrði. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Allar innréttingar úr hvíttaðri eik. Húsið
klætt að utan. Stutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði
Hauka. Sundlaug og líkamsrækt í byggingu í næsta
nágrenni. Frábær fyrsta eign.

Verð: 22,5 millj.
Fjöldi herbergja: 4
Stærð: 87
Byggingarár: 2005
Annað: Stutt í skóla og
leikskóla

arðabyggð á 6.665
ægt er að innrétta

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi
692 1065
bka@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN, STRAX Í DAG

Verð: 60.900.000

Rúmgóð forstofa m/náttúrustein á gólfi. Innangengt er inn í rúmgóðan bílskúr úr forstofu. Eldhúsið er til
hægri þegar gengið er úr forstofu. Eldhúsið er rúmgott m/miklu skápaplássi. Útágegnt út á skjólgóðan
pall. Á efri hæðinni eru einnig rúmgóð borðstofa og stofa og stórar svalir með fallegu útsýni. Svalir snúa í
NV. Á neðri hæð eru 4 svefnherb(öll rúmgóð), baðherb, þvottahús og geymsla. Plastparket er á neðri
hæð. Útágengt er út á góðan pall. Góður garður. Frekari uppl. í síma 692-1065

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali
elisabet@remax.is

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

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

201 Kópavogur.
Bjalla 303
í dag
ning 18:30
ý
s
u
Söl
18 –
i kl .
l
l
i
m

Jötunsalir 2

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

arðabyggð á 6.665

Björt og falleg íbúð á 3 hæð ásamt stæði í bílageymslu ægt er að innrétta
í góðu lyftuhúsi. Frábær staðsetning, bein leið fyrir börn Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
í skóla, leikskóla og sundlaug án þess að fara yﬁr götu.
elsa@domus.is
Allar innréttingar úr Kirsuberjavið. Innihurðir eru
sími 664 6013
vandaðar eikarhurðir. Eign sem vert er að skoða.

da g
ing í 0: 00
n
ý
s
Sölu l . 19 – 2
ik
mill

Flétturimi 9 íb302

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

Búseti auglýsir

arðabyggð á 6.665

Falleg og nýtískuleg íbúð á 3 hæð í góðu fjölbýli í
ægt er að innrétta
Grafarvogi. Eignin skiptis í 3 herbergi, baðherbergi,
Elsa Þórólfsdóttir
forstofu, eldhús og stofu sem er eitt rými ásamt
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
þvottahúsi sem er innan íbúðar. Stutt í alla almenna
þjónustu, skóla, leikskóla og verslunarkjarnann Spöngin. sími 664 6013

– lausar íbúðir til úthlutunar 16. júlí

200 Kópavogur
Verð: 64,9 millj.
Fjöldi herbergja: 6
Stærð: 280 fm
Byggingarár: 1973
Annað: Glæsileg eign

Álfhólsvegur

Frum

Engjahlíð 3a
221 Hafnarfjörður

Íbúð: 302

3 herb. 75,50 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Lerkigrund 5
300 Akranes

Íbúð: 102

4 herb. 94,2 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Samkomulag

1.549.914 kr
1.271.398 kr
57.378 kr

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

1.821.299 kr
64.620 kr

erbergjum og herbergi
Glæsilegt 6 herbergja einbýlishús á tveimur hæðum g björt stofa með
með innbyggðum tvöföldum bílskúr miðsvæðis í
Kópavogi. Útgengi er frá stofu og sjónvarpsherbergi á
pall og þaðan út í suður garð. Mjög snyrtileg aðkoma
og fallegur garður.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

220
Hafnarfjörður
Verð: 62,9 millj
Fjöldi herbergja: 6
Stærð: 187,8
Byggingarár: 1997
Annað: Einbýlishús

Kristnibraut 61
113 Reykjavík
4 herb. 98,3 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Miðjan ágúst

Hámarksverð:
Lágmarksverð:
Búsetugjald:

Einihlíð

Einstaklega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. Hátt til erbergjum og herbergi
lofts, fallegur gróinn garður. 4 rúmgóð svefnherbergi g björt stofa með
og sjónvarpsherbergi. Útgengi út frá stofu á fallegan og Halldór Jensson
viðskiptastjóri
skjólgóðan um 65 fm. pall. Hiti í bílaplani og stéttum
halldor@domus.is
fyrir framan hús.
sími 840 2100

Íbúð: 402

2.643.380 kr
1.971.246 kr
111.477 kr

umsóknarfrestur er
til og með 15. júlí

Búseti hsf.
Fyrirvari er um mögulegar
prentvillur og breytingar á verði.

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is
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● fréttablaðið ● fasteignir

7. JÚLÍ 2008

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
4JALDHËLAR  3ELFOSSI

(VAMMAR  'RÅMSNES OG
'RAFNINGSHREPPI

Félag
fasteignasala

&OSSVEGUR  ÅB  3ELFOSSI
NORÐUR-NÝIBÆR, RANGÁRÞING YTRA.
Vorum að fá í sölu jörðina Norður Nýjabæ, auk jarðanna Mela
1 og 2 og Skinna.í Þykkvabæ. Landstærð er um 170 ha. auk
um 40 ha. sem eru í sameign. Landið er mjög gott
ræktunarland. Á jörðinni N-Nýjabæ er m.a. 176 fm. mikið
endurnýjað íbúðarhús með stórum sólpalli, 166 fm fjós, tvær
garðávaxtageymslur sem eru 363 fm og 149 fm. Hlutdeild í
sameign í fjörunni fylgir. Verð uppl. Á skrifstofum. Nýtt

TRÖLLHÓLAR 39, SELFOSSI.

Frum

Fallegt og vel byggt 147,7 fm einbýlishús ásamt 40,6 fm
bílskúr í Tröllhólum á Selfossi. Húsið er byggt úr timbri árið
2006 og klætt að utan með liggjandi lituðu bárustáli og
harðviði. Verð 30,9 m. Nýtt
&ALLEGT OG VEL HEPPNAÈ PARHÒS
Å FUNKIS STÅL ¹ GËÈUM STAÈ Å
SUÈURBYGGÈINNI (ÒSIÈ BER ÖESS
VEL MERKI AÈ EKKERT HEFUR VERIÈ
TIL SPARAÈ AÈ UTAN SEM INNAN
(ÒSIÈ ER   FM ÖAR AF TELUR
BÅLSKÒRINN   M !LLAR INNRÁTTINGAR ERU SÁRSMÅÈAÈAR FR¹ "RÒN¹S OG
INNIHURÈIR FR¹ 3ELËS 6ERÈ   M .ÕTT

%FRA 3EL Å (RUNAMANNAHREPPI

GAGNHEIÐI 71,
SELFOSSI
&ALLEGT
OG VEL VIÈHALDIÈInnkeyrsluhurð
SUMARHÒS ¹
89,9 fm bil í stálgrindarhúsi
í Gagnheiðinni.
er
FR¹B¾RRI
LËÈ Å SGARÈSLANDINU
Å 'RÅMSNES
4x4 m. Gólf eru vélslípuð
m/hitalögnum.
Plan við
húsið er
3UMARHÒSIÈ
ER BYGGT
malbikað. Möguleiki er áOGað'RAFNINGSHREPPI
setja 31-32 fm
milliloft í bilið
sbr.
 ÒR TIMBRI
OG ER á 80%
FM AÈ
ST¾RÈ
,ËÈIN
EIGNARLËÈ
12,5ERm.
Nýtt  FM
Verð
teikningu.
Möguleiki
láni.
AÈ ST¾RÈ MJÎG SKJËLS¾L OG VEL OG FALLEGA GRËIN 6ERÈ   M .ÕTT

¶ËRISTÒN
 3ELFOSSI
STÓÐHESTASTÖÐIN
GUNNARSHOLTI

"RANDSHÒS  &LËAHREPPI

Um er að ræða stóðhestastöð byggða árið 1989, 968,6 m2 og
sæðistökuhús byggt árið 1997, 206,0 m2 ásamt 87ha lands.
Verð 130,0 m. Nýtt

JÓRVÍK,
SVEITARFÉLAGINU
ÁRBORG
Jörðin Jórvík, "Sandvíkurhreppi" er 77,1 ha. að stærð og er
hún staðsett við Votmúlaveg rétt utan við Selfoss. Jörðin liggur
öll neðan Votmúlavegar. Malbikað er heim að afleggjara. Öll
þjónusta er á Selfossi t.d. leikskólar, grunnskólar,
framhaldsskóli og heilsugæsla. Mörg beitarhólf afgirt með
rafmagni. Gömul tún um 5M
14 ER
ha.AÈ R¾ÈA JÎRÈINA %FRA 3EL Å (RU
NAMANNAHREPPI
*ÎRÈIN
ER 1984.
Å HEILDINA
Íbúðarhús er 158,9 fm byggt
úr steinsteypu
árið
Útihús
 er
HA OG
ÖAR AF ER 
GOLFVÎLsökkli,
eru:126,8 fm hesthús sem
timburhús
á HOLU
steyptum
LUR Å FULLUM
REKSTRI UM
 HA OG
byggt árið 1988. Sambyggt
hesthúsinu
er 119,2
fmTVENN
hlaða.
SKIPULÎGÈ SUMARHÒSALÎND
HA 6IÈ
Alifuglahús er byggt úr steinsteypu
árið 1989, þaðUM
er
336,6
fm
GOLFVÎLLINN
ER STËR OG
GËÈUR Nýtt
GOLFSK¹LI MEÈ VEITINGAREKSTRI %INNIG ERU
að
stærð. Tilboð
óskast.
¹ JÎRÈINNI TVÎ FULLBÒIN ÅBÒÈARHÒS AUK VÁLA OG VERKF¾RAGEYMSLA
6ERÈ UPPL SKRIFST .ÕTT

BRÚNIR, SKEIÐAGNÚPVERJAHREPPI.

3NYRTILEG  JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
MEÈ SÁRINNGANGI Å ÖESSU GL¾SILEGA
FJÎLBÕLISHÒSI  ¥BÒÈIN ER   FM OG ER ÎLL ÚÅSALÎGÈ OG MEÈ FALLEGUM
MAHOGANYSPËNLÎGÈUM INNRÁTTINGUM 6ERÈ   M .ÕTT

  FM EINBÕLISHÒS ¹SAMT

Brúnir í Skeiða og Gnúpverjahr. Brúnir
eruSAMBYGGÈUM
skammt sunnan
  FM
BÅLSKÒR
vegarinns við Árnes á leið upp í Þjórsárdal.
er byggt
(ÒSIÈ ERHúsið
TIMBURHÒS
BYGGTárið
1999
og
er
150,1
m2
þar
af
bílskúr
31,3
m2.
Húsið
stendur
AF 3' EININGAHÒSUM Å HÒSINU ERU FJÎGUR RÒMGËÈ SVEFNHERBERGI á
29,0
m. "ÅLSKÒRINN ER
5,9
ha leigulandi
frá sveitarfélaginu.
ELDHÒS
STOFA SJËNVARPSHOL
ÖVOTTAHÒS Verð
BAÈ OG
FORSTOFA
SAMBYGGÈUR OG ER INNANGENGT Å HANN ÒR ÖVOTTAHÒSI 6ERÈ   M

&ALLEGT OG VEL VIÈHALDIÈ TVEG
GJA H¾ÈA EINBÕLISHÒS ¹SAMT
INNBYGGÈUM BÅLSKÒR (ÒSIÈ
72SEM
fm hesthús
Búið
að hreinsa
innréttingar
ER  FMí Suðurtröðinni.
Å HEILDINA VAR BYGGT
¹RIÈer
ÒR STEINSTEYPU
OG
m. Nýtt
úr BER
húsinu
og erMJÎG
þaðVEL
þvíENDA
tilbúið
innréttinga.
ALDURINN
VAR til
VANDAÈ
TIL ALLRA Verð
VERKA 4,2
VIÈ BYGGINGU
HÒSSINS &ALLEGA GRËIN BAKLËÈ ER Å SUÈUR OG ER ÖAR PALLUR MEÈ GËÈU
SKJËLI ¶ETTA ER SKEMMTILEG EIGN ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ¹ FR¹B¾RUM STAÈ
MIÈSV¾ÈIS ¹ 3ELFOSSI 6ERÈ   M .ÕTT

SUÐURTRÖÐ 7, SELFOSSI.

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

BARNAHÚS 2,1m²

28 mm bjálki

08-0102 Hennar hátign

www.volundarhus.is

44 mm bjálki

Garðhýsi

Raðhús

aftur. Öll gestahús og garðhús eru til á lager.

Parhús

Einbýlishús

koma með tvöfaldri vatnslæsingu. Okkar vinsælu barnahús eru komin

Sumarhús

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
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SMÁAUGLÝSINGAR
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
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Vantar starfsfólk til úthringistarfa fyrir
KB ráðgjöf. Góðar og öruggar greiðslur í boði fyrir rétta aðila. Áhugasamir
vinsamlega hringi í Magnús í síma 694
9614 milli kl. 10.00 - 20.00.

Atvinnuhúsnæði

HEIMILIÐ
Dýrahald

HÚSNÆÐI

Iðnaðar og lagerhúsnæði til leigu. 90,
180, 270, 360 ferm. 4 og 7 m lofthæð. Hagstæð leiga. Uppl. 6601060
8224200

Húsnæði í boði

320 fm iðnaðarhúsnæði til leigu á
Smiðjuvegi. Upplýsingar í síma
8960551.

Geymsluhúsnæði

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

Ertu góð/ur á grillinu?
Veisluhald leitar af áhugasömum og áreiðanlegum einstaklingum í vinnu í eldhús í golfskálanum Odd að Urriðavöllum.
Nánari upplýsingar veitir
Stefán Ingi í síma 659 1111 eða
í gegnum vefpóstinn
stefan@veisluhald.is

Óskum eftir 2 smiðum við smíði á
þaki á hús í Kjósarhr. Uppl. í síma
858-4410.

Thailenskt heilsunudd

Ég hef tekið til starfa á nýjan leik í
Reykjavík og býð konum og körlum
upp á Thailenskt slökunar- og heilsunudd sem mýkir vöðva og örvar blóðflæði. Góð vörn gegn vöðvabólgum
og stífum vöðvum vegna erfiðrar
vinnu, mikilla íþróttaæfinga eða streitu.
Sími: 892 3899

Atvinna óskast
Kvöld og helgarvinna
Leitum eftir góðum barþjóni
og dyraverði. Íslensku kunnátta
skilyrði. Lágmarksaldur 20 ár.
Uppl. í s. 893 2323 og umsóknir á staðnum Kringlukráin eða
á www.kringlukrain.is

Nudd nudd. Uppl. í s. 662 0841.

Marley og ég

Fyndin og huglúf. Hundavinabók ársins.
Bókaútgáfan Hólar

Vantar þig Smiði, múrara
eða járnabindingamenn?

Rooms for long term rent in Reykjavik
and Hafnafjordur. Free use of kitchen,
bathroom, washer, dryer, staterlight TV
and internet. Call 824 4530.

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

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.
Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Til leigu í skemmri tíma glæsileg 3ja
herb. íbúð miðsvæðis, allt fylgir. S.
899 6400.
Franskur Mastiff til sölu. Allar upplýsingar eru að fá í síma:847-2962 og
vestfjardar@simnet.is http://www.123.
is/vestfjardar

Ýmislegt

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

KING SIZE rúm til sölu, millistíf dýna.
Verð aðeins 35.000.- uppl. í síma 6617099 & 822-9530

Námskeið

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Gisting
Budget accommodation Hafnarfjörður
for sleeping bag. Dorm 1.500 kr./p.day.
Info 770 5451 & 770 5503.

50% Off summer prices
Icelandic I-IV

Level III: 10 weeks; Tsd/Thrd; 20-21:30.
Start 15/7, 23/9. Level IV 10 w: Sat/Sun
10-11:30. Start 15/7. Level I: 4 w: MdFrd; 18-19:30 Start 21/7, 18/8, Level II:
7 w: Md/Wd/Frd 20-21:30 Start 11/8.
Ármúli 5. S.588 1169 www.icetrans.
is/ice

Fyrir veiðimenn

Herbergi til leigu í 101. Upplýsingar í
síma 770 6090.
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð í Árbænum
leiguverð 120 þús. Gott útsýni. Reyklaus.
S. 897 1717.
Þriggja herbergja íbúð til leigu á
Háaleitisbraut. Leigist frá 1. september
2008 til 1. ágúst 2009. Upplýsingar i
síma 698 7665 eða 565 5176.
Til leigu í Mosfellsbæ 50m2 (stúdíó)íbúð. Verð 85 þús. mán. Innif. rafm. og
hiti. Þvottavél og ísskápur fylgir. Laus 1
ágúst. Uppl. í s. 896 0415.
4 herbergja íbúð til leigu í Grafarholti.
Vönduð íbúð með húsgögnum á efstu
hæð í fjölbýli með lyftu og bílageymslu.
laus 1 ágúst n.k. verð 150þ/mán með
hita og hússjóði. GSM 8980839

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

4 herb.íbúð í 108 Rvk.með öllu:rafm.
hiti,húsgögn, þvottavél, tv, adsl.Sér
inngangur.Laus fljótlega.Verð 170þ.
S.6917895
3herb ris í 105 Laugadal
laus frá 1. ágúst. Leiga 138 þús
hiti+hússj innifalið. S: 6905571
Herbergi í 101, aðgangur að öllu. ROOM
FOR RENT access to everything. info.
694 5987

Sumarbústaðir

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

Lax-Bleikja-Gæs

Til sölu veiðileyfi í Hjaltadalsá og Kolku
í Skagafirði. Nokkur holl laus í júlí og
ágúst. Uppl. á www.svfr.is og í s. 868
4043.

Silunganet

Heimavík. Sími 892 8655.

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

geymslur.com

Geymslur frá 5990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) S.
555 3464
Búslóðageymsla Olivers, 100 kr. á dag
fyrir Euro brettið. S. 567 4046 & 892
2074. www.buslodageymsla.iceware.
net

Employment
agency seeks:
Carpenters, general workers,
electricians, ironbinders, plummers, masons, heavy duty
drivers, paintors and more for
the construction area.
- Proventus - Call Margrét
699 1060

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn, meiraprófsbilstjórar, suðumenn,
fiskvinnslufolk o.fl. S.8457158

TILKYNNINGAR

ATVINNA

Herbergi til leigu í 101. Upplýsingar í
síma 770 6090.

