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ESTHER TALÍA CASEY

Ræktar kóríander og
graslauk í garðinum
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Auglýsinga
sími

Esther bograr

yfir kryddjurtum

og blómapottu

m á meðan

Dyttar glöð
að garðinu
m
dóttirin Ragnheiður

Eyja leikur sér

í garðinum.

FRÉTTABLAÐIÐ/S

Esther Talía
Casey nýtur
sín hvað best
Agli Egilssyni
í garðinum
komið sér
þar sem
upp

ÞORLEIFUR ÖRN ARNARSSON

JANUS BRAGI JAKOBSSON

Tekst á við
Rómeu og Júlíu

Heimildarþættir á netinu
um lífið á Vestfjörðum

Yfirborðskenndur farsi

TEFÁN

litlum kryddjurt
hún hefur ásamt
Leikkona
agarði, en
n
sambýlism
bæði deila
anni sínum
býr ásamt Esther Talía Casey
þau áhuga
Ólafi
Ólafi Agli
og svo er ég
á blómum
og dóttur þeirra
Egilssyn i
búin að planta
og garðrækt
blómum í potta
Ragnheiði
sumargömlu húsi
.
Eyju í
til hreyfings
í kring.“
í Grjótaþor
Aðspurð segist
pinu og
því vel. Fyrir
upp úr því . Við leggjum þó mikið
Esther vera
aftan húsið kann
nokkuð græna
að á nýja staðnum
og mikill
með
er stór
smá grasblettu
garður þar
verði
af haft áhuga fingur. „Ég hef alltnýtur sín hvað
sem Esther
Esther sér r.
rækt og það á blómum og garðfram á að eyða
arið er gengið best nú þegar sumstundum næstu
en við sjáum sama á við um Ólaf
vikurnar b ófáum
„Þetta er ei í garð.
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MÁNUDAGUR
Mikið breyst
frá stofnun
Gigtarmiðstöðin fagnar 25 ára afmæli.
TÍMAMÓT 16

Spurningakeppni
um fótbolta
Kolbeinn Tumi Daðason og Björn Berg
Gunnarsson halda
pöbba-spurningakeppni um fótbolta.
FÓLK 26

Um verðtrygginguna
„Á síðustu árum hefur verðtryggingin ekki haft neikvæð áhrif á
lántakendur enda hafa laun haldið í verðlagsþróun og gott betur,“
skrifar Kjartan Broddi Bragason.

FÓLK 20

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sala hvalkjöts er í uppnámi
Innflutningsfyrirtækið sem Hvalur hf. hefur skipt við ætlar ekki að flytja inn hvalkjöt til Japans. Ársneysla
á hvalkjöti þar er um 4.000 tonn. Langreyðar sem flytja á út eru um 6.000 tonn.
SJÁVARÚTVEGUR Lítill sem enginn

markaður er fyrir hvalkjöt í
Japan, samkvæmt forstöðumanni
innflutningsfyrirtækisins Asian
Trading Co. Ltd. í Japan. Fyrirtækið hefur verið aðalkaupandi
afurða Hvals hf. í Japan.
Forstöðumaðurinn segir að fyrirtækið ætli ekki að flytja inn hvalkjöt frá Íslandi í ár. Þetta kemur
allt fram í upptöku af símasamtali
milli manns frá Greenpeace og forstöðumannsins frá því 7. maí, sem
Fréttablaðið hefur undir höndum.
Í samtalinu segir forstöðumaðurinn að Japanar borði lítið sem ekkert hvalkjöt lengur og unga fólkið

sé afhuga því. Neysla á hvalkjöti
er um 4.000 tonn árlega í Japan,
samkvæmt forstöðumanninum,
þar með talin neysla á höfrungum.
Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals, segir að ætlunin sé að
selja allar langreyðarnar til Japans í gegnum Asian Trading. Um
150 langreyðar á að veiða, sem
gera a.m.k. um 6.000 tonn. Í fyrra
flutti Hvalur hf. um 80 tonn til
Japan í gegnum Asian Trading.
„Það geta allir deilt um það til
eilífðar hvað Japanar borða mikið
á ári,“ segir Kristján. Hann segir
lægð vera í efnahagnum í Japan

sem stendur og verð hafi lækkað,
en hann hafi ekki áhyggjur af því
að enginn markaður sé í Japan.
„Menn eru ekki að hugsa bara
til ársins í ár heldur til framtíðar. Að komast í gang eftir svona
langan tíma er mjög dýrt,“ segir
Kristján.
Kristján segist hafa talað við
forstöðumann Asian Trading og
hann hafi neitað því að hafa talað
við Greenpeace.
„Ef þetta er samtal við hann þá
er þetta eitthvað sem Greenpeace
hefur búið til. Þeir vinna þannig,“
segir Kristján.
Í samtali við Fréttablaðið stað-

Belgíska ríkissjónvarpið:

Vildu mynda
undaneldi

Í DAG 14

Tap gegn
Hollandi

FÓLK Belgíska ríkissjón-

Möguleikar
Íslands á að
ná öðru sæti síns
riðils minnkuðu
verulega eftir tap
gegn Hollandi.
ÍÞRÓTTIR 22
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SÚLD VESTANTIL Í dag verður
hæg vestlæg eða breytileg átt,
bjart með köflum suðaustan- og
austan til en skýjað að mestu
norðvestanlands. Dálítil rigning
eða súld af og til, einkum vestanlands. Hiti 8-14 stig.

VEÐUR 4

festi maðurinn, sem Greenpeace
segist hafa talað við, að hann væri
forstöðumaður Asian Trading.
Hann vildi hins vegar ekki tjá sig
frekar um málið.
Nokkrir félagar í Greenpeace
komu til Íslands í gær, sunnudag,
til að eiga fund með stjórnvöldum
og stjórnmálamönnum.
„Ástæða þess að við erum að
koma er að við viljum sýna stjórnvöldum fram á að það sé enginn
markaður fyrir hvalkjöt í Japan,“
segir Wakao Hanaoka hjá Greenpeace í Japan, sem átti samtalið
við forstöðumann Asian Trading
fyrir hönd samtakanna.
- vsp

FURÐUFISKAR VÖKTU LUKKU Á Bótabryggju gaf um helgina að líta ýmsa fiska sem Hafrannsóknastofnunin hefur sankað að sér.

Þar voru til sýnis helstu nytjafiskar við Íslandsstrendur auk fjölmargra fiskitegunda sem finnast í úthafinu og koma sjaldan fyrir
sjónir almennings. Má þar nefna Gulldeplu og Bramafisk.
FRETTABLAÐIÐ/VILHELM

varpið lét taka upp þátt um
íslenska hestinn um helgina.
Farið var
með hópinn í hestaferð og var
komið við
á Kjóastöðum og
Þóroddsstöðum.
ÞátturSVANDÍS DÓRA
inn, sem
EINARSDÓTTIR
er mikils
metinn í
heimalandinu, fjallar um
dýralíf í ýmsum löndum og
er sýndur á besta tíma.
Leiðsögumaður Íshesta,
Svandís Dóra Einarsdóttir,
leiddi hópinn um Austurland, en beðið var sérstaklega um kynni við íslensku
sauðkindina. Þá vildu sjónvarpsmennirnir ná myndum
af íslenskum stóðhesti að
verki, en til þessa var farið
á Þóroddsstaði, og heimsóttur einn fremsti stóðhestur
landsins, Þóroddur sjálfur.
- kbs / sjá síðu 26

Stjórnarmaður í Borgarahreyfingunni boðar til mótmæla á Austurvelli:

Icesave-sátt rædd á Alþingi
STJÓRNMÁL Samkomulag um skuld-

bind ingar Íslendinga vegna
Icesave-innistæðna verður til
umræðu á Alþingi í dag. Baldvin
Jónsson, sem er í stjórn Borgaraflokksins, hefur boðað til mótmæla
á Austurvelli klukkan þrjú þar sem
því er mótmælt að gengið verði að
þessu samkomulagi.
Þórólfur Matthíasson hagfræðiprófessor segir að Íslendingar
megi nokkuð vel við una þótt hann

skilji vissulega gagnrýni þeirra
sem hefðu viljað láta á það reyna
að fá hagstæðari úrlausn. Segir
hann það mikilvægt að með samkomulaginu sé komið í veg fyrir að
Íslendingar lendi í skaðabótamálum fyrir að mismuna kröfuhöfum.
Einnig sé mikilvægt að sett hafi
verið hámark á þann skaða sem
við hljótum af málinu og hann sé
lægri en það sem miðað var við
þegar gert var upp við íslenska

kröfuhafa. Einnig séu möguleikar
á að málið verði endurskoðað eftir
sjö ár þegar tvenn stjórnarskipti,
að minnsta kosti, hafi átt sér stað
í Bretlandi.
Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur segist hins vegar eiga
erfitt með að skilja af hverju
Íslendingar reyndu ekki að vinna
þeim málstað fylgis að Bretar ættu
að sitja uppi með skuldbindingarnar.
- jse / sjá síðu 4

Mikið úrval af
upphengdum salernum

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

Baldursnesi 6
Akureyri
Sími 414 1050

SPURNING DAGSINS

Andrés, hlýtur ekki Ólafur eða
Eiður titilinn?
„Það koma allir góðir Evrópusinnar
til greina.“
Evrópusamtökin munu kynna Evrópumann ársins á miðvikudaginn. Ólafur
Stefánsson var Evrópumeistari í handbolta og Eiður Smári Guðjohnsen í
fótbolta. Andrés Pétursson er formaður
Evrópusamtakanna.