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

Sölustarf í verslun

Starfið felur í sér sölu, afgreiðslu og
tilfallandi störf. Farið er fram á lágmarks
kunnáttu á tölvur, jákvæðni og góða
þjónustulund. Æskilegur aldur 25 ára
og eldri. Umsókn sendist á rumgott@
rumgott.is Uppl. í s. 544 2121.
Verktakafyrirtæki óskar eftir vönum
smiðum í innivinnu. Eingöngu launamenn koma til greina. Uppl. í s.865
5795.

Nudd

Ýmislegt

Starfsfólk óskast í aukavinnu á veitingahús í Hafnarfirði. Uppl. í s. 822 5229 &
699 3434.

Einkamál

Atvinna í boði

Sjávarkjallarinn
Laus sæti í úrvalsliði þjóna og
aðstoðarfólks á kvöldin og um
helgar. Bjóðum einnig verðandi
framreiðslu- og matreiðslumönnum frábæran stað til þess
að læra fagið á. Langar þig til
þess að vinna við matreiðslu
eða framreiðslu á einum besta
veitingastað í Reykjavík?
Uppl. veitir Hrefna (694 3854)
alla virka daga milli 10-12 og
14-17 í síma eða á staðnum.
Umsóknir berist á:
atvinna@foodco.is

JC Mokstur
Óskar eftir vönum gröfumönnum. Góð laun í boði, næg vinna.
Uppl. í s. 824 2350

Grímsnesi, Hraunborgir

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

TILBOÐ
Veitingahúsið Lauga-ás.
Okkur vantar áhugasaman og
lífsglaðan starfskraft í sal og
einnig aðstoð í eldhús. Góður
starfsandi. Góð laun fyrir réttan
aðila. Íslenskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar á staðnum. Veitingahúsið Lauga-ás,
Laugarásvegi 1. S. 553 1620.

908 6666
Tapasbarinn óskar eftir skemmtilegum
þjónum í hlutastarf. Reynsla æskileg en
ekki skilyrði. Upplýsingar veittar á staðnum, alla daga, milli kl. 14 og 18.

Við viljum vera sumardísirnar
þínar í nótt. Opið allan sólarhringinn.

Vantar nokkra 11-18 ára unglinga til
að grúska í tónlistarmyndböndum á
netinu. Ágæt laun. Nánari upplýsingar:
www.woodyallen.com/auglysing
Verkamenn óskast í almenna jarðvinnu.
Uppl. í síma 866 2556.

ATVINNA

6ANTAR ÖIG

3MIÈI MÒRARA J¹RNABINDINGAMENN
M¹LARA EÈA AÈRA STARFSMENN
(ÎFUM ¹ SKR¹ FËLK SEM ËSKAR EFTIR MIKILLI VINNU
'ETUR HAÙÈ STÎRF NÒ ÖEGAR

0ROVENTUS STARFSMANNAÖJËNUSTA S  

Samkynhn. KK ath: Nú eru mjög margar
nýjar auglýsingar samkynhn. KK á Rauða
Torginu Stefnumót. Símar 905-2000
(símatorg) og 535-9920 (kreditkort).
Konur ath: Nú leitar fjöldinn allur af
körlum nýrra kynna. Sumir leita að
varanlegu sambandi, aðrir að skyndikynnum. Heyrið auglýsingar þeirra og
svarið þeim hjá gjaldfrjálsri þjónustu
Rauða Torgsins, s. 555-4321.
Ný upptaka, heit og góð: kona sem
tvöfaldar ánægju sína... Þú heyrir upptökuna hjá Sögum Rauða Torgsins í
síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930
(kreditkort), uppt.nr. 8606. www.raudatorgid.is
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Stærð: 4108 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 396.105.000
Bílskúr: Nei

Seylubraut 1
Reykjanesbær

Skipti á ódýrari eignum koma til greina.

Lind

Verð: tilboð

Atvinnuhúsnæði á góðum stað
Atvinnuhúsnæði
á góðum stað
** Bókaðu skoðun s. 7704040** 4108 m2 iðnaðar og skrifstofuhús með góðri

** Bókaðu skoðun s. 770 4040** 4108 fm iðnaðar- og
lofthæð sem gefur húsinu mikla nýtingarmöguleika. Húsnæðið er fullgert að
skrifstofuhús
semvinnslusali,
gefur húsinu
mikla
innan sem utanmeð
og góðri
skiptist lofthæð
í tvo stóra
skrifstofu
og
nýtingarmöguleika.
er fullgert
að innan
sem
starfsmannaaðstöðu ásamtHúsnæðið
stórri skrifstofuálmu,
sem skiptist
í anddyri,
afgreiðslu,
stórar ískrifstofur
ásamt
salerni. Um 14.490
m2 lóð fylgir
eigninni
utan
og tvær
skiptist
tvo stóra
vinnslusali,
skrifstofu
og starfssem er öll jarðvegsskipt
og lögðstórri
fínu toppefni.
Byggingarréttursem
fylgir eigninni
að í
mannaaðstöðu
ásamt
skrifstofuálmu,
skiptist
sögn eiganda
við austur hlið
lóðarinnar.
Lóðin
er vel staðsett
og hefur
mikið
anddyri,
afgreiðslu,
tvær
stórar
skrifstofur
ásamt
salerni.
auglysingargildi. Tilboð óskast í eignina. Allar frekari upplysingar veitir Gylfi s.
Um
14.490 fm lóð fylgir eigninni sem er öll jarðvegsskipt
7704040
og lögð fínu toppefni. Byggingarréttur fylgir eigninni að
sögn eiganda við austur hlið lóðarinnar. Lóðin er vel staðsett og hefur mikið auglýsingargildi. Hægt er að fá eignina keypta í smærri einingum. Tilboð óskast.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Allar frekari upplýsingar veitir Gylﬁ s. 770 4040

thorarinn@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
7704040
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

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

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

www.as.is
Opið virka daga
kl. 9–17

HÆÐIR

BREIÐVANGUR - SÉRHÆÐ
Falleg 134,5 fm EFRI SÉRHÆÐ,
ásamt 32,1 fm BÍLSKÚR, í tvíbýli á
góðum og rólegum stað í Norðurbænum. SÉRINNGANGUR. 7674

GRINDAVÍK

SUÐURBRAUT

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

DREKAVELLIR - jarðhæð
m/verönd Sérlega falleg og rúm-

ARNARHRAUN
STRAX Fallegt

-

LAUST

góð íbúð á jarðhæð með sér afgirtri
verönd í litlu fjölb. Fallegar flísar á
gólfum. Verð 24,5 millj. 7440

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

HRINGBRAUT - 3JA TIL 4RA
Herb. Falleg talsvert endurnýjuð

AUSTURVEGUR

NÝBYGGINGAR
STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR
344 fm einbýli-/tvíbýlishús á
góðum stað. Afh. fullb. að utan og fokh. að innan. Verð
69,0 millj. 6317

ÖLDUSLÓÐ m/BÍLSKÚR Falleg 129,7 fm NEÐRI SÉRHÆÐ, ásamt
22,2 fm BÍLSKÚR í góðu þríbýli,
gengið innaf götu. Nýtt rafmagn og
lekaliðatafla, nýir tenglar. Ný innrétting í eldhúsi. Verð 35,8 millj. 7658

BREIÐVANGUR - GLÆSILEG
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

80,0 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í góðu tví-/fjórbýli á góðum stað
í suðurbænum. Verð 19,9 millj. 7439

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

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

HÓLAVELLIR
LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýjuð

TÚNFIT - VIÐ LÆKINN Í GARÐABÆ
Vorum að fá glæsilegt 220,5
fm einbýli með innbyggðum
bílskúr á þessum frábæra
stað. Húsið skilast fullbúið að
utan, fokhelt að innan. Verð
53,0 millj. 7683

ENGJAVELLIR - GLÆSILEG LAUS STRAX Ný og GLÆSILEG

DREKAVELLIR - JARÐHÆÐ

FULLBÚIN 128 fm 4ra til 5 herbergja
EFRI SÉRHÆÐ í fallegu nýju fjögurra
íbúða húsi á besta stað í nýja Vallahverfinu. Verð 35,0 millj. 7557

Sérlega falleg og vönduð íbúð með
stórri afgirtri lóð. Uppþvottavél og ísskápur fylgja með íbúðinni. Verð 26,9
millj. 7249

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

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

STEKKJARBERG Falleg 4ra her-

VEGHÚSASTÍGUR - UPPGERT Vorum að fá í sölu flotta upp-

STAÐARSUND - 3 BIL EFTIR

bergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað neðst í Setberginu.
Verð 24,6 millj. 7297

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

ELDRI BORGARAR

HERJÓLFSGATA - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Afar vönduð og
glæsileg 131 fm 3ja til 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð. Verð 46,9 millj. 7356

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

SUÐURGATA - BÍLSKÚR Björt
vel skipulögð 171 fm hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. Góð eign þar sem verðið er
einungis 209 þús. á fm 7553

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

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

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

VEGHÚSASTÍGUR - NÝ UPPGERT Glæsilegt 123 fm sérhæð.
Sérinngangur. Hérna er allt nýtt, lagnir og innrétt. Verð 39,9 millj. 7503

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

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

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
167,4 fm atv.húsnæði, fullbúið að utan og tilb. til innréttinga að innan.
Verð 16,0 millj. 9650

ÞORLÁKSHÖFN

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

MÓABARÐ - FALLEGT ÚTSÝNI Fallegt 148 fm einbýli m/bílskúr á rólegum útsýnisstað. Allt að 4
sv.herb. Verð 36,9 millj. 6870

DAGGARVELLIR - ALLT AÐ
90% LÁN “LAUS STRAX“ Sérlega
falleg 128,9 fm EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu 4ra íbúða húsi á frábærum stað í
HRAUNINU á Völlunum. Verð 32,9
millj. 7488

BURKNAVELLIR - Sérlega falleg

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

endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Hús
nýlega viðgert að utan. Frábært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065

91,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum stað.
2 sv.herb. Stutt í skóla, leikskóla og
þjónustu. Verð 23,0 millj. 7100

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

3JA HERB.

NÝ

TT

RAÐ- OG PARHÚS

SUÐURBRAUT Rúmgóð 112,3 fm

AUSTURGATA

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

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
Nýlegt 159,0 fm ENDARAÐHÚS
ásamt 24 fm innb. bílskúr, samtals
183,0 fm á frábærum útsýnisstað efst
í ÁSLANDINU. Verð 49,4 millj. 7730

ÖLDUSLÓÐ - EFRI HÆÐ Í
TVÍBÝLI 3ja til 4ra herb. risíbúð
með útsýni. Eignin er 72 fm en er
stærri þar sem töluvert er undir súð,
mikil sameign. Verð 19,0 millj. 7397

HVERFISGATA

Falleg talsvert
endurnýjuð 75,6 fm neðri sérhæð og
kjallari í tvíbýli á góðum og rólegum
staðn Verð 19,2 millj. 7732

húsnæði á 2 hæðum sem skiptist
niður í 138,4 fm fm gólfflöt, ásamt ca:
120,0 fm milliloft. Verð 36millj. 7541

2JA HERB.

NÝ

TT

4RA TIL 7 HERB.

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

TRÖNUHRAUN - HAFNARFJÖRÐUR Gott 258,4 fm atvinnu-

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1 HÆÐ

LINDARBERG - 2 SAMÞ.
ÍBÚÐIR Fallegt 255 fm 2ja íbúða

Fallegt 194 fm einbýli á einni hæð
með innb. bílskúr. Góð staðsetning
og stórir pallar. Verð 62 millj. 7516

parhús/tvíbýli. Efri hæðin 173,4 fm
með bílskúr. Neðri hæð 81 fm, ásamt
40 fm rými. Verð 74,0 millj. 7433

ÁLFHOLT Falleg og björt 111,8 4ra

HÓLABRAUT - LAUS STRAX

ÁLFHOLT - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Falleg 66,1 fm 2ja herbergja

herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli, ásamt 10,7 fm aukaherbergi á
jarðhæð, samtals 123 fm 7737

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

íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli á frábærum útsýnisstað. Parket og flísar.
Stórar svalir. Verð 16,9 millj. 7438

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

SUMARHÚSALÓÐIR

FJÓLUVELLIR

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

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

STEKKJARHVAMMUR

183 fm
RAÐHÚS á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 4 svefnherb. Parket
og flísar. Verð 43,5 millj. 7617

STEKKJARHVAMMUR

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

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

STRANDGATA

Sérlega falleg og
talsvert endurnýjuð 4ra herb. SÉRHÆÐ með SÉRINNGANGI í fallegu
húsi. Verð 25,9 millj. 7545

KRÓKAHRAUN - LAUS STAX
Góð 88,8 fm 3ja til 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í klasahúsi á
sérlega góðum og rólegum stað í
Hrauninu. Verð 22,4 millj. 7665

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

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

Falleg kjarrivaxin 4.038 fm EIGNARLÓÐ á frábærum stað í landi Indriðastaða. Verð 6,5 millj. 7644

REYNIFELL - FRÁB. STAÐSTEKKJARHVAMMUR
– SETNING Flott 11.404 fm EIGNARSÉRHÆÐ Björt og falleg 2ja herb. LÓÐ í landi Reynifells með glæsilegu
71,5 fm. endaíbúð í raðhúsalengju, á
jarðhæð sér inngangur og sér verönd í
garði. Verð 19,2 millj. 7402

útsýni m.a. að Heklu, Tindfjöllum og
Þríhyrningi. Rafm/kalt vatn á lóðarmörkum. Verð 2,9 millj. 7601

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

7. júlí 2008 MÁNUDAGUR

8

FASTEIGNIR

Þitt heimili á Spáni

Einbýli

Hæðir

3ja herb.

Kaupið beint af byggingaraðila, það tryggir 10 ára ábyrgð fasteignar.
Hjarðarland,
Mosfellsbær.
Rjúpnasalir
Kóp.
94,fm
Mjög vel skipulagt 304,4fm
einbýlishús á tveimur hæðum Nýbýlavegur. 122,2fm 4ra herb. 3herb.íbúð á jarðhæð með útásamt tvöföldum bílskúr. Auk- neðri sérhæð með sérinn- gangi út á verönd. Íbúðin skiptist í foraíbúð í kjallara. Efri hæð: Stofa, borð- gangi. Hæðin skiptist í. Forstofu, gang, 3 stofu / hol, tvö svefnherbergi, tölvuherbergi
(geymslu), stofu, eldhús, baðherbergi, þvotta-

stofa, sjónvarpshol, eldhús, wc. Neðri hæð: 4
herbergi, baðherbergi, þvottahús, fataherbergi
og ca:60fm íbúð sem er í leigu.V-62,9 millj.
(5248)

mjög góð svefnherbergi, stofu með útgengi á
suðursvalir, baðherbergi og eldhús. Í kjallara er
sameiginlegt
þvottahús
og
sameiginleg
geymsla. Á lóðinni er góður geymsluskúr. Bílskúrsréttur. V-29,9 millj. (5177)

herb. og sér geymslu í kj. V-23,9 millj.(5078)

Vindás,
Árbær.
Góð
3
Hringbraut. Mjög mikið endur- Mávahlíð. Mjög góð 114,2fm 5 herb.íbúð á 3hæð. Eignin skiptist
eldhús, borðstofu, stofu, 2 herbergi,
nýjað 250,1fm einbýlishús með herb. íbúð með sérinngangi + í:Forstofu,
baðherbergi, geymslu ásamt stæði í bílaEignin
skiptist
í:
Forstofu,
28,fm
bílskúr.
aukaíbúð í kj. Mjög glæsilegt hús með
geymslu. Sam.þv.hús í kj. V- 22,9 millj. (5056)

Frum

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

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

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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.

hol, 2 stofur, 3 herbergi, eldhús, bað og
geymslu. Svalir.Góð eign á vinsælum stað. V33,9 millj. (5045)

Skaftahlíð. Stórglæsileg mikið
endurnýjuð 150,5fm hæð með
sérinngangi ásamt 24,5fm bílskúr, samtals: 175,0fm. Eignin

Skúlagata.Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin
skiptist í gang, 2 stofur (má auðveldlega nýta
aðra stofuna sem svefnherbergi), svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi og sér geymslu í kjallara.
Einnig er sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla í kjallara. Verð 25 millj. (5285)

Hörðaland, Fossvogur. Vel
Njálsgata, Miðbær. Falleg 57fm skipulögð 52,3fm 2herb.íbúð á
2ja herb. íbúð á jarðhæð með jarðhæð með sérgarði. Eignin
stórri geymslu í kj. Eignin skiptist í: skiptist í: Gang með skápum, baðherbergi með
Forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, herbergi og
baðherbergi. Stór geymsla í kj. ásamt sam.
þvottahúsi. V-17,5 millj. (5244)

Sumarbústaðir

skiptist í: forstofu, gang, gestasalerni, þrjú
svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús og baðherbergi. Endurnýjað eldhús, bað, gólfefni og
fleira. Suður svalir. V-52 millj.(5210)

Melalind, Kópavogi.Gullfalleg
101,0fm 3ja herb. íbúð á 3 hæð Fiskakvísl. Mjög falleg og rúmgóð 63,5fm
íbúð á 1. hæð í 6 íbúða fjölbýli. Eignin skiptist í:
(efstu) með glæsilegu útsýni. forstofu, eldhús, stofu/borðstofu, herbergi og
Blómvangur, Hafnarfirði. Mjög
gott 209,8fm 5 herb.einbýlis- Hátún. Glæsileg 169,5fm 6
hús á einni hæð með innb.bíl- herb.hæð og ris ásamt bílskúr.
skúr og nýjum garðskála út frá Eignin skiptist í: Forstofu, hol, stofu, borðstofu,
stofu. Eignin skiptist í: Forstofu, hol, stofu, eldhús, 2 baðherbergi og 4 svefnherbergi.
borðstofu, eldhús, þvottahús, búr, wc, þrjú góð
herbergi, sjónvarpsherbergi /herbergi, baðherbergi og bílskúr. (5142)

Eignin skiptist í: Hol, Gott eldhús með borðkrók,
Stofu með útgangi út á svalir, 2 herbergi og gott
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Sérgeymsla og sam.hjóla-og vagnageymsla. V-28,3
millj.(5252)

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)

Tvennar svalir. Mjög falleg eign á vinsælum
stað.V-55 millj. (5206)

4ra herb

Fálkagata. Lítið einbýli. mikið
endurnýjað að utan sem innan. Hraunteigur. Mjög vel skipuEignin skiptist í: Forstofu, baðherbergi, herbergi,
stofu og eldhús ásamt lítilli geymslu. Húsið hef- lögð 4 herb.íbúð í kj. með sérur allt verið endurnýjað á mjög glæsilegan hátt. inngangi. Eignin skiptist í: Forstofu, gang,

Rað- og parhús

Egilsgata. Miðbær. Mjög gott parhús
á 3 hæð með aukaíbúð í kj. Aðalíbúð skiptist í:
Forstofu. wc, hol, eldhús, borðstofu, stofu og
efri 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)

Góður sumarbústaður við Norðurnes í Kjósarhreppi. Mikill trjágróður og fallegur staður.
43,9 fm. sumarbústaður og skiptist í rúmgóða
stofu/borðstofu ásamt eldhúskrók, tvö svefnherbergi og baðherbergi með sturtu. Rafmang
og vatn yfir sumartímann. Lóðin er ca: 2.500 fm
og er leigulóð. Hægt er að fá lóðina keypta. Verið er að vinna að því að fá vatnsveitu allt árið og
einnig stendur yfir leit að heitu vatni á svæðinu.Verð 10,9 millj.

Atvinnuhúsnæði til leigu
Staðsetning Stærð

V-22,9 millj. (5160)

baðkari, herbergi með skápum, eldhús, stofu og
borðstofu og geymslu. Sam.þvottahús ásamt
hjóla og vagnageymslu.V-16,9 millj. (5220)

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)

Þorláksgeisli.

Stórglæsileg 114,8fm
íbúð á 3ju hæð (efstu)í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, 3 herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Mjög
fallegar innréttingar og gólfefni. Stórar svalir.
Sérstæði í bílageymslu. V. 31,7 millj.(5182)

Öldugata. Stórglæsileg 91fm
íbúð á efstu hæð á þessum
vinsæla stað. Tvennar svalir.
Einstakt útsýni til allra átta. Eignin skiptist í: Gang, eldhús, stofu, borstofu/herbergi, hjónaherbergi, baðherbergi. Stór sérgeymsla. Hús og íbúð til fyrirmyndar. Svona
eign kemur ekki oft í sölu. V-33,8 millj.(5215)

2ja herb.

Austurstræti

70 fm

Skrifstofuhúsnæði.

Austurstræti

112 fm

Skrifstofuhúsnæði.

32 fm

Skrifstofuhúsnæði.

Bæjarlind

200 fm

Skrifstofuhúsnæði.

Bæjarlind

248 fm

Verslunarhúsnæði.

Bæjarlind

418 fm

Skrifstofuhúsnæði.

Ingólfstræti

140 fm

Skrifstofuhúsnæði.

94 fm

Skrifstofuhúsnæði.

Síðumúli

206 fm

Atvinnuhúsnæði.

Síðumúli

298 fm

Skrifstofuhúsnæði.

Síðumúli

207 fm

Atvinnuhúsnæði.

Skeifan

303 fm

Skrifstofuhúsnæði.

Skeifan

1250 fm

Verslunarhúsnæði.

130 fm

Atvinnuhúsnæðið.

Ármúli

Klapparstígur

Laugavegur. Vel skipulögð
49,1fm 2ja herb.íbúð á 2 hæð í
bakhúsi. Eignin skiptist í: Eldhús, stofu,
herbergi, baðherbergi og geymslu. Sam.þv.hús
á jarðhæð.V-15,9 millj.(5186)

Tegund húsnæðis

Vagnhöfði

101 Reykjavík • Laugavegi 66 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • 101.is
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NAFNIÐ MITT: GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSDÓTTIR

Þykir vænt um nafnið
„Ég heiti eftir föðurömmu minni sem
hét Guðfríður Lilja og var kaupkona.
Hún var skírð eftir tveimur móðursystrum sínum, önnur þeirra hét Guðfríður og hin hét Lilja. Þær voru mjög
elskaðar í sinni fjölskyldu en voru
meðal þeirra sem fluttust til Ameríku
á sínum tíma og til að minnast þeirra
var amma skírð í höfuðið á þeim
tveimur,“ útskýrir Guðfríður Lilja, varaþingmaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í Suðvesturkjördæmi.
„Amma mín var alltaf kölluð Lilja og
var með litla búð á Bergstaðastrætinu
sem hét Liljubúð en þessi amma mín
kenndi mér að tefla,“ segir Guðfríður
Lilja en eins og margir vita var hún
forseti Skáksambands Íslands í fjögur
ár og er fyrsta og eina konan sem
hefur gegnt því embætti. „Amma var

mér mikil fyrirmynd í lífinu, óskaplega
sjálfstæð og flott kona,“ segir Guðfríður Lilja einlæg og bætir við: „Mér þykir
mjög vænt um þetta nafn og amma
var mér mjög mikilvæg og er enn,
þrátt fyrir að hún sé dáin.“
Þegar Guðfríður Lilja var lítil þótti
henni nafnið dálítið skrítið og margir héldu að hún héti í raun Guðríður. Með árunum fór henni þó að þykja
vænt um nafnið. „Það er hins vegar
misjafnt hvort ég er kölluð báðum
nöfnunum eða bara Lilja eins og
amma, en mér þykir vænt um þegar
þau eru bæði sögð.“

GUÐFRÍÐUR LILJA GRÉTARSDÓTTIR
FORMAÐUR SKÁKSAMBANDS ÍSLANDS
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐEY Guðný Aradóttir mun kenna
stafgöngu í Viðey á morgun.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stafganga
í Viðey
Stafganga verður kennd í Viðey á
morgun, þriðjudaginn 8. júlí. Um
er að ræða þriðjudagsgöngu sem
haldin er vikulega úti í eyjunni.
Guðný Aradóttir stafgönguleiðbeinandi mun leiða gönguna sem
er ókeypis og opin öllum. Stafganga er að verða nokkuð vinsæl
íþrótt meðal Íslendinga sem vilja
ganga sér til heilsubótar. Í þriðjudagsgöngunum lærir fólk að nota
stafinn um leið og það hreyfir sig
og nýtur fegurðarinnar í Viðey.
Siglt er frá Skarfabakka klukkan 19.45 og mun gangan taka um
tvær klukkustundir. Ferjufarið
kostar 800 krónur fyrir fullorðna
og 400 krónur fyrir börn frá sex
til átján ára.

TÓNLEIKAR Hljómsveitin Mammút spilar
á rokkhátíðinni Eistnaflugi sem haldin er
helgina 10. til 13. júlí.
FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Rokk á
Austurlandi
Rokkhátíðin Eistnaflug verður haldin í fjórða sinn í Egilsbúð
í Neskaupstað helgina 10. til 13.
júlí.
Yfir 20 hljómsveitir munu stíga
á svið þetta árið og má þar nefna
Mammút, Brain Police, sem er að
spila í fyrsta sinn á Eistnaflugi,
Ham, Ælu og þýsku þungarokkshljómsveitina Contradiction.
Á hátíðinni er séð fyrir öllu þannig
að boðið verður upp á tvö tjaldsvæði, annað fyrir fjölskyldufólk
og hitt fyrir fólk sem ætlar sér að
sletta úr klaufunum.
Ókeypis er að tjalda á báðum stöðum.
Allar frekari upplýsingar um dagskrá eða gistingu er hægt að nálgast á slóðinni www.eistnaflug.is.

ATH.

Erum með 30 potta
í sýningarsal okkar.

Tilboð Skeljar
kr.

200.000,-

Arctic Spas Kleppsvegur 152 Sími 554 7755
www.heitirpottar.is
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STUÐ MILLI STRÍÐA Fimir fingur
VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR VILL FLEIRI DANSNÁMSKEIÐ

Fátt er betra fyrir sál
og líkama en að dansa
frá sér allt vit.
Íslendingar
hafa
lengi verið heldur
tregir til að dansa og
eigum við okkur til að
mynda engan flottan
þjóðdans eins og flestar
aðrar þjóðir. Þjóðin vaknaði þó rækilega til dansvitundar á
tuttugustu öldinni og tók löðursveitt til við að stunda flestar þær
tegundir af dansi sem heimurinn
hefur upp á að bjóða. Nú er svo
komið í höfuðborginni að auðvelt
er að hafa upp á námskeiðum í
framandi dönsum á borð við magadans og krump, en auk þess má
ávallt treysta á fjöldann allan af

I>A7DÁI>A
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skólum sem bjóða dansþyrstu
fólki upp á hefðbundnari dansa
eins og djassballett og samkvæmisdansa. Enn hefur þó lítið borið á
námskeiðahaldi í nýlegu dansæði
sem flætt hefur yfir heiminn á
undanförnum árum, en námskeiðaskortur þessi gefur til
kynna að æðið hafi enn ekki
almennilega náð Íslandsströndum.
Þessi nýstárlegi dansstíll kallast
fingradans og má sjá mörg dæmi
um hann á vefsíðunni YouTube.
Nafn dansins er ekki villandi;
fimir fingur flinkustu dansaranna
hafa náð ótrúlega góðum tökum á
dansstílum sem fram að þessu
hafa einskorðast við fætur. Vinsælasti dansstíllinn hjá fingradönsurum er tvímælalaust breik-

dans og er hreinlega með
ólíkindum að sjá færnina hjá
mörgum dansaranna. Sumir ganga
meira að segja svo langt að skreyta
hönd sína með litlum strigaskóm
og svitaböndum, þannig að andi
síðastliðins níunda áratugar svífur ótvírætt yfir vötnum. En fingur
hafa einnig náð góðum tökum á
öðrum dansstílum, til að mynda
klassískum
ballett,
Michael
Jackson-dönsum og steppdansi
svo eitthvað sé nefnt.
Það er næsta víst að til eru
Íslendingar sem leggja stund á
fingradans. Stóra spurningin er:
hvers vegna eru þeir ekki farnir
að bjóða upp á námskeið í þessari
list? Þeir gætu grætt á, tja, í það
minnsta fingri!

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Fyrirgefðu,
Haraldur,
hann Röggi
getur verið
svolítið
grimmur.

Takk fyrir
það, nú skulum við koma
honum heim.

Almáttugur. Hann
lítur illa út, allur úti
í varalit og ódýru
ilmvatni. Verður
ekki betra!

... og
það
segir
ekki
neitt

Hvað heldur þú
að Selma segi
þegar hún sér
hann?

Tja, að sjá
þetta!

Vegna fyrirhugaðrar afskráningar 365 hf. af skipulegum verðbréfamarkaði hefur stjórn félagsins
ákveðið, með samþykki hluthafafundar þann
1. júlí 2008, að kaupa hluti þeirra hluthafa sem
þess óska.
Hluthöfum 365 hf. er gert tilboð um að selja
hlutabréf sín í félaginu á gengi 1,20 kr. fyrir hvern
hlut í 365 hf. Tilboðið gildir til kl. 16.00 þann 11. júlí
2008. Tilboðið er gert þeim hluthöfum sem skráðir
voru í hluthafaskrá félagsins kl. 11.00 þann
1. júlí 2008.
Hluthöfum gefst þó kostur á að vera áfram hluthafar í óskráðu félagi 365. Kauptilboðið er sett fram
í því skyni að koma til móts við hluthafa félagsins
og er það hverjum og einum hluthafa í sjálfsvald
sett hvort hann samþykkir kauptilboðið. Ef hluthafi
hefur ekki hug á að taka þátt í kauptilboðinu, þarf
viðkomandi hluthafi ekki að aðhafast neitt, þar
sem allir þeir sem taka ekki þátt í tilboðinu halda
ósjálfrátt áfram sem hluthafar í óskráðu félagi 365.
Tilboðið er lagt fram á grundvelli nánari skilmála
sem koma fram í bréfi sem sent hefur verið til allra
hluthafa á skráð lögheimili þeirra. Í bréfinu eru
einnig leiðbeiningar um tilboðið ásamt notandanafni
og lykilorði, sem hluthafi verður að nota til að taka
þátt í tilboðinu. Hluthafar sem hyggjast taka þátt í
tilboðinu skulu lesa bréf sitt vandlega og fylgja þeim
leiðbeiningum sem þar eru gefnar. Ef bréfið hefur
ekki borist hluthafa þann 7. júlí 2008 skal hann
hafa samband við 365 í síma 512 5000, þar sem
einnig eru veittar allar aðrar upplýsingar
um tilboðið.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég ætti að fá gosfyrirtæki
til að styrkja mig
í matarhléun- Kók! Ekki bara
um.
í morgunmatinn!

Úff!

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Rifjaðu upp með
mér hvað það er
aftur sem við gerum
aldrei!

■ Kjölturakkar

Stjórn 365 hf.

Eftir Patrick McDonnell

Múmía

Ég vona að hann skilji
eftir klósettpappír fyrir
okkur til að leika okkur
með.

Úff.

■ Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Og þetta
kalla þeir
„skemmtun“?
þú verður
að vera
svona hár
til að fara í
tækið.

365 – Skaftahlíð 24 – 105 Reykjavík – Sími 512 5000 – www.365.is

Þú mátt fara
í tækið ef þú
ert nógu stór.

Hæðarkrafa
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F

jórða plata hljómsveitarinnar JJ
Soul Band er komin út á vegum
útgáfunnar Hrynjandi en Zonet dreifir.
Diskurinn geymir hljóðritanir frá 2007
og eru öll lögin eftir Ingva Þór Kormáksson. Þetta
er fjórða
plata
sveitarinnar sem er
kunn af
tónleikum
sínum
og fyrri
hljóðritunum sem er
bræðingur af blúsuðum stefjum með
ýmsum bragðtegundum en spilamenn
bandsins eru færir í flestan sjó dægurtónlistar og bregða fyrir sig ýmsum
stílum. Tólf lög eru á þessum nýja diski
sem ber heitið Bright Lights.

Sala á diskum dregst saman
Tölur voru birtar í fyrri viku um sölu á
hljómdiskum í Bandaríkjunum og sýna svo
ekki verður um villst að diskasala er að
minnka. Frá miðju ári 2007 hefur salan
minnkað um 11% og á sama tíma greina
menn aukningu í niðurhali. Samkvæmt
mælingu Nielsen voru seld rúm 206
milljón eintök frá áramótum til loka
júní.
Geisladiskar seljast minna en áður
sem nemur 16% og kenna menn
vestra um lokun á stórum keðjum
hljómplötuverslana. Stafræn sala á
heilum skrám af diskum eykst verulega: um 34% í 31,6 eintök sem er
15,5% af allri diskasölu. Þá eykst
sala á stökum lögum enn, hækkar
um 30% eða 125,4 milljón eintök.
Það eru stóru fyrirtækin sem eiga
stærstan hlut af allri plötusölu í
Ameríku: Universal Music Group

með 31,2%, Sony BMG með 25%, Warner Music
Group með 20,9% og EMI með 9,1%. Svokallaðir
sjálfstæðir útgefendur eða „indies“ eiga 13,9%
markaðshlutdeild. Universal er með söluhæstu plöturnar: The Carter III með Lil Wayne
seldist í 1,5 milljónum eintaka, Sleep Through
the Static með Jack Johnson í 1,2 milljónum
eintaka og E=MC2 með Maríu Carey í 1,1
milljón eintaka.
Til samanburðar má nefna að Hard Candy
Madonnu seldist í 570.000 eintaka og nýtt
safn þeirra Coldplay-pilta, Viva La Vida í
971.000 eintökum. Sala á vínyl-útgáfum
eykst verulega: 803.000 eintök hafa selst það
sem af er þessu ári, en í fyrra voru þau
454.000.
- pbb

HLJÓMPLÖTUR Madonna er hálf-

drættingur á við Maríu Carey.

Hefur gæðin

NÝJAR PLÖTUR

T

ake it outside heitir nýr geisladiskur
sem Gunnar Waage hefur sent
frá sér. Hann hefur að geyma fjórar
tónsmíðar
Gunnars,
tvær
þeirra voru
hljóðritaðar
í Iðnó,
en við
flutninginn nýtur
Gunnar
aðstoðar
Braga Bragasonar, Davids Garfield, Kristins Einarssonar, Jóhanns
Ásmundssonar, Ólafs Kristjánssonar,
Péturs Valgarðs Péturssonar, Ríkarðs
H. Friðrikssonar og Tonys Franklin.
Höfundur gefur út.

F

agur dagur heitir nýr diskur sem
geymir lög eftir Ragnar Kristin. Á
honum eru
tólf lög í
flutningi
söngvara og
tónlistarmanna en
útsetningar
annast þau
Dsintra
Erliha og Viktor Ritovs en söngur er í
höndum Egils Ólafssonar og Þuríðar
Sigurðardóttur. Undirleik annast stór
hópur íslenskra tónlistarmanna. Lög
Ragnars eru samin við ýmis kvæði eftir
skáld á borð við Jakobínu Johnson, Jón
Hermannsson og lagahöfund. Útgefandi er Þingberg.
orsteinn Haukur Þorsteinsson hefur
sent frá sér disk með átta tónsmíðum sem hann kallar Lofgjörð til þín.
Flytjendur
eru höfundur og
Gospelkór
Vestfjarða
undir stjórn
Auðar Örnu
Höskuldsdóttur.
Hljóðritun
fór fram
í Ísafjarðarkirkju. Tónlist Þorsteins er
trúarlegs eðlis. Höfundur gefur út.

Lítill og sætur

Sparneytinn og rúmgóður

i10 er 5 dyra smábíll fyrir fjölskyldur
i10 er eyðslugrannur
i10 er á hagstæðu verði
i10 getur lagt frítt í stæði í miðborginni
i10 er einn rúmbesti bíllinn í sínum fl okki

Hyundai i10

5 dyra, bensín og beinskiptur.

1.740.000

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

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

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

Þ
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> ENN VINIR
Í síðustu viku sást til söngkonunnar
Lily Allen þar sem hún gekk hönd í
hönd með sínum fyrrverandi, Ed
Simons úr Chemical Brothers.
Söngkonan og Ed áttu í stuttu
sambandi sem endaði fyrr á
árinu eftir að hún missti fóstur. Eftir fósturlátið varð Lily að eigin
sögn mjög þunglynd og sökkti sér í
vinnu sem fór að lokum með samband hennar og Eds. Þau virðast þó
enn vera ágætir vinir ef marka má
heimildir The Sun.