Fundað með fjármálin:

Línur að skýrast
um niðurskurð
EFNAHAGSMÁL „Maður sér að menn
eru komnir á fullt að vinna að
þessu,“ segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins,
en hann sat á
fundi Steingríms J. Sigfússonar fjármálaráðherra
í gær ásamt
fulltrúum
Alþýðusambandsins,
VILHJÁLMUR
BSRB, BHM
EGILSSON
og fleiri.
Ráðherra gerði grein fyrir
því hvernig ríkið hygðist spara
tuttugu milljarða á þessu ári og
150 milljarða á næstu þremur. Í
lok þessarar viku verða tillögurnar er varða einungis þetta ár
kynntar í þinginu en hinar síðar í
mánuðnum.
- jse

LÖGREGLUFRÉTTIR
Hraðakstur í Borgarnesi
Tveir ökumenn um tvítugt voru
handteknir undir áhrifum fíkniefna af
lögreglunni í Borgarnesi á laugardagskvöld og aðfaranótt sunnudags. Auk
þess voru ellefu ökumenn stöðvaðir
fyrir hraðakstur.

Slys í Súgandafirði
Karlmaður á sextugsaldri var fluttur
alvarlega slasaður með flugi á sjúkrahús í Reykjavík eftir umferðarslys í
Súgandafirði gærmorgun.

Sjálfsvíg fanga í rannsókn
Bráðabirgðaniðurstöðu er hugsanlega
að vænta í dag vegna rannsóknar
á láti fangans sem framdi sjálfsvíg í
lögreglustöðinni við Hverfisgötu.

Bílvelta á Gjábakkavegi
Bílvelta varð á Gjábakkavegi um þrjúleytið í gær. Slysið varð þegar tveir
bílar mættust á veginum og fór annar
þeirra út af og stöðvaðist á toppnum.
Að sögn lögreglunnar á Selfossi slasaðist enginn alvarlega.
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Brown vill ekki segja af sér þrátt fyrir mikinn þrýsting:

Kosningar til Evrópuþingsins:

Brown heldur vígreifur áfram

Hægrisveifla í
Evrópuþinginu

LONDON Gordon Brown, forsætis-

STJÓRNMÁL Kosningum til Evr-

ráðherra Bretlands, ætlar ekki að
segja af sér embætti þrátt fyrir
mikinn þrýsting frá Falconer
lávarði, fyrrverandi dómsmálaráðherra landsins.
Á verkamannaráðstefnu í London
sem fram fór í gær sagði Brown að
hann ætlaði að standa með fólkinu
á þessum erfiðu tímum. Falconer
lávarður sagði í samtali við BBC að
hann efaðist um að samstaða innan
Verkamannaflokkurinn myndi
haldast ef Brown héldi áfram um
stjórnartaumana. Falconer var
einn nánasti samstarfsmaður
Tonys Blair, fyrrverandi leiðtoga
Verkamanaflokksins, og hefur

GORDON BROWN Forsætisráðherrann
svaraði gagnrýnendum fullum hálsi á
fundi í London í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

verið sakaður um að styðja ekki
Brown í embætti. Þá hefur Peter
Hain, ráðherra Wales, sagt að niðurstaða kosninganna til Evrópuþingsins muni verða skelfileg.

Innanríkisráðherrann Alan
Johnson, sem er talinn líklegastur
til að taka við af Brown, sagðist ósammála Falconer. „Ég held
að Brown sé besti maðurinn í
starfið.“
Á ráðstefnunni í gær hóf Brown
ræðu sína á léttu gríni en sagði
svo: „Hvað myndi fólk halda um
ríkisstjórn Verkamannaflokksins
sem stæði frammi fyrir efnahagskreppu en sneri baki við fólki í
hvert skipti sem það þyrfti á henni
að halda? Við ætlum að standa með
fólkinu og vinna úr vandanum
með því.“ Sex ráðherrar úr stjórn
Verkamannaflokksins hafa sagt af
sér embætti á síðustu vikum. - ve

ópuþingsins hjá aðildarríkjum
Evrópusambandsins lauk í gær.
Hægrimiðjuflokkar í mörgum
af stærstu ríkjum Evrópu fengu
bestu kosninguna samkvæmt
fyrstu tölum. Vinstriflokkar í
löndum á borð við Frakkland,
Ítalíu og Þýskaland misstu því
fylgi sitt.
Fyrstu tölur sýndu að hægrimiðjuflokkar myndu fá á bilinu
263-273 sæti í þinginu, sem hefur
alls 736 þingsæti. Talið var að
vinstriflokkar fengju á bilinu
155-165 sæti. Eva Joly, ráðgjafi
embættis sérstaks saksóknara á
Íslandi, náði kjöri.
- fb

Segir ráðherra hóta
Seðlabanka óbeint
Þingmaður Samfylkingar segir óeðlilegt að heilbrigðisráðherra hóti Seðlabankanum óbeint þótt honum líki ekki við ákvörðun peningamálanefndar. Formaður
Sjálfstæðisflokksins segir ráðherra verða að þola aðhaldið og gagnrýnina.