Jennifer óörugg og afbrýðissöm
Jennifer Aniston meinaði Kimberly
Stewart aðgang baksviðs fyrir
tónleika Johns Mayer í Hyde
Park á dögunum. Jennifer og
John hafa átt í ástarsambandi
síðustu vikur en Kimberly er
fyrrverandi kærasta Johns.
Heimildarmaður
Daily
Mirror sagði að Jennifer hafi
brugðist ókvæða við þegar hún sá
Kimberly baksviðs. „Jennifer
spurði John hvað Kimberly væri að
gera þarna. Hún vill ekki hafa neinn
í kringum sig né John sem minnir
JOHN MAYER Vísaði

fyrrverandi út af
tillitssemi við
Jennifer.

hana á hina villtu daga Johns. Hún
er yfir sig ástfangin af honum en
er hrædd um að verða særð aftur.
Það hefur komið fyrir áður að kona
steli manninum hennar, Angelina
stal Brad, og Jennifer gæti ekki
afborðið það ef það kæmi fyrir
aftur,“ segir heimildarmaðurinn
um málið.
Kimberly þessi er eins og
margir vita dóttir rokkarans
Rods Stewart og góð vinkona
Parisar Hilton.
JENNIFER ANISTON

Hrædd um að missa kærastann.

folk@frettabladid.is

Dóttir Jóns Gnarr líkleg bakraddasöngkona Merzedes Club í Portúgal
Hljómsveitin Merzedes
Club hélt áheyrnarprufur
á Tunglinu á laugardaginn
þar sem leitað var að nýrri
bakraddasöngkonu. Rúmlega þrjátíu stúlkur mættu
til leiks en valið stendur nú
milli tveggja. Önnur þeirra
er dóttir Jóns Gnarr.
„Þetta gekk mjög vel,“ segir Valgeir Magnússon, umboðsmaður
Merzedes Club, um prufur fyrir
hlutverk nýrrar bakraddasöngkonu sveitarinnar sem fóru fram
á Tunglinu á laugardaginn. Fyrir
helgi hafði Valgeir lýst eftir stúlkum „með fagran limaburð“ til
þess að mæta í prufurnar. Því var
lítið um íturvaxin kvenkyns hæfileikabúnt í prufunum. „Nei, við
vorum nú búin að útiloka vissar
týpur þegar við auglýstum eftir
söngkonunni. Flestar sem mættu
voru með útlitið í lagi en sumar
höfðu útlitið en gátu bara alls
ekki sungið. Þær þurfa að hafa
hvort tveggja,“ segir Valli.
Stúlkurnar tvær sem standa
eftir að prufunum loknum heita
Bryndís Bjarnadóttir og Margrét
Edda Jónsdóttir. Sú síðarnefnda
er dóttir grínistans Jóns Gnarr.

DÓMNEFNDIN Þau Partý-Hanz, Stóri og

Rebekka sátu í dómnefnd. Partý og Stóri
skörtuðu þessum fínu kúrekahöttum
enda var hljómsveitin að spila á Landsmóti hestamanna seinna um kvöldið.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

„Hún kynnti sig sem Magga Edda
og var ekkert að flagga faðerni
sínu. Við vissum ekki að hún væri
dóttir hans fyrr en eftir á þannig
að hún komst áfram á eigin verðleikum og engu öðru,“ segir Valli
ákveðinn. Jón Gnarr samdi textann við lagið Frelsi sem Merzedes Club gaf út á dögunum. Stúlkurnar gátu valið um að syngja
Frelsi eða lagið I wanna touch
you. „Magga Edda kunni textann
við Frelsi utan að, enda ekki við
öðru að búast eftir á að hyggja,“
segir Valli og hlær. Stúlkurnar
munu nú fara í frekari prufur hjá
Barða Jóhannssyni. Um næstu
helgi mun svo önnur þeirra, eða
báðar tvær, stíga á svið með
hljómsveitinni. Í Sjallanum á

ÁSTFANGINN LEIKARI Orlando Bloom
hefur sést mikið með fyrirsætunni
Amöndu Kerr upp á síðkastið.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ástin blómstrar hjá Orlando
MAGGA EDDA Magga Edda stóð upp úr ásamt Bryndísi Bjarnadóttur. Margrét er
dóttir Jóns Gnarr en það vissi dómnefndin ekki þegar hún mætti í prufurnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

föstudagskvöldið og á Blönduósi
daginn eftir.
„Svo þarf að sérhanna galla á
viðkomandi. Harpa Einars fer í

það. Ekki endilega efnislítinn,
frekar framúrstefnulegan og
vissulega aðsniðinn,“ segir Valli
Sport.
soli@frettabladid.is

Hjartaknúsarinn Orlando Bloom
hefur sést æ oftar í fylgd með
áströlsku fyrirsætunni Amöndu
Kerr. Nýlega sást til parsins þar
sem þau eyddu saman nokkrum
sólardögum á Kanaríeyjum. Parið
hefur enn ekki viðurkennt
opinberlega að þau séu par en
þrátt fyrir það hefur Amanda
kynnt Orlando fyrir föður sínum.
Það er þó byrjun.
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Aftur ólétt
Fjölskyldan stækkar ört hjá
Naomi Watts sem á nú von á sínu
öðru barni, en leikkonan eignaðist
sitt fyrsta barn, soninn Alexander, í júlí á síðasta ári með
eiginmanni sínum Liev Schreiber.
Naomi sem er 39 ára gömul,
hyggst taka sér frí frá kvikmyndaleik á meðan hún einbeitir
sér að fjölskyldunni og ætlar ekki
að taka að sér hlutverk næsta
árið. Lengi vel óttaðist leikkonan
að hún hefði byrjað of seint á
barneignum vegna anna, en segist
nú langa til að eignast tvö til þrjú
börn í viðbót.

Rauða
kross-búðin

Spúútnik

Rokk og rósir
Verslunin Rokk og rósir flutti sig nýlega um set og
er nú til húsa nokkurn veginn gegnt Vegamótastíg.
Þar úir og grúir af dýrindiskjólum, skyrtum, pilsum
og bróderuðum peysum auk fylgihlutanna sem allar
konur elska.
Laugavegi 12b.

Þeir sem eitthvað hafa stundað second handbúðirnar hér í borg hafa örugglega allir lagt leið
sína í Spúútnik, enda hefur hún staðið í blóma
árum saman. Bæði strákar og stelpur geta fundið
eitthvað við sitt hæfi, sama hvort um ræðir
buxur eða sundföt, nælur eða kuldaskó. Kílómarkaðurinn sem af og til skýtur upp kollinum
hefur einnig verið vinsæll, enda aldrei leiðinlegt
að kaupa föt eftir vigt.
Laugavegi 28b.

Í fataverslun Rauða
krossins kennir
ýmissa grasa. Fötin
þar eru komin
frá góðhjörtuðu
fólki sem gefur
þau frekar en að
henda og eru seld
til fjáröflunar fyrir
samtökin. Verði er
mjög stillt í hóf, en
viðskiptavinir gætu
þurft að hafa sig
aðeins í frammi við
að gramsa til að
finna gersemarnar
sem leynast oftar
en ekki í hrúgunum.
Laugavegi 17.

Mekka vintage-verslana er í Reykjavík
Vintage-verslanir virðast vera í uppsveiflu um allan heim
enda hafa notuð föt ýmislegt til brunns að bera. Mekka
secondhand-búðanna á Íslandi er að finna á Laugaveginum.
Vinsældir vintage-fatanna gætu átt sér margvíslegar ástæður. Bæði eru
þau óneitanlega umhverfisvænni en fjöldaframleiddu bolirnir úr verslanakeðjunum og þar að auki höfðar það til margra að eiga einstaka flík
með sögu, frekar en kjól sem á sér mörg þúsund líka í veröldinni. Íslendingar virðast ekki vera undanskildir þessari þróun, en hér á landi er
suðupunkt blómstrandi vintage-menningar að finna á Laugaveginum og
í miðborg Reykjavíkur. Fréttablaðið setti saman uppskrift að fínustu
fjársjóðsleit á Laugaveginum.

Enn meiri möguleikar
Þegar Laugaveginum lýkur er þó enn aðeins af vintage-paradísinni eftir.
Þeir sem enn eru ekki orðnir örmagna í fingrum af gramsinu geta haldið í
Garðastrætið, þar sem Hjálpræðisherinn selur notuð föt. Þó að gólfið í Fríðu
frænku bókstaflega svigni undan alls kyns stofustássi leynist oftar en ekki
slangur af kjólum, undirkjólum og töskum inn á milli, svo þar er líka hægt
að detta í lukkupottinn. Um helgar stendur Kolaportið svo alltaf fyrir sínu
og Organmarkaðurinn, sem er opinn á föstudögum og laugardögum, hefur
verið vinsæll í sumar. Þeir sem vilja halda enn lengra út fyrir mekka vintagebúðanna í höfuðborginni geta kíkt inn í útibú Spúútnik í Kringlunni, eða
aðra verslun Rauða krossins á Strandgötu í Hafnarfirði.
sunna@frettabladid.is

Glamúr
Næsta viðkoma væri aðeins neðar í götunni,
þar sem verslunin Glamúr er nú til húsa. Þar
er einungis að finna kvenfatnað, en þá nóg
af honum. Innan um kjóla, pils, töskur og skó
leynast líka antík-kímonóar og vintage skartgripir.
Laugavegur 41.

Sé gengið niður Laugaveginn í leit að notuðum
djásnum er rétt að hefja leikinn í Foxy Gold, sem
var opnuð um miðjan júnímánuð. Hún er til húsa
að Laugavegi 83 og selur föt á bæði konur og karla.
Stefnan er að velja vörurnar af kostgæfni og bjóða
þannig upp á fatnað af vandaðri toganum. Það ætti
því ekki að vera mikil þörf á að gramsa.
Laugavegur 83.

á von á sínu öðru barni, en það er
aðeins ár síðan hún eignaðist soninn
Alexander.

Söngfuglinn
Rhys Ifans
Vintage

Foxy Gold

FJÖLSKYLDAN STÆKKAR Naomi Watts

Þó að nafnið gefi annað
til kynna selur Vintage
bæði ný og notuð föt.
Verslunin tók fyrstu skref
sín sem uppboðssíða á
Myspace, en var opnuð
fyrir gestum og gangandi í
húsnæðinu við Laugaveginn í lok maí. Þar er
að finna glæsikjóla, nýjar
gallabuxur, notaða hælaskó og nýja strigaskó í
bland við ýmislegt annað.
Laugavegi 25, 2. hæð.

Rhys Ifans er margt til lista lagt.
Fyrir stuttu steig hann á svið með
hljómsveit
sinni The Peth,
sem er velska
og þýðir
Hluturinn, og
fékk hljómsveitin glimrandi góðar
undirtektir.
Rhys er þó
enginn nýgræðRHYS IFANS
ingur í tónlistinni því hann
var um stund söngvari hljómsveitarinnar Super Furry
Animals. Það er vonandi að Rhys
geti sungið sig í gegnum sambandsslitin við Siennu.
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NÝTT Í BÍÓ!

Stefnir á að mála tvö
dýrustu málverk sögunnar

Jack Black sannar
að hann er einn af
fyndnustu grínleikurunum
í heiminum í dag.

Ásgeir Valur Sigurðsson málaði myndina
Stjána bláa og sýndi á samsýningunni
List án landamæra á dögunum. Það vakti
athygli að málverkið var sett á 400.000.000
Bandaríkjadali og hefði verið dýrasta
málverk í heimi hefði það selst. Það gerðist ekki en Ásgeir seldi hins vegar aðrar
myndir á viðráðanlegra verði.
Nú stefnir Ásgeir á enn dýrara málverk. „Ég byrja á
þeirri mynd eftir tvo mánuði,“ segir hann. „Það er af
einstaklingi sem ég nefni ekki fyrr en málverkinu af
honum er lokið. Eftir það set ég stopp á að gera
málverk á verði sem jafnvel hinir ríkustu hér á landi
eiga erfitt með að ráða við. Þó verða allar listasýningar hjá mér með að minnsta kosti einni mynd sem
er á ásættanlegu verði fyrir vellauðugt fólk.“
Ásgeir hefur áhyggjur af því að Bandaríkjadollurum verði á næstunni skipt út fyrir mynteinguna
Ameru. „Fari svo gæti ég neyðst til að gera
400.000.000 dalina að Amerum og ég hef ekki
hugmynd um hvað það er mikið í íslenskum krónum.
Bankastarfsmanneskja hjá Landsbanka hefur tjáð
mér að 400.000.000 Bandaríkjadalir sé upphæð sem
tölvukerfi bankans geti ekki reiknað út í íslenskum
krónum sökum þess hversu stór upphæðin er.“
Eigandi afþreyingarbúðarinnar 2001 stakk upp á
því við Ásgeir að hann prófaði að bjóða Stjána bláa á
tvö hundruð þúsund krónur. „Ég svaraði til baka að
ég gæti ekki gert mig að fífli og myndi aldrei setja

ÞAÐ ER KOMINN NÝR HROTTI Í
FANGELSIÐ...AF MINNI GERÐINNI!

SÍMI 564 0000

HANCOCK D HJÓÐ & MYND
HANCOCK LÚXUS D HJÓÐ & MYND
KUNG FU PANDA D HJÓÐ & MYND
BIG STAN
THE INCREDIBLE HULK
ZOHAN

SÍMI 551 9000

kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.45 - 5.50 ÍSL. TAL
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.30

5%

12

12 THE INCREDIBLE HULK
12 HAPPENING
10 MEET BILL
SEX AND THE CITY
ZOHAN
INDIANA JONES 4

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 -10.10
kl. 5.50 - 8
kl. 7 - 10
kl. 5.30
kl. 10.20

12
16
7
14
10
12

SÍMI 530 1919

HANCOCK
KUNG FU PANDA
BIG STAN
SEX AND THE CITY

kl. 6 - 8.30 - 10.30
kl. 6 - 8 -10 ENSKT TAL
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 9

7. júlí 2008 MÁNUDAGUR

12
SÍMI 462 3500

12 HANCOCK
14 BIG STAN
THE INCREDIBLE HULK

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

5%
50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á

12
7
12

5%
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

Sími: 553 2075

- bara lúxus
MYND OG HLJÓÐ

MYND OG HLJÓÐ

HANCOCK

kl. 4, 6, 8 (D) og 10(D) 12

KUNG FU PANDA

kl. 4 (D) og 6(D)

L

WANTED

kl. 8 og 10.10

16

NARNIA: PRINCE CASPIAN

kl. 4 og 7

7

SEX AND THE CITY

kl. 10

14

EIN MYND Á HVERRI SÝNINGU FYRIR VELLAUÐUGA Ásgeir Valur
við Stjána bláa. Hann málar nú enn dýrara málverk.

Stjána bláa á verð sem ég gæti ekki nýtt mér til
lengri tíma,“ segir Ásgeir. Hann stefnir á að sýna í
Leicester í Bretlandi á næsta ári og mun reyna að
selja Stjána á uppsettu verði þar, annaðhvort í
dollurum eða Ameru.
„Nú hef ég hafið gerð blekteikninga sem kosta á
bilinu fimm hundruð til fimm þúsund íslenskar
krónur,“ segir listamaðurinn að lokum.
gunnarh@frettabladid.is

Stórkostleg upplifun
Metal Gear Solid-serían hefur verið
einn af burðarstólpum Playstationmerkisins frá byrjun. Með hverri
nýrri Playstation-vél hefur Metal
Gear Solid-leikur vanalega fylgt á
eftir, og nú er engin undantekning
þar á. Metal Gear Solid 4: Guns of
the Patriots er ætlað að ljúka 20 ára
langri og flókinni sögu Metal Gear.
Í leiknum er sögð lokasaga klónsins
Solid Snake og baráttu hans við að
bjarga heiminum frá bróður sínum
Liquid sem hefur sagt heiminum
stríð á hendur og ætlar sér loksins
að ná yfirhöndinni. Það er erfitt að
ræða restina af sögunni án þess að
fara út í að spilla sjónarspilinu sem
leikurinn er.
Metal Gear Solid-leikirnir hafa
oft stigið dansinn á milli þess að
vera gagnvirk kvikmynd og tölvuleikur. Hideo Kojima, aðalhönnuður
seríunnar, hefur einmitt rætt um
það í viðtölum að áður en hann sneri
sér að leikjagerð hafði hann hug á
að gerast kvikmyndagerðarmaður
og það sést vel þegar leikirnir sem
hann hefur komið að eru spilaðir.
Sögur leikjanna hafa vanalega verið
mjög epískar og sterk saga hefur
verið kjarni leikjanna. Í MGS4 er
saga Solid Snake’s og baráttu hans
gerð mjög góð skil. Snake er fenginn til að koma til baka eftir nokkurra ára hlé og tíminn hefur ekki
reynst honum góður. Klónunarferlið sem skapaði hann er hreinlega að ganga frá honum, hann er

orðinn gamall langt fyrir aldur
fram og á ekki langt eftir kallinn.
Öll umgjörð leiksins er vægast
sagt stórkostleg, það er ekki hægt
að finna flottari leik á Playstation 3
eða á annarri leikjavél sem skartar
bæði gullfallegri grafík og hljómgæðum. Að sjá leikinn fara í „cut
scene“ og beint inn í spilun án neins
munar í gæðum er ótrúlegt að sjá.
Það er áberandi að Konami, útgefandi leiksins, hefur kostað miklu til
að tryggja að þetta verði besti leikurinn í seríunni og hreinlega leikur
sem muni selja vélar fyrir Sonyveldið. Miðað við hvernig viðtökur
leikurinn hefur fengið bæði í sölu
og gagnrýni bendir allt til þess að
Sony-menn ættu að verða ánægðir
þegar jólabónusinn verður greiddur út í ár.
Með leiknum fylgir Metal Gear
Online, sem er netspilunarpartur
leiksins. MGO styður 16 notendur í
einu og býður upp á nokkrar mismunandi tegundir leikja. MGO virkar að mestu frábærlega og bætir
upp MGS4 mjög vel. Það sem er
hægt að kvarta yfir er óþarflega
flókið kerfi við að skrá sig inn í
fyrstu.
Leikurinn nær að vera það sem
Metal Gear-aðdáendur hafa beðið
eftir og um leið hvati fyrir fólk að
fara út og versla Playstation 3-vél
bara til að spila leikinn. Það sem er
hægt að setja út á leikinn, er að
fyrir fólk sem er að koma nýtt inn

TÖLVULEIKIR
Metal Gear Solid 4: Guns of the
Patriots
Kominn út fyrir Playstation 3
PEGI Merkingar: 18+ Upplýsingar um
PEGI-merkingar má finna á www.
saft.is.

★★★★★
Skyldueign fyrir alla PS3-eigendur og
einn flottasti leikur ársins.

er sagan í flóknari kantinum, svo
það tekur sinn tíma að fatta hverjir
allir eru og hvert hlutverk manns
er. Einnig eru vídeóin lengri en fólk
er vant. Að öðru leyti er erfitt að
finna galla í svona fínpússaðri vöru.
Sveinn A. Gunnarsson

FÓR BEINT Á
TOPPINN Í USA.

12

VIP

SELFOSS
HANCOCK
kl. 8 - 10:10
KUNG FU PANDA m/ísl. tali
kl. 8

L

WANTED

16

12

AKUREYRI
KUNG FU PANDA m/ísl. tali
kl. 6
WANTED
kl. 8 - 10

ÁLFABAKKA
KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 4D - 6D DIGITAL

L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali

kl. 4 - 6

KUNG FU PANDA M/ENSKU kl. 4 - 6 - 8 - 10:10
HANCOCK
kl. 4 - 6 - 8D - 10:10D

VIP

HANCOCK

kl. 8 - 10:10

WANTED
NARNIA 2

kl. 5:30 - 8 - 10:20 - 10:40
kl. 5 - 8

16

kl. 8 - 10:20

12

INDIANA JONES 4

KRINGLUNNI
DIGITAL kl. 8:30D - 10:50D

7

NARNIA 2
THE BANK JOB

kl. 10:10

kl. 6
kl. 9

L

Atlas Endurhæﬁng
Eftirtaldir sjúkraþjálfarar hafa haﬁð störf hjá Atlasi Endurhæﬁngu,
Engjavegi 6, 104 Reykjavík (við hliðina á Laugardalshöllinni).

L
16
7
16

Kolbrún Sól Ingólfsdóttir
Hólmfríður B. Þorsteinsdóttir
Pétur Einar Jónsson
Róbert Magnússon
Sandra Dögg Árnadóttir
Sigrún Konráðsdóttir

lögg sjúkraþjálfari BSc.
lögg sjúkraþjálfari BSc. MSc. Manual Therapy
lögg sjúkraþjálfari BSc. DC of Naprapathy, MBA
lögg sjúkraþjálfari BSc. MSc. Sérfræðingur í íþróttasjúkraþjálfun
lögg sjúkraþjálfari BSc.
lögg sjúkraþjálfari BSc.

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 6:30D
NARNIA 2
DIGITAL kl. 6D
SEX AND THE CITY
kl. 6 - 9

L

KEFLAVÍK
KUNG FU PANDA m/ísl. tali
kl. 8
HANCOCK
kl. 8 - 10

7

INCREDIBLE HULK

14

Atlas Endurhæﬁng sérhæﬁr sig í greiningu og meðhöndlun íþróttameiðsla og endurhæﬁngu verkjasjúklinga.

THE BANK JOB

16

Tímapantanir í síma 552 66 00

WANTED

kl. 9 - 11:10

16

kl. 10

L

12

12
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Fáránlegasta djobb í heimi

Hestaáhugamaðurinn

Mugison spilaði á Hróarskelduhátíðinni á
föstudag. Hann var ánægður með tónleika
sína þegar Kolbrún Björt Sigfúsdóttir náði
tali af honum.

„2005 var miklu meira eins og fyrsti kossinn, það
var meiri upplifun fyrir mig persónulega. Það var
meira eins og að fá adrenalínsprautu. Mér fannst
vera tvö móment í dag þar sem ég kúkaði aðeins á
mig en annars var restin bara drullufín,“ segir
Mugison, Örn Elías Guðmundsson, eftir tónleika
sína á Hróarskeldu. Blaðamaður gat ekki séð að
hann hefði klúðrað neinu, en þrusugóð stemning var
á tónleikunum.
Hvernig er það að fá fólk í þetta mikið stuð? „Það
er svipað kannski og á áramótunum. Þegar eru börn
og pabbinn kaupir fullt af rakettum og þú færð að
kveikja í þeim og finnst þú vera orðinn fullorðinn.
Þú ert búinn að fá allt of mikið af kóki og kökum og
svona. Maður fer á yfirsnúning. Það er sú tilfinning
sem gott „crowd“ gefur mér, maður verður bara
ruglaður.“
Samskipti á sviðinu milli hljómsveitarmeðlima
voru áberandi. Er mikið ákveðið á staðnum? „Oft
leyfi ég þeim ekki að vita hvaða röð við tökum lögin
í og oft veit ég það ekki sjálfur. Við gerðum það
reyndar ekki í dag. En það er oft skemmtilegast
þegar maður fokkar í þeim. Þegar maður öskrar á þá
að taka eitthvert lag sem þeir bjuggust ekki við og
að ég vilji háan gítar í millikaflanum. Soldið djass
eða þannig. Það heldur okkur á einhverju gredduleveli.“
Hvaðan kemur greddan? „Þetta er náttúrlega
fáránlegur hópur sem er í bandinu. Addi stjórnar
þessu svolítið með tungunni á sér. Hann er örugglega
með tuttugu metra skinku í kjaftinum. Það kveikir í
okkur hinum. Bassa- og trommuleikarinn eru með allt
voða neglt og það stuðar okkur hina. Svo kemur
Davíð úr djassheiminum með eitthvert maurasýruelement og öskur og drasl sem annaðhvort hræðir
mann eða gerir mann bara graðan. Pétur er eins og
ljósvíkingur, hann er engill sem lætur allt verða gott.
Þetta er svolítið eins og Heroes-þættirnir, það eru
allir með einhverja galdra.“
Hljómsveitin hefur verið á tónleikaferðalagi lengi.
Hvernig er að vera án fjölskyldunnar? „Þetta er bara
eins og að vera á sjó. Ég á annars fáránlega góða
konu og fjölskyldu sem styður mig í þessu. Skype-ið
hjálpar helling. En ég á eins og hálfs árs strák sem er

ROKKAÐ Á HRÓARSKELDU Mugison og hans menn stóðu fyrir

sínu á föstudaginn.

að gera alls konar nýja hluti og ég missi af því. Það er
bömmer en ég vil ekkert vera að væla, þetta er
fáránlegasta djobb í heimi, að halda á gítar og lemja
strengi og fá fólk til að öskra á sig. Þetta er skemmtileg vinna og ég er mjög heppinn maður.“
Tónleikar Mugison hafa tekið stakkaskiptum, frá
því að Örn var einn með fullt af græjum og nú, þegar
„rokkbandið ógurlega“ spilar með honum. Hvað
veldur þessum hamskiptum? „Það sem lætur mig
langa til að gera tónlist er tímaleysið þegar maður er
að gera hana. Maður dettur í svona svarthol, gleymir
algjörlega stund og stað. Og maður verður æstur í að
gera það sem manni finnst spennandi. Þegar mér
finnst ég vera að endurtaka mig þá verð ég alveg
rosalega fúll. Þú getur örugglega fengið þrjú bindi af
leiðindasögum frá konunni minni um þegar það
gerist. Ástæðan fyrir því að ég er í þessu er þetta
svarthol sem maður getur hoppað í.“
Hvaða ham tekur Mugison næst? „Ég er að vinna
mjög mikið í elektrónískri tónlist núna. Er að vinna
svoleiðis plötu til hliðar og er rosalega æstur í því
eitthvað. Svo er fullt af öðrum hugmyndum, ég veit
ekkert hvað ég geri næst. En ég verð að ögra sjálfum
mér, halda mér góðum. Ef ég ætla að fá að vinna við
þetta áfram þá verð ég að gera það af heilindum,
fyrir sjálfan mig.“ Það er augljóst að Mugison er
þreyttur, enda engin lygi að þeir spila frá sér lungu
og lifur, og meira en það.

HELGI BJÖRNS Rokkarinn ástsæli á
misjafna spretti á nýju plötunni.

kolbruns@frettabladid.is

Maddid á artFart
Maddid Theatre Company rekur á
fjörur landsins í lok sumars. Verk
þeirra, Maddid, eða What now
Maddid? verður sýnt á artFart.
Vala Ómarsdóttir, sem er nýútskrifuð úr Central School of
Speech and Drama, er ein þriggja
stofnfélaga leikhópsins.
„Verkið er um stelpu sem heitir
Maddid. Hún ber sig saman við
annað fólk og reynir að fá það til
að skilja hvað hún er að hugsa til
að hún geti skilið sjálfa sig. Hún
tjáir sig með hreyfingu, visual art
og texta, en verkið er mikið um
innri baráttu,“ sagði Vala.
Hún samdi verkið með tveim
vinkonum sínum, Bretanum Islu
Gray og Mari Rettedal frá Noregi.
Fyrsta sýning á verkinu var fyrir
ári í London en í kjölfarið fengu
þær styrk til að þróa verkið.
Ákveðið var að ferðast til heimalanda þeirra, en um næstu helgi
ferðast Maddid að auki til Spánar
á leiklistarhátíð, kemur til Íslands
í ágúst og lendir í Noregi eftir jól.
„Núna erum við að prófa okkur
áfram með að færa verkið yfir á
íslensku. Ég er mjög spennt að sjá
hvernig það breytir karakternum
því hún er aldrei eins milli uppsetninga. Hún er verkið sjálft og
það tekur alltaf breytingum.“
Spurð hvers vegna leikhópurinn
valdi artFart sviðslistahátíðina til

FRÉTTABLAÐIÐ/KOLBRÚN

Konungurinn af Berlín, Helgi
Björns, hefur lagst í það virðingarverða ætlunarverk að taka upp
fjórtán íslenskar hesta- og sveitavísur og klæða sem blúsi skotið
kántrí.
Platan er hvalreki hestamanna
og þeirra sem kunna að meta allt
frá Pöpum til Geirmundar Valtýssonar. Við hin verðum, því miður,
að láta ákveðna hluti fara í taugarnar á okkur.
Ríðum sem fjandinn, svo
skemmti sér landinn, er að mörgu
leyti ágætlega vel gerður gripur.
Sérstaklega er gítarleikurinn fínn.
Helgi kann að skemmta sér og
öðrum og er í essinu sínu í flestum
og-allir-með!-lögunum.
En ekki þegar hann syngur
alvöruþrunginn eða rómantískan
texta. Þá heyrist ákveðin kántrívankunnátta, og rokkleti.
Það virkar til dæmis illa í laginu
Blakkur, sem hefði getað orðið
frábært lag, að teygja atkvæðin
endalaust. Þar er „dvelst mér hjaá-á“ látið ríma við „norðurfrá“.
Líkt unglingum í músíktilraunum.
Stóðhesturinn, sem Jóhann Sigurðarson syngur, skýrir þetta
óþægilega vel.
Músíktilrauna er reyndar sárt
saknað. Þannig er full ástæða til
að skamma Helga Björns fyrir að

TÓNLIST
Ríðum sem fjandinn
Helgi Björns og reiðmenn vindanna

★★
Styrkleiki plötunnar er hugmyndin og hljóðfæraleikurinn. Tónlistin
hljómar vel. En Helgi sjálfur er ekki
nógu sannfærandi. Kannski vantaði
leikstjóra í hljóðverið. Sum lögin, til
dæmis Tígulás, er erfitt að hlusta á til
enda. Helgi er samt sjarmerandi og
sleppur því oft fyrir horn. Hársbreidd
frá þriðju stjörnunni.

taka með í pakkann poppkanónur,
eins og Ég sé um hestinn og Vegbúann, án þess að breyta þeim
nokkuð að ráði. Síðarnefnda lagið
er einn langur geispi. Enginn
greiði gerður KK.
Góðar kántríraddir þurfa að
ljúga því að söngvarinn hafi reynt
eitthvað, svo við nennum að hlusta
á söguna. Hann gæti verið graður
og grimmur eða bara þunnur og
dapur lúði, einn á sléttunni. En
Helgi nær því ekki alveg að vera
kúreki á þessari plötu. Hann er
áhugamaður um hestarækt.
Börnin góð, hér vantar alla innlifun og ævintýramennsku; höfuðsynd kúreka. Annars bara alltílæ.
Klemens Ólafur Þrastarson

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

ÚTIVISTARSÍMINN
sem þorir og þolir

30 mínútum áður
en sá stóri tók.

Flúðasiglingin var rosaleg,
allt rennblotnaði en síminn
virkaði.

SÍFELLT AÐ BREYTAST Maddid tekur

breytingum við komu til landsins

Þekki þessi ekki
neitt, Fannst þau
bara svo ekta
þýsk eitthvað.

MYND/BJARTE RETTEDAL

að frumsýna Maddid hér á landi
sagði Vala: „Þau leggja áherslu á
tilraunamennsku í sviðslistum og
nýsköpun og ég frétti að hátíðin
væri góð. Við vildum prófa að
setja verkið upp á nýjum stað í
nýrri menningu og það vildi svo til
að artFart var að hjálpa listamönnum eins og okkur á þeim tíma sem
við ætluðum að koma til landsins.“
ArtFart hefst í ágúst og þegar
er útlit fyrir að hún verði sú
umfangsmesta til þessa.
- kbs

Nenni þessu varla aftur,
en það var gaman
meðan á því stóð.

Á skíðum
skemmti ég
mér...

Skemmtilegt sjónarhorn,
Nonni skal aldrei komast
með tærnar þar sem ég
hef hælana.

Ekki slæmt foreldri
Hin brjóstagóða Jordan og eiginmaður hennar unnu í vikunni mál
sem þau höfðuðu á hendur tímaritinu News of the World. Tímaritið
hafði birt grein þar sem Jordan og
Peter Andre voru sökuð um að vera
kærulausir foreldrar. Eftir réttarhöldin las Jordan upp fréttatilkynningu frá þeim hjónum þar sem
þau segjast vera ástríkir foreldrar.
„Við elskum börnin okkar og mundum gera hvað sem er fyrir þau.
Allir þeir sem eiga börn geta rétt
ímyndað sér hvað það er sárt að
vera ranglega kallaður slæmt foreldri af fjölmiðlum,“ sagði Jordan í
tilkynningunni. Tímaritið baðst

Blautasta Hróarskelduhátíðin hingað til, að
utan sem innan.

Þetta var frábær ferð
og kjötið ljúffengt.
Sætt.

PETER OG JORDAN segjast vera góðir
foreldrar. Þau eiga þrjú börn.

afsökunar á skrifum sínum og var
einnig dæmt til að greiða hjónunum miskabætur fyrir ummælin.

Högg,- ryk- og rakavarinn (IP54) • VGA myndavél • Bluetooth
Vasaljós • Stereo FM-útvarp • Innbyggður hátalari
Heildsöludreifing og þjónusta:
Tæknivörur, Skútuvogi 12c

M110 fæst hjá Vodafone og Símanum,
auk viðurkenndra söluaðila um land allt
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> Mikilvægir heimaleikir hjá botnliðunum
HK-ingar eru á botni Landsbankadeildar karla og þurfa
nauðsynlega á sigri að halda þegar nýliðar Fjölnis koma
í heimsókn á Kópavogsvöll í kvöld en leikurinn hefst kl.
20.00. ÍA er sem stendur í fallsæti ásamt HK en gæti með
sigri gegn Grindavík komist upp að hlið Suðurnesjaliðsins
en leikurinn fer fram á Skipaskaga og hefst
kl. 19.15. Skagamennirnir Guðjón Þórðarson þjálfari, Bjarni Guðjónsson og Vjekoslav Svadumociv taka út leikbann í kvöld.
Fylkismenn eru í harðri botnbaráttu
eftir að hafa tapað fjórum leikjum
í röð en þeir geta með sigri á
Breiðabliki á Fylkisvelli komist
upp að hlið Kópavogsliðsins.

sport@frettabladid.is

FH

Sparisjóðsvöllur, áhorf.: 1.298

Jóhannes Valgeirs. (8)

1-0 Magnús Sverrir Þorsteinsson
(90.+2.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

KEFLAVÍK 4–4–2
Ómar Jóhansson
7
*Guðjón Á. Anton. 8
Kenneth Gustafsson 8
Hallgrímur Jónasson 7
Brynjar Guðmunds. 5
(63., Nicolaj Jörgens. 6)
Símun Samuelsen
6
Hólmar Örn Rúnars. 7
Einar Orri Einarsson 4
(53., Magnús Þorst.. 7)
Hörður Sveinsson
4
Patrik Redo
5
Guðmundur Steinars. 3
(63., Þórarinn Kristj. 6)

9-8 (5-2)
Ómar 2 – Daði 3
5-7
12-10
2-3

FH 4–3–3
Daði Lárusson
6
Guðmundur Sævars. 6
Tommy Nielsen
7
Freyr Bjarnason
6
(79., Ásgeir Gunnar -)
Hjörtur Logi Valgarðs. 5
Dennis Siim
4
Davíð Þór Viðarsson 7
Matthías Vilhjálmsson 4
(88., Jónas Grani
-)
Atli Guðnason
5
Arnar Gunnlaugsson 6
Tryggvi Guðmunds. 4
(71., Bjarki Gunnl.
-)
*Maður leiksins

STAÐAN Í LANDSBANKADEILD:
1. FH
2. Keflavík
3. KR
4. Valur
5. Fjölnir
6. Fram
7. Breiðablik
8. Þróttur
9. Grindavík
10. Fylkir
11. ÍA
12. HK

10
10
10
10
9
10
9
10
9
9
9
9

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

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

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

21-10
23-15
18-11
16-13
11-9
10-9
15-15
13-18
11-16
10-16
7-13
10-20

Enn ekkert búið að ákveða með framhaldið
Jóhann B. Guðmundsson er að leika sitt þriðja tímabil
með GAIS í sænsku úrvalsdeildinni en hefur farið víða
á ellefu ára löngum ferli sínum sem atvinnumaður
í fótbolta. Jóhann yfirgaf herbúðir Keflvíkinga
árið 1998 og hélt á vit ævintýranna hjá Watford á Englandi þar
sem hann lék meðal annars níu
leiki með liðinu í ensku úrvalsdeildinni tímabilið
1999-2000. Þaðan var förinni heitið til Lyn í Noregi árið 2001 og loks til Örgryte í Svíþjóð árið 2004
áður en hann fór til GAIS árið 2006. Á dögunum var
Jóhann orðaður við endurkomu á heimaslóðir í Keflavík
en miðjumaðurinn snjalli kvað ekkert ákveðið í þeim
efnum.
„Þetta var nú bara þannig að Keflvíkingar hringdu út
og tóku stöðuna á mér en samningur minn rennur út eftir
yfirstandandi tímabil. Ég er satt best að segja ekkert enn búinn
að ákveða hvað verður næsta skref hjá mér. Það er áhugi fyrir
hendi hjá GAIS að ég framlengi samning minn við félagið en

það er ekkert í hendi með það að gera. Ég hef hins vegar lent í leiðinlegum meiðslum á þessari leiktíð og hef ekki fengið að spila jafn
mikið og ég var að vonast eftir og það kitlar því vissulega að koma
heim og fá að spila,“ sagði Jóhann sem kvað málið þó vera talsvert
flóknara en það að hann myndi hoppa upp í vél og klæða
sig í leiktreyju Keflavíkur.
„Ef Keflvíkingar myndu vilja fá mig strax þá geri ég ráð
fyrir því að GAIS hafi eitthvað um það að segja þar sem ég er samningsbundinn þeim. Ég er líka með fjölskylduna í Gautaborg og okkur
líður mjög vel þar og strákurinn minn er til að mynda að fara
að byrja í skóla fljótlega, þannig að það eru ýmsir hlutir sem
þarf að huga að,“ sagði Jóhann sem kvað Keflavík vitanlega
vera efst á óskalistanum ef hann myndi ákveða að snúa
heim á leið.
„Keflavík er náttúrlega mitt lið og það virðist vera skemmtileg
stemning yfir liðinu núna og leikmannahópurinn er sterkur. En það
er of snemmt að vera að tala um heimferð strax, en þetta kemur allt
í ljós,“ sagði Jóhann að lokum.