BRAK ÚR VÉLINN Brasilískir hermenn við

STJÓRNMÁL Sigríður Ingibjörg

Sex lík hafa
fundist í sjónum

Ingadóttir, þingmaður Samfylkingar, gagnrýnir Ögmund Jónasson heilbrigðisráðherra harkalega
vegna ummæla sinna í Fréttablaðinu á laugardag. Þar ber hann upp
þá hugmynd að breyta lögum um
Seðlabankann þannig að hann
verði ekki sjálfstæð stofnun.
„Ég tel það mjög óheppilegt að
ráðherra sé óbeint að hóta Seðlabankanum með þessum hætti,“
segir Sigríður Ingibjörg. Hún
segir mikilvægt að peningamálanefnd Seðlabankans verði áfram
óháð ríkisstjórninni og veiti henni
aðhald með ríkisfjármálin. Hún
vísar síðan í ákvörðun Seðlabankans um að lækka stýrivexti einungis um eitt prósent en Ögmundur gagnrýndi einmitt þá ákvörðun.
„Augljóslega vill bankinn fá beinar tillögur í hendurnar frá ríkisvaldinu í stað þess að fá aðeins
munnleg vilyrði. Með því er verið
að sýna ríkinu aðhald og þá væri
ráðherrum hollara að bregðast
við með því að búa svo um hnútana í sínu ráðuneyti að hægt verði
að lækka vexti í stað þess að vera
með svona óbeinar hótanir.“
Hún segir þó peningamálanefnd
alls ekki hafna yfir gangrýni. „Við
getum vissulega haft okkar skoðanir á þeim ákvörðunum sem teknar eru í Seðlabankanum en það er
einnig mikilvægt að þær ákvarðanir séu teknar á faglegum forsendum en ekki pólitískum. Eins
og málum er nú háttað held ég að
við getum treyst því að svo sé, í
það minnsta tel ég hann hafa staðið faglega að málum.“
Bjarni Benediktsson, formaður

brak úr Air France-flugvélinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Allir í vél Air France taldir af:

BRASILÍA, AP Brasilíski flugherinn

SEÐLABANKINN Stjórnarþingmaður vill að bankinn verði áfram sjálfstæð stofnun,

ólíkt því sem heilbrigðisráðherra vill.

ÖGMUNDUR
JÓNASSON

SIGRÍÐUR INGIBJÖRG INGADÓTTIR

Sjálfstæðisflokksins, segir þessa
hugmynd afar óskynsamlega. Ráðherra verði að þola aðhaldið og
gagnrýnina. „En það kemur ekkert á óvart að fá hugmynd úr þessari átt sem miðar að því að koma
sem mestu ákvörðunarvaldi undir
stjórnmálamenn,“ segir hann.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Það sem ráðherra, sem er
óánægður með
vaxtaákvörðun
Seðlabankans,
þarf að gera er
að líta sér nær.
Stjórnarinnar
bíður skýr t
afmarkað verkBJARNI
efni og það er
BENEDIKTSSON
að skapa traust
og tiltrú á að
hún hafi náð utan um vandann
og sé með trúverðugar tillögur
um hvernig skuli unnið á honum.
Þessu hefur hún ekki risið undir
svo það ætti ekki að koma þessum mönnum svo á óvart að vaxtalækkunarferlið sé ekki hraðara en
þetta.“
jse@frettabladid.is

Kveikt í einbýlishúsi við Kleppsveg:

Þrír menn í gæsluvarðhald vegna íkveikju
ELDSVOÐI Maðurinn sem slapp

út úr eldsvoða í einbýlishúsi á
Kleppsvegi á laugardagsmorgun
var í töluverðri lífshættu að sögn
lögreglunnar í Reykjavík. Hann
náði að koma sér út um dyrnar
eftir að bensíni hafði verið skvett
yfir innanstokksmuni og kveikt í.
Að sögn lögreglunnar varð
framhlið hússins mjög fljótt
alelda og því þurfti maðurinn,
sem er á sextugsaldri, að hafa sig
allan við til að komast út í tæka
tíð. Var hann heill á húfi þegar
fyrsti bíll slökkviliðsins kom á
vettvang. Töluverður eldur var þá
í húsinu sem teygði sig upp í risið.
Þrír karlmenn sem voru
handteknir vegna eldsvoðans
hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðahald. Konu sem var einnig

HÚSIÐ Á KLEPPSVEGI Einbýlishúsið sem
brann á Kleppsvegi er talið nánast ónýtt
eftir eldsvoðann.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

handtekin hefur verið sleppt.
Fólkið, sem er allt á þrítugsaldri,
hefur áður komið við sögu lögreglu. Málið er í rannsókn og
gat lögreglan því ekki tjáð sig
um hvað fólkinu gekk til. Húsið,
sem er á horni Langholtsvegar
og Kleppsvegar, er talið nánast
ónýtt.
- fb

greindi frá því í gær að fjögur
lík til viðbótar hefðu fundust í
Atlantshafi nærri þeim stað þar
sem talið er að farþegavél Air
France hafi brotlent fyrir viku
síðan, en áður höfðu tvö lík fundist á svipuðum slóðum.
Talsmenn hersins sögðu enn
fremur að menn sem leituðu úr
lofti hefðu komið auga á nokkur
lík til viðbótar og sent skip á vettvang. Þá fundust tvö farþegasæti
merkt Air France á floti í sjónum.
Líkin fundust um sjötíu kílómetra frá þeim stað þar sem tilkynning barst frá vélinni um að
eitthvað alvarlegt væri á seyði.
Alls voru 228 manns um borð og
eru allir taldir af.
- ve