Magnús var hetja Keflvíkinga

1-0
Keflavík

JÓHANN B. GUÐMUNDSSON: LÍKAR LÍFIÐ Í GAUTABORG EN VIÐURKENNIR AÐ HUGURINN REIKI HEIM Á KLAKANN

22
22
18
16
15
15
12
12
10
9
7
5

Markahæstu leikmenn deildarinnar:
1. Björgólfur Takefusa (KR)
9 mörk
2. Guðmundur Steinarsson (Keflavík)
7
3. Pálmi Rafn Pálmason (Valur)
7
4. Atli Viðar Björnsson (FH)
6
5. Prince Rajcomar (Breiðablik)
5
6. Guðjón Baldvinsson (KR)
5

Keflvíkingar eru komnir upp að hlið FH á toppi Landsbankadeildarinnar eftir dramatískan sigur á Sparisjóðsvellinum í Keflavík í gærkvöld. Magnús Sverrir Þorsteinsson skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.
FÓTBOLTI Magnús Þorsteinsson var
hetja Keflavíkur sem komst upp
að hlið FH á toppi Landsbankadeildarinnar með 1-0 sigri í gær í
stórleik umferðarinnar. Magnús
kom inn sem varamaður og skoraði eina mark leiksins á 92. mínútu
með glæsilegu skoti.
Þessi tvö lið mættust í síðustu
viku í bikarnum á sama stað og
Keflvíkingar unnu þá 3-1 sigur.
Kristján Guðmundsson gerði eina
breytingu á sínu byrjunarliði frá
þeim leik en hjá FH komu Arnar
Gunnlaugsson og Tryggvi Guðmundsson í byrjunarliðið. Atli
Viðar Björnsson á við smávægileg
meiðsli að stríða og var ekki með í
gær.
Leikurinn byrjaði nokkuð fjörlega og átti Simun Samuelsen
ágætis skot strax á fyrstu mínútu
leiksins en í varnarmann fór boltinn. Bestu tilþrif fyrri hálfleiksins
átti bakvörðurinn Guðjón Árni
Antoníusson sem tók á sprett,
prjónaði sig í gegnum vörn FH en
missti síðan knöttinn of langt frá
sér. Engu að síður virkilega vel
gert hjá bakverðinum trausta.
Bæði lið áttu álitlegar sóknir í
fyrri hálfleiknum og jafnræði var
með liðunum. Ansi margar sendingar voru misheppnaðar og komu
í veg fyrir það að opin færi sköpuðust. Heimamenn voru þó ívið
hættulegri upp við markið.
Guðjón Árni átti annan góðan
sprett snemma í seinni hálfleik og
Freyr Bjarnason braut á honum.
Guðmundur Steinarsson tók aukaspyrnuna sem var rétt fyrir utan
teiginn en Daði Lárusson varði
vel. FH-ingar náðu meiri tökum á
leiknum í seinni hálfleik og náðu

BARÁTTA Hólmar Örn Rúnarsson var öflugur í liði Keflavíkur að vanda og hér er hann að búa sig undir að skjóta að marki FH-inga
en Matthías Vilhjálmsson og Dennis Siim fylgjast með honum. Keflavík komst með sigri sínum í gær upp að hlið Hafnarfjarðarliðsins.
VÍKURFRÉTTIR

völdum á miðsvæðinu. Matthías
Vilhjálmsson fékk gott færi til að
brjóta ísinn en skot hans fór yfir
markið. Markaskórnir voru fjarverandi hjá sóknarmönnum FH í
gær og gekk þeim erfiðlega að
brjóta trausta vörn Keflavíkur á
bak aftur.
Þá var Ómar Jóhannsson öryggið uppmálað í rammanum. Á 84.
mínútu voru heimamenn óheppnir

að ná ekki að skora þegar Kenneth
Gustafsson átti skalla í slá eftir
aukaspyrnu frá Hólmari Erni Rúnarssyni. Í kjölfarið bjargaði Dennis Siim síðan á marklínu.
Allt stefndi í markalaust jafntefli þegar Magnús, sem kom inn
sem varamaður, náði að skora
glæsilegt sigurmark með viðstöðulausu skoti í uppbótartíma
eftir fyrirgjöf frá Hólmari Erni

Rúnarssyni. Svo sannarlega sætur
sigur Keflvíkinga sem fögnuðu
innilega þegar Jóhannes Valgeirsson, góður dómari leiksins, flautaði af. Það var helst öflugur varnarleikur Keflavíkur sem gerði
gæfumuninn í leiknum í gær. Það
er ljóst að þessi úrslit hleypa enn
meira lífi í deildina og spennan á
bara eftir að aukast.
- egm
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Björgólfur Takefusa tryggði KR sigur á Þrótti með marki úr vítaspyrnu á Valbjarnarvelli í gærkvöld:

0-1
Þróttur

Fastir liðir eins og venjulega hjá KR

KR

Valbjarnarvöllur, áhorf.: 1.107

Einar Örn Daníels. (8)

0-1 Björgólfur Takefusa, vítaspyrna
(72.).
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
15–11 (5-5)
Varin skot
Bjarki Freyr 4 – Stefán Logi 5
Horn
5-4
Aukaspyrnur fengnar
16-15
Rangstöður
0-1

ÞRÓTTUR 4–5–1
Bjarki Freyr Guðm. 6
Jón Ragnar Jónsson 6
Michael Jackson
7
Þórður S. Hreiðars. 6
Kristján Ó. Björnsson 7
Rafn Andri Haralds 4
(69., Andrés Vilhj. 5)
Hallur Hallsson
5
(83., Arnljótur Ástv. -)
Dennis Danry
5
Sigmundur Kristjáns. 4
(77., Adolf Sveinsson -)
Magnús M. Lúðvíks. 5
Hjörtur Hjartarson
4

KR 4–4–2
Stefán Logi Magn.
6
Skúli Jón Friðgeirs. 6
Pétur Marteinsson
7
Grétar S. Sigurðars. 7
Guðmundur Gunnars. 6
Óskar Örn Hauks.
7
Jónas Guðni Sævars. 6
Viktor B. Arnars.
6
Atli Jóhannsson
4
(75., Jordao Diogo -)
Björgólfur Takefusa 5
(80., Guðm. Péturs. -)
*Guðjón Baldvins. 7
*Maður leiksins

FÓTBOLTI KR hélt uppteknum hætti og vann
Þrótt á Valbjarnarvelli 0-1.
Það voru fastir liðir eins og venjulega hjá
KR í gærkvöldi. Liðið sigraði sinn fjórða deildarleik í röð með því að leggja Þróttara að velli
í Dalnum, það hélt marki sínu hreinu og
Björgólfur Takefusa skoraði mark. Í stórum
dráttum hefur sagan verið svona í tæpan
mánuð, eða frá því að KR-ingar biðu síðast
lægri hlut deildinni, í Keflavík þann 8. júní.
Stöðugleikinn virðist hafa náð fótfestu í herbúðum Vesturbæinga og fyrir vikið er liðið
komið í sterka stöðu í 3. sæti deildarinnar með
18 stig, tveimur stigum betur en liðið fékk allt
tímabilið í fyrra.
„Það er bullandi sjálfstraust í liðinu og við
höfum alls ekki sagt okkar síðasta. Við erum
vissulega á miklum skriði en ég get ekki séð af
hverju við getum ekki haldið áfram á sömu
braut,“ sagði Jónas Guðni Sævarsson, fyrirliði
KR-inga, eftir leik. Einn stór munur var þó á
leik KR í gærkvöldi og í síðustu leikjum - liðið
lék alls ekki vel og fram að vítaspyrnunni, sem
var réttilega dæmd þegar Þórður Hreiðarsson
braut á Guðjóni Baldvinssyni, hafði fátt bent

til þess að liðinu tækist að skora mark. „Það er
rétt að við vorum ekki upp á okkar besta en sú
staðreynd að við unnum samt leikinn segir
ýmislegt um hversu sterkt lið við erum orðnir.
Við erum að vinna ljótu leikina og það getur
verið gríðarlega mikilvægt þegar upp er staðið,“ sagði Jónas Guðni.
Eins og Jónas benti réttilega á var leikurinn
í Dalnum í gærkvöldi í afar lágum gæðaflokki.
Bæði lið voru varnarsinnuð og lögðu megináherslu á að verja sitt mark og sat sjálfsagt
einhver þreyta í leikmönnum KR eftir mikið
leikjaálag að undanförnu. Þeim til happs voru
heimamenn í Þrótti sérlega daprir í gærkvöldi.
Liðið virðist vera í ákveðinni lægð, hefur nú
tapað tveimur heimaleikjum í röð og líkt og
gegn Val í síðustu umferð benti fátt til þess að
liðinu tækist að skora. Hjörtur Hjartarson var
ævintýralega einmana í fremstu víglínu liðsins
í gærkvöldi og sú litla ógn sem KR-ingar þurftu
að glíma við komu úr langskotum.
- vig
HART TEKIST Á Guðjón Baldvinsson átti góðan

leik í gær og lét varnarmenn Þróttar finna vel
fyrir sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Pálmi Rafn Pálmason skoraði mörk sín númer sex og sjö í deildinni í sumar í sigri Valsara á Frömurum:

2-0
Valur
Vodafonevöllur, áhorf.: 812

Þolinmæði skilaði Val þremur stigum

Fram
Þóroddur Hjaltalín (7)

1-0 Pálmi Rafn Pálmason (75.), 2-0
Pálmi Rafn Pálmason (77.).
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
20–5 (10–0)
Varin skot
Kjartan 0 – Hannes Þór 7
Horn
6–2
Aukaspyrnur fengnar
8–17
Rangstöður
3–1

VALUR 4–2–2
Kjartan Sturluson
6
Birkir Már Sævars. 8
Atli Sveinn Þórarins. 7
Barry Smith
7
Rene Carlsen
7
Rasmus Hansen
6
*Pálmi R. Pálmas. 8
Sigurbjörn Hreiðars. 5
(68., Baldur Aðalst. 6)
Bjarni Ólafur Eiríks. 7
Helgi Sigurðsson
6
Guðmundur Ben.
7
(85., Albert Ingason -)

FRAM 4–5–1
Hannes Þ. Halldórs. 7
Jón Orri Ólafsson
5
Reynir Leósson
4
Auðun Helgason
6
(85., Grímur Gríms. -)
Sam Tillen
4
Halldór H. Jónsson
5
Ingvar Ólason
5
Heiðar Geir Júlíusson 3
(78., Örn Kato Hauks. -)
Paul McShane
4
Ívar Björnsson
4
(84., Guðm. Magnús. -)
Hjálmar Þórarinsson 4
*Maður leiksins

FÓTBOLTI Valsmenn eru hægt og
rólega að klífa upp töfluna í
Landsbankadeild karla. Íslandsmeistararnir sýndu þolinmæði
þegar þeir unnu Framara 2-0 í
gær með tveimur mörkum frá
Pálma Rafni Pálmasyni.
Framarar nálguðust leikinn
afar varfærnislega. Dagsskipunin var greinilega að taka litla
áhættu og reyna frekar að keyra
hratt á Valsmenn með skyndisóknum. Það gekk ekki. Framarar
héldu boltanum illa í fyrri hálfleiknum og sendingar sem áttu að
skapa hættu hjá markinu voru
lélegar. Þeir ógnuðu marki Vals
nákvæmlega ekki neitt.
Hannes hafði meira að gera í
marki Fram. Birkir Már
gerði vörninni lífið leitt
og hann skaut í stöngina
í upphafi leiks áður
en Hannes varði
meistaralega
skalla
frá
Helga Sigurðssyni.
Hannes
varði aftur
ágætlega
frá Helga
en síðan
hættu Vals- menn nánast að ógna Hannesi.
Þeir héldu boltanum vel,
FRÁBÆR Pálmi Rafn Pálmason

skoraði bæði mörk Valsmanna
í gærkvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

SKOTHRÍÐ Íslandsmeistarar Vals gerðu harða hríð að marki Framara í gærkvöld og

áttu sigurinn skilið. Framarar vörðust af krafti en Valsmenn hirtu stigin þrjú.
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

gerðu hvað þeir gátu, en
náðu ekki að ógna að
neinu viti. Í sóknarlínu
Fram var Hjálmar
einangraður og einmana. Eina skot
hans var nær því að
ná fellu í Keiluhöllinni í
Öskjuhlíð en að ógna Kjartani markmanni. Svipað
var uppi á teningnum í
síðari hálfleik en Kjartan hoppaði ótt og títt til
að halda á sér hita enda
afar lítið að gera.
Valsarar sóttu og

besta færið áður en stíflan brast
fékk Helgi þegar Reynir Leósson
missti boltann fáránlega frá sér.
Sem fyrr varði Hannes frábærlega. Auðun var draghaltur í vörninni en það virtist ekki koma að
sök. Vörn Fram hélt og hélt en
þolinmæði Valsmanna skilaði sér
loksins á 75. mínútu.
Þá skoraði Pálmi Rafn tvö mörk
á tveimur mínútum en fram að
því hafði hann ekki látið mikið til
sín taka. Fyrst skoraði hann frábært mark með viðstöðulausu
skoti eftir sendingu Birkis Más
og síðan hirti hann lausan bolta í

teignum og skoraði undir hjálparlausan Hannes. Leikurinn fjaraði
svo út og lauk með verðskulduðum 2-0 sigri Vals.
„Við töluðum um það fyrir leikinn að við þyrftum að vera þolinmóðir. Það er erfitt að fara í gegnum þá en sem betur fer náðum
við að ógna og setja á þá tvö
mörk. Ég held að það sé ekki
ósanngjarnt að kalla þetta verðskuldaðan sigur. Markmaður
þeirra varði mjög vel en ég hafði
það alltaf á tilfinningunni að
þetta myndi detta,“ sagði markaskorarinn Pálmi Rafn glaðbeittur.
„Þetta hafðist að lokum,“ sagði
Bjarni Ólafur. „Mér fannst við
ívið sterkari og þeir sóttu ekki á
mörgum mönnum og lágu bara til
baka,“ sagði Bjarni en útsendarar
frá nokkrum félögum fylgdust
með honum í leiknum. Hann lofaði því ekki að Valsarar væru að
komast á beinu brautina með sigrinum. „Það er leiðinlegt að bjóða
upp á þessa klisju en við tökum
bara einn leik fyrir í einu.“
Auðun Helgason, varnarmaður
Fram, segist aldrei hafa átt að
spila leikinn. Hann spilaði í 86
mínútur draghaltur en hann er
meiddur á liðböndum á ökkla.
„Heiðar Geir er líka meiddur og
Reynir var veikur í nótt. Við erum
frekar þunnskipaðir og þá er
þetta erfitt en þetta var sanngjarn sigur Vals,“ sagði Auðun.
- hþh
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Samkeppni um stöður orðin mikil
Sigurður Ingimundarson, landsliðsþjálfari karla í körfubolta, hefur valið 12 manna hóp fyrir æfingarleiki
gegn Litháen eftir tæpa viku og telur að æfingarhópur landsliðsins hafi sjaldan verið jafn sterkur og nú.
A-landslið karla í
körfubolta var í æfingabúðum í
Stykkishólmi um helgina og að
þeim loknum valdi landsliðsþjálfarinn, Sigurður Ingimundarson,
12 manna hóp sem heldur til Litháen í lok vikunnar og leikur þar tvo
æfingarleiki við heimamenn.
Sigurður var ánægður með dvölina í Stykkishólmi þegar Fréttablaðið heyrði hljóðið í honum í
gær.
„Það gekk bara mjög vel í Stykkishólmi og leikmennirnir æfðu vel
og virkuðu ferskir,“ sagði Sigurður
sem hlakkar mjög til leikjanna
gegn Litháen sem hann telur að séu
frábært tækifæri fyrir íslenska
liðið til þess að bæta leik sinn.
„Litháar eru náttúrlega með eitt
sterkasta lið í heimi í dag, það er
ekkert flóknara en það, og því er
þetta frábært tækifæri fyrir
okkur að fá þessa tvo leiki gegn
þeim. Fyrri leikurinn fer fram í
Kaunas 13. júlí og seinni leikurinn
í Vilníus 15. júlí. Litháar eru að
undirbúa sig fyrir Ólympíuleikana þar sem þeir ætla sér stóra
hluti og það verður því bæði
gaman og fróðlegt að takast á við
þetta verkefni. Þessir leikir koma
á mjög góðum tímapunkti fyrir
okkur og við eigum eflaust eftir að
sjá marga hluti í okkar leik sem
við þurfum svo að vinna í og bæta
fyrir næsta haust,“ sagði Sigurður
sem kvað samkeppni um stöður í
íslenska liðinu fara harðnandi.

KÖRFUBOLTI

EFTIRSÓTTUR AC Milan hefur staðfest að

félaginu hafi borist risakauptilboð í Kaka
frá Chelsea.
NORDIC PHOTOS/GETTY

Galliani, forseti AC Milan:

Chelsea hefur
boðið í Kaka
FÓTBOLTI Adriano Galliani, forseti

AC Milan, greindi frá því í gær í
viðtali við ítalska dagblaðið La
Stampa að Chelsea hefði látið í
ljós vilja sinn að fá brasilíska
snillinginn Kaka í sínar raðir.
„Okkur hefur þegar borist
risakauptilboð frá Chelsea í
Kaka,“ sagði Galliani sem
viðurkenndi jafnframt að mörg
lið hafi spurst fyrir um ítalska
landsliðsmanninn Andera Pirlo.
„Það eru mörg lið á eftir Pirlo
og eru búin að vera í þó nokkurn
tíma en hvorki hann né umboðsmaður hans hafa komið að tali við
mig og óskað eftir nýjum og betri
samningi við AC Milan. Ef við
myndum ákveða að selja Kaka og
Pirlo myndu allar skuldir okkar
verða úr sögunni, svo mikið er
víst,“ sagði Galliani.
- óþ

Tímamót hjá Grindavík:

Geta unnið 4.
útileikinn í röð
FÓTBOLTI Grindvíkingar, sem eiga

enn eftir að vinna heimaleik í
Landsbankadeild karla í sumar,
geta unnið fjórða útileik sinn í röð
í kvöld þegar þeir sækja Skagamenn heim. Það yrði þá í fyrsta
sinn í sögu liðsins í efstu deild
sem liðið tæki öll stigin í fjórum
útileikjum í röð. Grindvíkingar
eru búnir að vinna Blika (6-3),
Framara (1-0) og Fylkismenn (10) í síðustu þremur útileikjum
sínum og hafa með því jafnað
árangur sinn frá 2003 þegar þeir
unnu þrjá útileiki í röð. Sigurgangan fyrir fimm árum endaði
með 2-0 tapi fyrir Fram á
Laugardalsvellinum. Til þess að
halda sigurgöngunni gangandi
þurfa Grindvíkingar þó að gera
það sem þeir hafa ekki afrekað í
sex ár en það er að vinna ÍA uppi
á Akranesi.
- óój

Hópurinn sjaldan verið sterkari
„Þessi 12 manna hópur sem
ég valdi er bara fyrir þetta
verkefni gegn Litháen
og
svo
munum
við
halda áfram
með æfingarhópinn að
nýju
eftir
það. Æfingarhópurinn
er
gríðarlega sterkur og
hefur sjaldan verið jafn
sterkur og nú og samkeppni um stöður innan
landsliðsins er mikil.
Það
eru
auðvitað
nokkrir leikmenn sem
eru ekki í 12 manna
hópunum sem ég á von á að
muni verða í baráttunni
MEÐ Á NÝ Jón Arnór

Stefánsson gefur kost
á sér með íslenska
landsliðinu á ný.
GRAZIANERI

SPENNANDI VERKEFNI Sigurður Ingimundarson er ánægður með að Ísland sé að fara að mæta

jafn sterku liði og Litháen og telur leikina hjálpa íslenska liðinu til þess að sjá hvað þurfi að bæta
og vinna í fyrir leikina í B-deild Evrópukeppni landsliða næsta haust.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

um sæti
í landsliðshópnum
þegar leikirnir í Bdeild Evrópukeppninnar
hefjast í september. Pavel Ermolinskij hjá Huelva á
Spáni er búinn að vera
að æfa með okkur en er
ekki alveg kominn í nógu
gott spilaform og stóru strákarnir, Fannar Ólafsson hjá KR
og Friðrik Stefánsson hjá
Njarðvík, eru að koma aftur
eftir meiðsli og spurning hvernig
staðan á þeim verður í haust. Þá
eru leikmenn eins og Finnur
Magnússon sem leikur í Bandaríkjunum, Jón Norðdal Hafsteins-

LEIKMANNAHÓPUR FYRIR
LEIKINA GEGN LITHÁEN:
Jón A. Stefánsson (Lottomatica Roma)
Jakob Sigurðarson
(Univer KSE)
Logi Gunnarsson
(Farho Gijon)
Hreggviður Magnússon
(ÍR)
Páll Axel Vilbergsson
(Grindavík)
Helgi M. Magnússon
(KR)
Hlynur Bæringsson
(Snæfell)
Sigurður Þorvaldsson
(Snæfell)
Magnús Gunnarsson
(Njarðvík)
Jóhann Árni Ólafsson
(Njarðvík)
Sigurður G. Þorsteinsson
(Keflavík)
Hörður Axel Vilhjálmsson (Keflavík)

son hjá Keflavík, Brynjar Björnsson hjá KR og Þorleifur Ólafsson
hjá Grindavík og ég gæti haldið
áfram að telja. Þetta eru allt hörku
góðir leikmenn þannig að samkeppnin er mikil eins og ég segi og
það er mjög jákvætt,“ sagði Sigurður að lokum. omar@frettabladid.is

SAMKEPPNI Snæfellingarnir Hlynur

Bæringsson og Sigurður Þorvaldsson
eru komnir á ný í íslenska landsliðið og
eru báðir í 12-manna hópi Sigurðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Keppni í Formúlu 1 fór fram á Silverstone-brautinni á Englandi í gærdag:

Hamilton vann á heimavelli
FORMÚLA 1 Breski ökuþórinn Lewis Hamilton hjá

McLaren fór með sigur af hólmi í Formúlu 1 á
Silverstone-brautinni á Englandi í gær.
Aðstæður á Silverstone voru keppendum erfiðar
vegna rigningar og talsvert var um að menn keyrðu
út af brautinni. Heikki Kovalainen hjá McLaren
byrjaði á ráspól í fyrsta sinn á ferlinum og hélt velli
í fyrstu hringjunum áður en liðsfélagi hans Hamilton
tók öll völd. Hamilton keyrði frábærlega og sýndi
hvers hann er megnugur við erfiðar aðstæður og
hélt forystu sinni til enda og kom fyrstur í mark.
Nick Heidfeld hjá BMW varð annar og Rubens
Barrichello hjá Honda varð þriðji.
Heimsmeistarinn Kimi Raikkonen hjá
Ferrari varð fjórði en hann lenti í miklu
basli eftir að hafa fylgt Hamilton eftir
framan af keppni.
Sigur Hamiltons þýðir það að
hann er kominn upp að hlið
Ferrari-mannanna Raikkonens
og Felipes Massa í stigakeppni
ökuþóra og Bretinn ungi var
því að vonum sáttur í keppnislok í gær.
„Þetta var einn erfiðasti
ÁNÆGÐUR Lewis Hamilton
kvað sigur sinn á Silverstone
í gær hafa verið besta sigur
sinn frá upphafi.
NORDIC PHOTOS/GETTY

kappakstur sem ég hef nokkurn tímann tekið þátt í
og þar að leiðandi er þetta klárlega besti sigur minn
frá upphafi. Það var frábært að sjá stuðningsmenn
mína standa upp til þess að fagna mér á heimavelli
þegar ég var að keyra síðasta hringinn og ég gat
ekki beðið eftir því að koma í mark. Stuðningurinn
hafði mikið að segja og gaf mér aukakraft og ég er
mjög þakklátur fyrir það,“ sagði Hamilton.
- óþ
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> Jim Carrey

Hvað verður nú um Samúel og börnin?
Eitt skemmtilegasta atriði íslenskrar kvikmyndasögu er að finna í
hinni frábæru „Punktur punktur komma strik“ frá árinu 1981. Þegar
skólastjóri aðalpersónunnar Andra heyrir um morðið á John F.
Kennedy fyllist hann geðshræringu og hljóðar eftirminnilega: „Hvað
verður nú um Jacqueline og börnin?“ Þegar ég heyrði um viðamiklar uppsagnir hjá RÚV í vikunni skaut þessari spurningu
skólastjórans upp í kollinn á mér, lítillega breyttri: „Hvað
verður nú um Samúel og Örninn?“ Ég get nefnilega ekki
hugsað mér RÚV án Samúels Arnar. Raunar vil ég helst ekki
ímynda mér lífið án hans, ef út í það er farið. Í viðhorfi mínu
til Samúels, eða „Smúla“ eins og við aðdáendur hans
köllum hann, endurspeglast nefnilega aukið
umburðarlyndi sem óhjákvæmilega gerir vart
við sig þegar árin taka að færast yfir.
Sem barn og unglingur átti ég afar erfitt
með að fella mig við Samúel. Svo liðu
árin. Nýir íþróttafréttamenn komu og

HK-FJÖLNIR beint

STÖÐ 2 SPORT

16.15 Landsmót hestamanna (6:7) (e)
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ungar ofurhetjur (Teen Titans)
17.53 Skrítin og skemmtileg dýr
18.00 Gurra grís
18.05 Lítil prinsessa
18.16 Herramenn (The Mr. Men Show)
18.25 Út og suður (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Karþagó (Carthage)(2:2) Bresk
heimildamynd um hina sögufrægu borg
Karþagó í Norður-Afríku, þar sem nú er
Túnis.

▼

20.45 Vinir í raun (In Case of Emergency)(4:13) Bandarísk þáttaröð um fjögur
skólasystkini sem hittast aftur löngu seinna
og styðja hvert annað í lífsins ólgusjó.

20.00
Dance

So you Think you Can

STÖÐ 2

21.10 Lífsháski (Lost) Bandarískur
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem
ýmsar ógnir leynast.

22.00 Tíufréttir
22.20 Sportið
22.45 Herstöðvarlíf (Army Wives) (11:13)

20.10
Lane

Kimora. Life in the Fab

SKJÁR EINN

Bandarísk þáttaröð um eiginkonur hermanna sem búa saman í herstöð.

23.30 Kastljós (e)
23.50 Dagskrárlok

08.00 Fjöldkyldubíó. Búi og Símon
10.00 Searching For David’s Heart
12.00 Lemony Snicket’s A Series of
Unfortunate events

20.45
Emergency)

Vinir í raun (In Case of

SJÓNVARPIÐ

14.00 The Perez Family
16.00 Búi og Símon
18.00 Searching For David’s Heart
20.00 Lemony Snicket’s A Series of
Unfortunate events Ævintýraleg gamanmynd með Jim Carrey í aðalhlutverki.

▼

22.00 What’s Love Got To Do With

It Mynd um ævi Tinu Turner með angelabassett í aðalhlutverki.

22.00
With It

What‘s Love Got To Do

STÖÐ 2 BÍÓ

00.00
02.00
04.00
06.00

Le petit lieutenant
Out of Time
What’s Love Got To Do With It
Eight Below

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Sylvester og
Tweety, Camp Lazlo, Tommi og Jenni.

08.15 Oprah (Transgender Families)
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 La Fea Más Bella
10.15 Missing (1:19)
11.10 Tim Gunn’s Guide to Style (2:8)
12.00 Hádegisfréttir
12.30 Neighbours
12.55 Derren Brown. Hugarbrellur
13.20 Numbers (21:24)
14.05 Because of Winn-Dixie Mynd fyrir
alla fjölskylduna um einmana 10 ára stelpu
sem finnur hund og tekur við hann ástfóstri.

15.55 Háheimar
16.15 Leðurblökumaðurinn
16.40 Skjaldbökurnar
17.05 Louie
17.15 Tracey McBean
17.28 Bold and the Beautiful
17.53 Neighbours
18.18 Markaðurinn og veður
18.30 Fréttir
18.49 Íþróttir
18.55 Veður
19.10 The Simpsons (13:22)
19.35 Friends Rachel telur miklar breytingar hafa orðið á Amy systur sinni. Þrátt
fyrir mótmæli Ross leyfir hún henni að
passa Emmu. Monica og Chandler hafa
miklar áhyggjur af því þegar Joey reynir að
nota stór orð um þau í bréfi.

20.00 So you Think you Can Dance

▼

19.45

SJÓNVARPIÐ

(3:23) 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.

21.25 Killer Wave
22.50 Only The Lonely Rómantísk gamanmynd með John Candy í aðalhlutverki.
Danny er lögregluþjónn í Chicago sem býr
hjá móður sinni. Þegar hann verður ástfanginn af Theresu finnur hann til sektarkenndar
yfir því að yfirgefa móður sína.

00.30 Shark (2:16)
01.15 Silent Witness (1:10)
02.05 Because of Winn-Dixie
03.50 Killer Wave (1:2)
05.15 The Simpsons (13:22)
05.40 Fréttir

SKJÁREINN
07.00 Landsbankadeildin 2008 Keflavík - FH. Útsending frá leik í Landsbankadeild karla.
17.10 Landsbankadeildin 2008 Keflavík - FH. Útsending frá leik í Landsbankadeild karla.

19.00 Sumarmótin 2008 Fjallað verður
um Shellmótið í Vestmannaeyjum í máli og
myndum. Knattspyrnumenn framtíðarinnar
sýna listir sínar í frábærum þætti.

19.45 Landsbankadeildin 2008 HK Fjölnir Bein útsending frá leik í Landsbankadeild karla.

▼

EKKI MISSA AF

fóru, misskemmtilegir eins og gengur, en alltaf stóð Samúel keikur
vaktina. Vart var flautað til þess bringusundsmóts eða bocciakeppni að Smúli væri ekki mættur galvaskur með míkrafóninn,
reiðubúinn að rekja garnirnar úr viðmælendum með sitt sérkennilega stríðnisglott á vör. Skyndilega var Samúel orðinn mikilvægur
hluti tilveru minnar. Þangað til ég heyrði um uppsagnir RÚV
nú í vikunni. Mér varð hugsað til hinna fleygu orða að enginn
veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur. Auðvitað var ótti minn
ástæðulaus. Ekki nóg með að Smúla hafi ekki verið sagt upp í
vikunni, heldur hætti hann fyrir þó nokkru af sjálfsdáðum sem
fastráðinn starfsmaður RÚV. Nú situr hann í hinum ýmsu nefndum, ráðum og þingum, og styttir eflaust samstarfsfólki sínu
iðulega stundir með skemmtisögum úr bransanum. Þó
hleypur hann enn í eitt og eitt verkefni hjá RÚV, sem er
vel. Fréttir frá hestamannamótum eru einfaldlega ekki
þær sömu án Samúels á skjánum. Eins og lífið sjálft.

22.00 Landsbankamörkin 2008 Allir
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferðinni skoðuð.

23.00 F1. Við endamarkið Fjallað verður
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líðandi keppni og þau krufin til mergjar.

23.40 Landsbankadeildin 2008 HK Fjölnir. Útsending frá leik í Landsbankadeild karla.

01.30 Landsbankamörkin 2008 Allir
leikirnir, öll mörkin og bestu tilþrifin í umferðinni skoðuð.

07.15 Rachael Ray (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Dynasty (e)
09.30 Vörutorg
10.30 Óstöðvandi tónlist
15.35 Vörutorg
16.35 Girlfriends
17.00 Rachael Ray
17.45 Dr. Phil
18.30 Dynasty
19.20 Top Chef (e)
20.10 Kimora. Life in the Fab Lane

▼

„Að setja fyndni í einhverja
flokka er fáránlegt. Fólki
finnst gott að hlæja og það
hlær að svo til öllu. Maður
er ekki verri þó að manni
finnist prumpubrandarar
fyndnir.“ Carrey leikur í
myndinni „Lemony Snicket’s
A Series of Unfortunate
events“ sem sýnd er á Stöð
2 bíó í kvöld.

(4:9) Kimora Lee Simmons er stofnandi
Baby Phat og Phat Farm. Hún hleypir áhorfendum inn í skrautlegt líf sitt, deilir með
þeim leyndarmálum sínum og talar um árin
í módelbransanum.

20.35 Hey Paula (3:7) Paula Abdul sýnir
áhorfendum hvernig stjörnulífið er í raun og
veru. Paula heldur neyðarfund með starfsfólkinu til að ræða slæma umfjöllun sem
hún hefur fengið í fjölmiðlum. Síðan heldur
hún í verslunarleiðangur. Leiðin liggur síðan
til Las Vegas þar sem sem ágengir fjölmiðlamenn bíða hennar.
21.00 Eureka (8:13) Bandarísk þáttaröð
sem gerist í litlum bæ með stórt leyndarmál. Þar hefur helstu snillingum heims verið
safnað saman og allt getur gerst. Fyrrum
íbúi Eureka snýr aftur til bæjarins og setur
allt á annan endann. Framtíð Global Dynamics er ógnað og Stark verður að taka erfiða ákvörðun.

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 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
20.55 Champions of the World - Mexico Frábærir þættir sem varpa einstöku ljósi
á knattspyrnuhefðina í Suður Ameríku. Í
þessum þætti er Mexíkó tekið fyrir sem en
sú þjóð státar af ágætri knattspyrnuhefð og
hefur til að mynda tvívegis verið gestgjafar á HM.

21.50 The Evidence (2:8) Bandarísk
sakamálasería þar sem Anita Briem leikur
eitt aðalhlutverkanna.
22.40 Jay Leno
23.30 Criss Angel Mindfreak (e)
23.55 Dynasty (e)
00.45 Girlfriends (e)
01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
18.15 Fréttir og Að norðan Endurtekið á
klst. fresti til kl. 12.15 daginn eftir.
18:45 Gönguleiðir Endurtekið á klst.
fresti til kl. 12.45 daginn eftir. (e)

21.50 PL Classic Matches Everton Leeds, 99/00. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

22.20 Bestu leikirnir Everton - Arsenal

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Norah Jones
Not Too Late

OPIÐ
1
1
19
ALLA
A
LLA D
DAGA
AG
GA
AV
VIKUNNAR
IKUNNAR
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 EXTRA KL. 20.30
Entourage
Einn verðlaunaðasti gamanþáttur
HBO frá upphafi. Raunalegt framapot Vincents og félaga í Hollywood
heldur áfram. Eins og komið hefur
á daginn er leiðin á toppinn bæði
skrykkjótt og brött. Á slíkri þrautagöngu kemur sér vel að eiga góða
vini en stundum getur það líka bara
skemmt fyrir. Þessir skemmtilegu
verðlaunaþættir eru lauslega byggðir á fyrstu árum Marks Wahlbergs í
bíóborginni en þess má geta að í
þáttunum koma reglulega við sögu
fjölmargar þekktar stjörnur sem
leika sjálfar sig og gera ósjaldan
stólpagrín að sér og ímynd sinni.

▼
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The Evidence
Skjár einn kl. 21.50
Bandarísk sakamálasería þar sem
sögusviðið er San Francisco og aðalpersónurnar eru lögreglumenn og
meinafræðingar sem rannsaka morðgátur. Í upphafi þáttanna fær áhorfandinn að sjá öll sönnunargögnin en
síðan þarf að raða saman brotunum
til að komast að því hver morðinginn
er. Í þættinum í kvöld finnst boxari
látinn í húsasundi og félagarnir Cole
og Bishop reyna að lesa í sönnunargögnin og finna morðingjann.

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: Sérðu einhver spor
í snjónum dóttir mín góð
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

16.00 Hollyoaks Bresk unglingasápa
sem segir frá lífi og ástum íbúa Hollyoaks
í Chester.
16.30 Hollyoaks
17.00 Seinfeld (19:22)
17.30 Entourage (14:20)
18.00 Live From Abbey Road (2:12)
19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Seinfeld (19:22)
20.30 Entourage (14:20)
21.00 Live From Abbey Road (2:12)
Þættir með lifandi tónlist frá þessu þekktasta upptökuveri heims sem Bítlarnir gerðu
ódauðlegt. Heimsfrægir tónlistarmenn flytja
þrjú lög á milli þess sem þeir spjalla um
tónlist sína og lífið.