Ungur Akureyringur:

Ákærður fyrir
hráka í hálsmál
DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur
maður hefur verið ákærður fyrir
brot gegn valdstjórninni, en
honum er gert að sök að hafa ráðist að tveimur lögreglumönnum
við skyldustörf á Akureyri í júní
í fyrra.
Samkvæmt ákæru skallaði
hann tvo lögreglumenn á þrítugsaldri í andlitið, og hrækti tvívegis ofan í hálsmál annars þeirra.
Báðir lögreglumennirnir mörðust
í framan. Ákæran var þingfest í
Héraðsdómi Norðurlands eystra
fyrir helgi. Sakborningurinn tók
sér frest til að taka afstöðu til
ákæruefnisins.
- sh

Karlmaður á þrítugsaldri:

Í gæsluvarðhald
vegna fíkniefna
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á þrítugsaldri situr í gæsluvarðhaldi
vegna gruns um aðild að innflutningi á töluverði magni af fíkniefnum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni í Reykjavík.
Maðurinn var handtekinn 22.
maí vegna málsins og úrskurðaður í gæsluvarðhald til 2. júní.
Vegna rannsóknarhagsmuna var
varðhaldið framlengt til 12. júní.
Maðurinn kærði báða gæsluvarðhaldsúrskurðina til Hæstaréttar,
sem staðfesti fyrri úrskurðinn en
hefur enn ekki tekið afstöðu til
síðari kærunnar.
- fb
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

122,24

122,82

Sterlingspund

196,59

197,55

Evra

173,24

174,2

Dönsk króna

23,257

23,393

Norsk króna

19,28

19,394

Sænsk króna

15,827

15,919

Japanskt jen

1,2615

1,2689

SDR

173,24

174,2

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
210,2287
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

HERMAÐUR Í ACAPULCO Skotbardaginn

stóð yfir í tvær klukkustundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ráðist gegn fíkniefnasölum:

Forstöðumaður Evrópufræðaseturs segir niðurstöðu Icesave-samninga lélega:

Hillary Clinton:

Beittum rangri hernaðarlist

Hótar NorðurKóreumönnum

EFNAHAGSMÁL Íslendingar gerðu

taktísk mistök í upphafi Icesavedeilunnar, þegar þeir lýstu yfir
efasemdum um fyrirkomulag
endurgreiðslna á EES-svæðinu,
segir Eiríkur Bergmann, forstöðumaður Evrópufræðaseturs Háskólans á Bifröst.
Í stað þess að benda á að Bretar
hefðu, með beitingu hryðjuverkalaga og yfirtöku á íslenskum eignum í Bretlandi, einnig tekið yfir
meðfylgjandi skuldbindingar, hefði
stjórn Geirs Haarde í raun ákveðið að reyna að brjóta niður bankakerfi Vesturlanda í heild sinni.
„Þess vegna snerist allt alþjóðasamfélagið gegn okkur. Það var

MEXÍKÓ, AP Sextán létust og

nokkrir slösuðust í skotbardaga
sem braust út milli hermanna og
fíkniefnasala í borginni Acapulco
í Mexíkó í gær. Fimmtán þeirra
sem létust voru úr glæpagenginu.
Skotbardaginn hófst þegar
hermennirnir komu að húsi
fíkniefnasalanna. Hermennirnir
höfðu fengið ábendingu um að
að ólögleg starfsemi færi fram í
húsinu en þegar þeir komu að létu
glæpamennirnir skotum rigna
yfir þá auk þess sem þeir köstuðu
handsprengjum. Skotbardaginn
stóð yfir í tvo tíma og barst
meðal annars út á götu.
- ve

Fjalllgöngumenn björguðust:

Villtust í þoku
á Esjunni
BJÖRGUN Um áttatíu björgunar-

sveitarmenn leituðu að konu sem
villtist í þoku á toppi Esjunnar á
laugardagskvöld.
Á meðan konan beið þess að
verða bjargað rakst hún á tvo
kanadíska fjallgöngumenn sem
voru einnig villtir. Símasamband
var við hópinn og var afráðið
að hann héldi kyrru fyrir þar
til björgunarsveitamenn fyndu
hann. Íslendingur, þaulkunnugur
fjallinu, gekk fram á hópinn
skömmu síðar og fylgdi hann
fólkinu heilu á húfi niður til móts
við björgunarsveitarmenn.
- fb

EIRÍKUR BERGMANN Segir alþjóðasam-

félagið hafa snúist gegn Íslendingum
þegar Þingvallastjórnin lýsti yfir efasemdum um forsendur vestræns bankakerfis.