22.00 Comedy Inc. (22:22) Ástralskur
sketsaþáttur sem slær öllum öðrum við.
22.25 Wire (3:13) Fjórða syrpan í hörkuspennandi myndaflokki sem gerist á strætum Baltimore í Bandaríkjunum. Eiturlyf eru
mikið vandamál og glæpaklíkur vaða uppi.
Höfundur þáttanna er David Simon. Hann
var einn handritshöfunda Homicide. Life
on the Street sem áhorfendur Stöðvar 2
þekkja vel.

23.25 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt
það heitasta í bíóheiminum. Hvað myndir eru að koma út og hverjar eru aðalstjörnurnar í bíóhúsunum? Ómissandi þáttur fyrir
alla bíóáhugamenn.
23.50 Tónlistarmyndbönd frá Skífan TV

20.00 Mér finnst... Spjallþáttur í umsjón
Kolfinnu Baldvinsdóttur og Ásdísar Olsen.
Gestir: Kolbrún Bergþórsdóttir, Björk Jakobsdóttir.

11.-12. júlí
18.-19. júlí
25.-26. júlí
1.-2. ágúst
st
8.-9. ágúst
gúst
15.-16. ágúst
gúst
22.-23. ágúst
9.-3 ágúst
stt
29.-30.

Vestmannaeyjar
Bylgjan á ferðalagi
rðalagi
Hemmi Gunn og Svansí
í útilegu
Fáskrúðsfjörður
Franskir dagar
VerslunarmannahelgarVersluna
p
útvarp
Dalvík
Bolungarvík
Bolungarvík/Ísafjörður
Hella
Sandgerði

Fiskidagurinn mikli
Ástarvika
Landbúnaðarsýning
Sandgerðisdagar

21.00 Mæður og dætur Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Yrsa Þórðardóttir.
21.30 Kristinn H. Þáttur í umsjón Kristins H. Gunnarssonar alþingismanns. Gestur:
Jón Þór Stuluson aðstoðarmaður viðskiptaráðherra.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

11.00 Saras køkken 11.30 Hestebrødrene 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 Poirot 18.00 Det vilde Kina 19.00
TV Avisen 19.25 Sommervejret på DR1 19.35
Aftentour 2008 20.00 Blodspor 21.10 Mistænkt
2 22.50 Seinfeld

08.55 Country jukeboks 09.55 Ut i naturen
jukeboks 11.10 Sjukehuset i Aidensfield 12.00
Wimbledon direkte 15.50 Oddasat nyheter på
samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00 AstaMarie, det er meg 16.05 Mamma Mirabelle viser
film 16.15 Charlie og Lola 16.30 Safari Europa
16.40 Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 18.00
Ville og vakre Kina 18.50 20 spørsmål 19.15
Detektimen. BlackJack 20.45 Program ikke fastsatt
21.00 Kveldsnytt 21.15 Nachspiel Wimbledon
21.35 Hotell Babylon 22.25 David Gilmour 23.25
Country jukeboks med chat

SVT 1
10.00 Rapport 10.05 Fotbollsakademin 10.35
Sportspegeln 11.05 Grön glädje 12.30 Den store
amatören 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 Kommissarie
Montalbano 20.40 Blod, svett och danska skallar
21.05 Rapport 21.15 Allsång på Skansen 22.15
Brottskod: Försvunnen 23.00 Sändningar från
SVT24

BYLGJAN

á ferðalagi
um landið í sumar

Bylgjan og Olís eru í sumarskapi og verða á ferðalagi með þér í allt sumar! Við höldum ótrauð
áfram ferðalagi okkar og byrjum sem fyrr á föstudagsmorgnum með Kollu og Heimi í bítinu.
Ívar Guðmunds tekur við kl. 9, Siggi Ragg heldur áfram strax eftir hádegi og við endum 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.
Um næstu helgi verðum við í Höllinni, Vestmannaeyjum.
Vertu með Bylgjunni og Olís í allt sumar
– á ferðalagi!

FÖSTUDAGUR::
Í bítið
Ívar Guðmunds
uð
SIggi Ragg
Rag
gg
Reykjavík
y avík
k síðdegis
s
síðdegis

LAUGARDAGUR:
GAR
RDAGUR:
Hemmi
em i Gunn
Gun
un
nn og Svansí
Sv
vansí
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Frá Barcelona til Ísafjarðar

„Það er FM957 og Voice hérna
á Akureyri. Uppáhaldslagið mitt
þessa stundina er I Kissed a Girl
með Katy Perry en ég hlusta
bara á það sem er heitast. Ef ég
næ svo hvorki Voice né FM957
þá er það Rás 2.“

ÞÓRARINN LEIFSSON Flytur

Vilborg Daníelsdóttir, vörubílstjóri á
Akureyri.
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FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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18

með frúnni á Ísafjörð.
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„Við erum að koma heim um miðjan júlí,“ segir
Þórarinn Leifsson rithöfundur sem
hyggst búa á Ísafirði fram að áramótum ásamt konu sinni, Auði Jónsdóttur.
Þau eru búsett í Barcelona. „Það verður of heitt hérna í júlí. Heilinn hættir
bara að virka í þessum hita,“ segir
Þórarinn. Auður er að leggja lokahönd á bókina Vetrarsól sem
kemur út í haust og ætlar að
klára að skrifa hana fyrir
vestan. Þórarinn ætlar að
klára handrit sem hann
ætlar að selja í forlag í
haust.
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LÁRÉTT
2. mælieining, 6. í röð, 8. fley, 9.
munda, 11. ekki heldur, 12. skattur,
14. mont, 16. átt, 17. þrí, 18. stjórnarumdæmi, 20. stefna, 21. streita.
LÓÐRÉTT
1. krass, 3. úr hófi, 4. jarðbrú, 5. viður,
7. skór, 10. eyrir, 13. nytsemi, 15.
naga, 16. rá, 19. átt.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. krot, 3. of, 4. landbrú, 5.
tré, 7. stígvél, 10. aur, 13. not, 15. bíta,
16. slá, 19. na.
LÁRÉTT: 2. volt, 6. rs, 8. far, 9. ota, 11.
né, 12. tíund, 14. grobb, 16. sv, 17. trí,
18. lén, 20. út, 21. álag.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á blaðsíðu 8

1 Árni Ísaksson
2 Framleiðslufyrirtækið

WhiteRiver Productions
3 Friðrik Weisshappel

Auglýsingasími

– Mest lesið

„Við vinnum þannig vinnu að við getum búið
hvar sem er,“ segir Þórarinn en þau hafa reynt
að haga málum þannig að þau búi hálft ár á
Íslandi og hálft ár erlendis. „Ég var ekkert
spenntur fyrir því að fara heim í sumar
því ég vildi ekki vera í Reykjavík.
Þegar Auja stakk upp á að fara á Ísafjörð leist mér strax betur á þetta.
Ég er nefnilega með alls konar
rómantískar
hugmyndir
um sveitina,“ segir hann.
Auður ætlar að halda
námskeið í ritlist á Ísafirði í september og
jafnvel fara með námskeiðið til Reykjavíkur. Þau stefna
að því að fara
aftur til Spánar
kringum
20.

desember með viðkomu í Danmörku og Þýskalandi. Þórarinn segir að það sé ofan á þá náttúrufegurð sem þau fá ókeypis á Vestfjörðum,
þá sé einnig mun ódýrara að lifa þar.
„Meðan evran er að láta svona þá er
réttast að við búum í tjaldi þangað til
krónan styrkist. Verðum í útilegu
þangað til,“ segir Þórarinn sem
ætlar að njóta lífsins fyrir vestan. „Ég ætla að fara í göngur og
veiða fisk í soðið. Auður
ætlar að baka pönnukökur.“

GUÐFINNA SIGURÐARDÓTTIR: KEMUR ÍBÚUM DUBAI Í FORM

AUÐUR JÓNSDÓTTIR

Mun klára bókina
Vetrarsól meðan
hún dvelst á
Ísafirði.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTIR AF FÓLKI

Óhugnanlegt hvað það er
mikið af peningum hérna
„Ég er búin að vera að þjálfa í mörg ár en er
búin að vera með aðstöðu í einu af Meridianhótelunum í Dubai undanfarna níu mánuði,
en hér eru flestar líkamsræktartöðvar inni á
hótelum þar sem fólk hefur aðgang að
tækjum, heilsulind, sundlaug og tennisvelli,“ segir Guðfinna Sigurðardóttir,
einkaþjálfari og líkamsræktarkennari, sem
hefur búið í Dubai undanfarin sex ár ásamt
eiginmanni sínum, Michael Hansen, og
tveimur sonum þeirra, Ísaki fjögurra ára og
Davíð sex ára.
„Ég er ekki hrifin af megrunarkúrum svo
ég legg frekari áherslu á lífsstílsbreytingu.
Ég nota prógramm sem heitir „8 weeks to a
new you“ og hitti þá viðskiptavinina þrisvar
eða fjórum sinnum í viku í átta vikur,“
útskýrir Guðfinna og segist finna mikinn
mun á lífinu í Dubai og Íslandi. „Við
fluttumst hingað eftir að maðurinn minn
fékk flugmannsstarf hjá Emirates-flugfélaginu og það tók mig allavega tvö ár að
venjast þessum breytta lífsstíl. Hér eru allir
með þernur á heimilinu, það eru engar gangstéttir til að fara í göngutúra og maður fer
allra sinna ferða á bíl, sem er mjög tímafrekt því það er allt fullt af bílum,“ segir
Guðfinna.
Aðspurð hvort verðlagið sé ekki hátt segir
hún það mjög svipað og hérlendis. „Fyrir
tveimur árum hefði ég sagt að verðlagið
væri lægra á Íslandi, en nú hefur allt
hækkað svo mikið að það er svipað í dag,“
segir Guðfinna sem vill þó ekki meina að
fjölskyldan verði í Dubai til frambúðar.
„Dubai er rosalega langt komið í ýmsu,
svo sem skólamálum, en annað er mjög
langt eftir á. Það getur til dæmis tekið heila
eilífð að láta gera við bilaðan bíl eða ganga
frá pappírsvinnu. Uppbyggingin í landinu er
gífurlega hröð og það er hálfóhugnanlegt
hvað það er mikið af peningum hérna, en
maður er mest hræddur um að þetta sé
blaðra sem springi einn daginn. Flugfélagið
sér okkur fyrir mjög fínu húsi og greiðir
hita, rafmagn og lækniskostnað, en þetta er
ekki það raunverulega líf sem ég vil að
synir mínir kynnist svo ég vil gjarnan flytja
til Svíþjóðar eða Íslands þegar eldri sonur
minn fer í gagnfræðaskóla,“ segir Guðfinna
að lokum, en þeim sem hafa áhuga á að
kynna sér þjálfunaraðferðir Guðfinnu betur
er bent á að kíkja á 8weeks.net.

- shs

Tískutröllin Arnar Gauti
Sverrisson og Gunnar
Hilmarsson, oftast
kenndur við GK,
virðast hafa ákveðið
að taka golfíþróttina með trompi
í sumar. Þeir
vöktu athygli á
Hvaleyrarvellinum
á föstudag þar sem
þeir voru mættir ásamt tveimur
félögum sínum. Báðir voru þeir
Arnar Gauti og Gunni uppstrílaðir, í
bleikum peysum og með trefla og
klúta samkvæmt nýjustu tísku. Ekki
fer sögum af árangri þeirra á golfvellinum en þeir voru í hið minnsta
við öllu búnir, með góðar græjur og
á golfbíl. Höfðu viðstaddir á orði að
það væri nú nógu sjaldgæft að sjá
alvöru golfbíla á íslenskum golfvöllum, en þennan daginn sáu menn í
fyrsta skipti golfbíl ferja menn hvert
fótmál á æfingavellinum.
Á Austur-Indíafjelaginu var samankomið sannkallað draumalið
Valsmanna í
handknattleik
síðastliðið laugardagskvöld. Fór
þar fremstur í flokki
landsliðshetjan Snorri
Steinn Guðjónsson.
Með honum voru menn á borð
við Markús Mána Mikaelsson,
fyrrum leikmann Vals og íslenska
landsliðsins, og Ólaf Gíslason,
markmann Valsmanna. Einnig
gat þar að líta Bjarka nokkurn
Sigurðsson sem varð frá að hverfa
úr handboltanum vegna meiðsla á
besta aldri. Drengirnir höguðu sér
prúðmannlega áður en þeir héldu
út í sumarnóttina.

ÁNÆGÐ Í DUBAI Guðfinna hefur nóg að gera sem líkamsræktarkennari og
einkaþjálfari í Dubai, en vill þó ekki búa þar til frambúðar.

alma@frettabladid.is

Trommuleikarinn Hanni Bachmann og kona hans Íris
Aðalsteinsdóttir eignuðust
á dögunum heilbrigt stúlkubarn. Rokkarinn geðþekki
lýsti því á Vísi.is
hvernig hann hágrét
þegar prinsessan
fæddist, og skyldi
engan undra sem
þekkir tilfinninguna. Stúlkan hefur
verið nefnd Evíta
Rán.
-hdm/shs

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Heimsótti George Lucas
„Jú, ég hitti George og tók í spaðann á honum. Hann var fremur
þurr á manninn, enda frægur fyrir
það,“ segir Ólafur Jóhannesson De
Fleur sem á dögunum heimsótti
Skywalker-búgarð George Lucas
ásamt fleiri aðilum úr kvikmyndaheiminum. „Það eru þarna fjögur
eða fimm risastór hús sem hann á.
Þar með talið risahljóðstúdíó þar
sem vinna um 130 manns,“ segir
Ólafur en stúdíó George Lucas sér
meðal annars um að hljóðsetja allar
myndir Stevens Spielberg og allar
myndir frá Pixar, sem eitt sinn var
hluti af Lucasfilm.
Ólafur notaði tækifærið og bað
hinn virta leikstjóra um leyfi til
þess að nota skot af Yoda úr Star

ÓLAFUR DE FLEUR Heimsótti Skywal-

ker-búgarð George Lucas og gekk frá
samningum í leiðinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR EINKASAFNI

Wars í mynd sinni Queen Raquela.
„Já, ég talaði við drenginn um það.
Hann vísaði mér þurrlega – samt
var eitthvað blítt við það – á
aðstoðarmann sem gekk frá smáatriðum svo ég fengi leyfið. Það hefði
verið stórmál að fá þetta í gegnum

lögfræðinga þannig að það var fínt
að nota tækifærið,“ segir Ólafur.
Af Ólafi er annars það að frétta
að mynd hans Queen Raquela fór í
sýningu í kvikmyndahúsum Los
Angeles í síðustu viku og fer vel af
stað að sögn Ólafs. „Viðbrögð áhorfenda hafa verið frábær. Nokkrir
stelpustrákar hafa haft samband
og nokkrar stúlkur sem eru þekktar úr klámheiminum hérna hafa
fylgst með myndinni og ætla að
mæta og sýna sinn stuðning. Það
verður fróðlegt að sjá,“ segir Ólafur sem lauk á dögunum við þrjá
þætti sem kallast Hringfarar. Í
sumar ætlar hann að slaka á og
„leyfa heilanum að anda aðeins“.
- shs

MEST LESIÐ:
Segir grafhýsi Kleópötru fundið
Myndir berast frá Mars

...ég sá það á visir.is
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BAKÞANKAR
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Þráins
Bertelssonar

Skuggi
Skuggason í
Skuggasundi

É

g hélt að sá tími myndi aldrei
koma að ég þyrfti að fara á
mótmælafund til að biðja íslensk
yfirvöld að stilla sig um að ata
hendur sínar saklausu blóði – en
það átti fyrir mér að liggja að fara
í mótmælastöðu upp í Skuggasund, þar sem dómsmálaráðherra
hefur skrifstofu. Ég er ekki að
grínast.
Dómsmálaráðuneyti
Íslands stendur við Skuggasund.

SÁ ÚRSKURÐUR að flytja úr
landi – frá eiginkonu og nýfæddu
barni – mann sem á yfir höfði sér
að verða drepinn í heimalandi sínu
er ógnvænlegur. Ekki síst vegna
þess að huggun mín og margra
annarra síðustu hálfa öld hefur
verið sú að þótt Flokkurinn sem
mótað hefur íslenskt þjóðfélag víli
ekki fyrir sér að tortryggja, uppnefna, njósna um, hefta eða eyðileggja starfsframa þeirra sem
þora að setja sig upp á móti vilja
hans séu menn þó alltént ekki í
beinni lífshættu. Með orðinu „uppnefna“ á ég við það meiðyrði að
kalla andstæðinga sína „kommúnista“. Aðferð sem gaf góða raun í
skammvinnu
galdrafári
McCarthys í Bandaríkjunum.

N;>G7JG 67ÏAA

NÚ ER svo komið að Flokkurinn
virðist ekki lengur víla það fyrir
sér að senda saklaust fólk í böðulshendur. Úr því að „Lebensraum“
er orðið svona takmarkað á Íslandi
vil ég gera stjórnvöldum það tilboð að flytja mig til Ítalíu og bjóða
mig fram sem gísl í staðinn fyrir
Paul Ramses, svo að hann geti
fengið að sjá litla barnið sitt aftur,
en ég komist út úr skugga hinnar
helbláu handar.

;_g]_aVYg^[^ccHjWVgj;dgZhiZgZgZc\^cckZc_jaZ\jgWaa#=Vcc]Z[jgbZ^g^kZ\]¨
'&!*Xbd\bZ^gVgb^ZchVbW¨g^aZ\^gWaVg#=VccZgcih`jaZ\jgia^i^d\]aV^cc
WcV^hZb\Zg^gVZ^chiV`Vc#=VccZgHjWVgjd\ kW^aVg]Vcch_VaYcVgZc[aZhi^gWaVg#

NÝJASTA hugsjón Flokksins er
að leynileg lögregla fái „framvirkar rannsóknarheimildir“. Sem
sé heimildir til að rannsaka manneskjur eftir geðþótta án þess að
nokkur grunur liggi fyrir um að
þær hafi gerst brotlegar við lög
eða hafi lögbrot í hyggju. Ég veit
ekki af hverju fólk kaus Flokkinn,
en það var ekki til þess arna sem
þjóðin veitti Samfylkingunni það
umboð sem hún hefur.
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ÉG MÓTMÆLI
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mannhatri og
miskunnarleysi í nafni þeirra kynslóða sem að mér standa og hafa
lifað og dáið frá landnámstíð í trú
á frelsi og framtíð þessa lands og
allra heimsins barna. Allar komu
þær kynslóðir naktar í heiminn og
enginn krafði þær um vegabréf til
að fá að lifa. Farðu burt, Skuggi
Skuggason í Skuggasundi. Farðu
burt, helbláa hönd.

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 7. júlí,
190. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.20
2.24

Hádegi

Sólarlag

13.33
13.17

22.43
0.07

Heimild: Almanak Háskólans
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