miklu meira í húfi en Icesavereikningarnir. Hin ástæðan fyrir
þessari niðurstöðu er auðvitað sú
að við erum utan ESB og getum
ekki tekið málið upp á vettvangi

þess. Það er útilokað að Bretar
hefðu getað komið svona fram við
annað Evrópusambandsríki,“ segir
Eiríkur.
Um ábyrgð núverandi ríkisstjórnar segir hann að hún hafi
ekki tekið við góðri stöðu. En
stjórnin hafi heldur ekki nýtt
þau sóknarfæri sem buðust, til að
mynda þegar fjárlaganefnd breska
þingsins gaf út skýrslu sem sagði
beitingu hryðjuverkalaganna
óréttlætanlega.
„Við hefðum átt að beita þessari
augljósu röksemd. Og með því
hefðu Bretar ekki þurft að gera
fordæmi úr okkar máli fyrir banka
annarra ríkja,“ segir hann.
- kóþ

WASHINGTON, AP Bandarísk stjórn-

völd íhuga nú að setja NorðurKóreu aftur á lista yfir ríki sem
styðja við hryðjuverk. Hillary
Clinton, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna, lýsti þessu yfir í
sjónvarpsviðtali á sunnudag.
Tilraunir með kjarnorku og
eldflaugar hafa færst í aukana
hjá kommúnistastjórninni í
Norður-Kóreu á síðustu vikum
og er jafnvel talið að hún sé að
útvega öðrum þjóðum efni til
kjarnorkutilrauna.
Barack Obama Bandaríkjaforseti hefur þegar rætt hugsanlegar þvingunaraðgerðir gagnvart Norður-Kóreu.
- ve

Ríkisstjórnin kynnir samkomulag vegna Icesave
Samkomulag um Icesave-skuldbindingar var undirritað aðfaranótt sunnudags. Það verður borið undir
þingheim í dag. Bretar munu samkvæmt því aflétta kyrrsetningu eigna Landsbankans.
EFNAHAGSMÁL Samninganefnd um

Sextán létust
í skotbardaga
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skuldbindingar Íslendinga vegna
Icesave undirritaði aðfaranótt
sunnudags samkomulagið við
Breta og Hollendinga. Í framhaldi
af því boðaði breska fjármálaráðuneytið að kyrrsetningu eigna
Landsbankans í Bretlandi verði
aflétt hinn 15. júní næstkomandi.
Með samkomulaginu ábyrgjast
Íslendingar innstæður eigenda
Icesave-reikninganna upp að því
lágmarki sem tilskipun Evrópusambandsins gerir ráð fyrir. Það
eru 20.887 evrur á hvern reikning eða samtals um 660 milljarðar
króna miðað við núverandi gengi.
Hollendingar og Bretar veita lán
til fimmtán ára með 5,55 prósenta
vöxtum svo hægt verði að standa
við þessar skuldbindingar. Aftur
á móti þarf ekki að greiða vexti
fyrstu sjö árin því þá er gert ráð
fyrir því að Tryggingasjóðurinn
geti nýtt það sem fæst úr þrotabúi
Landsbankans. Í fréttatilkynningu
frá forsætisráðuneytinu segir að
lagt hafi verið fram „varfærið“
mat á eignum Landsbankans og
samkvæmt því mætti búast við að
eignir Landsbankans gangi upp í
um 75 prósent af af andvirði Icesave-innistæðutrygginganna. Gangi
það eftir verða um 170 milljarðar
krónur eftir af skuldinni við innistæðueigendur auk vaxta. Í tilkynningunni kemur einnig fram
að breska endurskoðunarstofnunin
CIPFA geri ráð fyrir því að eignir Landsbankans gangi upp í allt
að 95 prósent af andvirði Icesaveinnistæðutrygginganna. Gangi það
eftir myndu um 33 milljarðar falla
á ríkissjóð.
Forsætisráðuneytið sagði þetta
samkomulag hins vegar vera

HVAÐ KOSTAR ÞETTA
ÍSLENSKA RÍKIÐ?
■ Ísland gengst í ábyrgð vegna
660 milljarða Icesave-skuldar.
■ Ísland fær lán frá Hollendingum
og Bretum til 15 ára.
■ Vextir eru 5,55 prósent.
■ Ekki þarf að greiða vexti fyrstu
sjö árin.
■ Ef eignir Landsbankans ganga
upp í 75 prósent af andvirði
innistæðutrygginganna leggjast
170 milljarðar króna á ríkið, auk
vaxta.
■ Ef eignir Landsbankans ganga
upp í 95 prósent leggjast 33
milljarðar á ríkið.
■ Alltaf er miðað við núverandi
gengi.

Opið frá 8 júní til og með 16 júní.

Opnunartími er frá kl.13 til 18 alla
virka daga og laugardag 13 til 16.

Stelpur, látið þetta ekki framhjá ykkur fara!

Faxafeni 14 (við hliðina á Bónus) • s: 588 8400

lands, og Össur Skarphéðinsson kollegi hans í mars síðastliðnum. Nú er hins
vegar nóg komið af karpi við Breta í bili. Nú mun þingheimur karpa um málið.

mikilvægan áfanga við endurreisn íslensks efnahagskerfis og
trausts Íslands á alþjóðavettvangi.
Samkomulagið verður kynnt fyrir
Alþingi í dag en það hefur þegar
fengið gagnrýni frá stjórnarandstæðingum. Sigmundur Davíð
Gunnlaugsson sagði við Fréttablaðið á föstudagskvöld, þegar skilmálar samkomulagsins lágu fyrir,
að vextirnir væru háir, hætta væri
á að aðrir erlendir kröfuhafar en
þeir sem ættu Icesave-reikninga
tækju því ekki hljóðalaust að fá
ekki að snerta á sínum innistæðum meðan gert væri upp við aðra.
Eins taldi hann hættu á að þessi
660 milljarða króna skuld mundi
rjúka upp úr öllu valdi ef gengi
krónunnar hríðfélli. Enn fremur
sagði hann að Íslendingar hefðu
átt að kanna til þrautar hvort þeim
bæri í raun skylda til að taka þessa
ábyrgð á sig.
jse@frettabladid.is
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Nú eru allra síðustu dagarnir á hinni
frábæru útsölu okkar, allt á að seljast,
aðeins þrjú verð í gangi 500 kr,
1000 kr og 1500kr. Enn nóg til.
Einnig verða til sölu meðal annars,
gínur og innréttingar ásamt hluta af
búslóð vegna ﬂutninga. Gallabuxur
í stærri stærðum, úlpur og jogging
gallar,kjólar, toppar og skyrtur,

RÆTT UM ICESAVE-DEILUNA Hér sjást David Miliband, utanríkisráðherra Bret-

endurskoða samkomulagið
Þórólfur Matthíasson
í millitíðinni. „Þá verður
hagfræðiprófessor segist
búið að skipta um stjórn
hafa skilning á sjónarmiðalla vega tvisvar á Bretlandi
um þeirra sem gagnrýna
og það verður búið að
stjórnvöld fyrir að hafa ekki
skrifa margar lærðar
náð hagstæðari lendingu í
Icesave-deilunni. „En það
ritgerðir um þetta og ef
er líka gott að líta á þetta
sýnt er fram á að það sé
ómaklega vegið að okkur
hinum megin frá,“ segir
með þessu þá er möguleiki
hann. „Ég er ansi hræddur
ÞÓRÓLFUR
að það verði brugðist við
um að menn tækju fram
MATTHÍASSON
því. Þarna [með þessu
búsáhöldin ef Bretar hefðu
verið með banka hér, farið á hausinn
samkomulagi] er allavega búið að
setja hámark á það sem við þurfum
og neitað að borga innistæðurnar.“
að standa skil á og það hámark
Hann segir afar mikilvægt að
er lægra en það sem miðað var
með þessu samkomulagi sé búið
að tryggja að Íslendingar verði ekki
við þegar gert var upp við íslenska
innistæðueigendur.“ Hann segir enn
lögsóttir fyrir að gera upp á milli
fremur alltaf betra að semja í svona
kröfuhafa. Hann segir enn fremur að
deilum. „Við Íslendingar erum heldur
þar sem ekki verði byrjað að borga
af þessu fyrr en eftir sjö ár opnist
ekki í neinni stöðu til að standa í
illdeilum.,“ segir Þórólfur.
möguleikar á að fá Breta til að

HEIMURINN

Elísabet
Margeirsdóttir
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HÆGUR VINDUR
OG ÚRKOMULÍTIÐ
Það verður áfram
hæglætisveður um
allt land næstu
daga en víða heldur
þungbúið. Í dag
verða mestu líkurnar
á bjartviðri um
austanvert landið
en á morgun og
á miðvikudag er
útlit fyrir björtu veðri
Vestanlands. Búast
11
má við minniháttar
vætu af og til í ﬂestum landshlutum.
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Veðurfréttamaður

Á MORGUN
Hæg breytileg átt.

ALLTAF BETRA AÐ SEMJA EN DEILA
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MIÐVIKUDAGUR
Hæg breytileg átt.
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Alicante

26°

Bassel

23°

Berlín

20°

Billund

16°

Eindhoven

17°

Frankfurt

22°

Friedrichshafen

21°

Gautaborg

12°

Kaupmannahöfn

12°

Las Palmas

21°

London

17°

Mallorca

27°

New York

26°

Orlando

32°

Ósló

15°

París

18°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

14°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.
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Formaður Framsóknarflokksins vill skýringu á misvísandi svari fjármálaráðherra:

Spyr hvort ráðherra hafi blekkt þingheim
Fylgist þú með íslenska karlalandsliðinu í knattspyrnu?
Já
Nei

43%
57%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að Íslendingar hafi
náð hagstæðum samningi í
Icesave-deilunni?
Segðu skoðun þína á vísir.is

STJÓRNMÁL Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður
Framsóknarflokksins, segist munu krefja Steingrím J.
Sigfússon fjármálaráðherra svara í þinginu í dag hví hann
hafi sagt á miðvikudaginn var að engar
formlegar viðræður væru þá hafnar í
Icesave-deilunni.
„Ég spurði að því í óundirbúnum fyrirspurnartíma hvort eitthvað væri að gerast í málinu en þá var farið að kvisast
út í þinginu og meðal fjölmiðlamanna
að svo væri,“ segir Sigmundur. „Hann
svaraði því til að svo væri ekki, að viðræður væri ekki einu sinni hafnar. Svo
SIGMUNDUR DAVÍÐ kemur bara í ljós að það er alls ekki
GUNNLAUGSSON
rétt.“ Hann segist undrast leyndina yfir
málinu og aðförunum við að viðhalda henni.
Samkomulagið við Breta og Hollendinga verður kynnt
þingmönnum í vikunni.
- jse

Opinn fundur
Útiræktun á erfðabreyttu byggi
Þriðjudaginn 9. júní frá 13-16
Grand Hótel - Hvammur
Kynnt verður umsókn Ɵl úƟræktunar á erfðabreyƩu
byggi sem Umhverfisstofnun hefur Ɵl meðferðar.
Frestur Ɵl að skila inn athugasemdum hefur verið
framlengdur Ɵl 12. júní næstkomandi.

Allir velkomnir
Nánar á Umhverfisstofnun.is

SVAR STEINGRÍMS VEGNA ICESAVE
„Eins og þingmönnum er kunnugt
koma í gang formlegum samningavar afgreidd ályktun um það á þingi
viðræðum en þær eru ekki hafnar
þar sem stjórnvöldum var falið
heldur eru könnunarþreifingar eða
það verkefni að ræða við bresk
könnunarviðræður í gangi. Ég held
og hollensk stjórnvöld um lyktir
að ég geti fullvissað hv. þingmann
þessarar deilu og síðan hefur með
um að það standi ekki til að ganga
reglubundnum hætti verið skýrt frá
frá einhverju samkomulagi á
því hvað aðhafst hefur verið í þeim
morgun eða einhverja næstu daga
efnum og meðal annars utanríkisog áður en til slíks kæmi yrði að
málanefnd verið haldið upplýstri
sjálfsögðu haft samráð við utanríkisSTEINGRÍMUR J.
um það. Viðræður eða þreifingar
málanefnd og aðra þá aðila sem
SIGFÚSSON
milli aðila hafa gengið hægar en
þingið hefur haft til að fylgjast með
ætlunin var, m.a. vegna þess að Bretar hafa
framvindu þessara mála. Staða málsins er sú
ítrekað óskað eftir frestun á fundum sem
að það eru könnunarviðræður eða könnunarfyrirhugaðir voru. Það er verið að reyna að
þreifingar í gangi.“

Útilokar ákvarðanir
í anda Einars K.
Formaður sjávarútvegsnefndar segir að Íslendingar eigi ekki að vera í „loftbólubisness“ með auðlindir hafsins. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra segir ákvörðun
sína um stækkun kvóta hafa verið langt innan marka sjálfbærra veiða.
SJÁVARÚTVEGUR Tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar fela í sér að
þorskveiðikvótinn verði tíu þúsund
tonnum minni en nú er.
Atli Gíslason, formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar,
segir að með tillögunum sé Hafrannsóknastofnunin í raun að auka
þorskveiðikvótann frá því í fyrra
um tuttugu þúsund tonn. „Það voru
ákveðin 130 þúsund tonn fyrir síðasta fiskveiðiár en Einar K. Guðfinnsson [fyrrverandi sjávarútvegsráðherra] tók það upp hjá sér í
febrúar rétt fyrir stjórnarslit að
bæta við þrjátíu þúsund tonnum,“
segir Atli. „Það er mín skoðun að
lífríki eigi að njóta vafans. Það er
betra að ganga ekki á höfuðstólinn.“
Atli telur að þessar breytingar
séu nauðsynlegar, þrátt fyrir bágt
efnahagsástand. „Ef við tökum of
mikið úr lífríkinu endum við eins og
bankarnir. Við eigum ekki að vera
í „loftbólubisness“ með auðlindirnar okkar í hafinu, við erum mjög
brennd af því í bankastarfsemi. Við
verðum bara að hugsa um sjálfbæra
þróun og vistvænar veiðar og fara
varlega,“ segir hann. „Ég treysti sérfræðingum Hafrannsóknastofnunarinnar í þessu máli. Þeir hefðu mátt
fá meiri peninga til rannsókna og
annað slíkt en þetta eru áratugarannsóknir sem þeir byggja á.
Þetta er markviss ráðgjöf hjá þeim
ár eftir ár og við erum í stórhættu
ef við fylgjum þeim ekki. Við eigum
ekki að taka geðþóttaákvarðanir
eins og Einar K. Guðfinnssson tók
rétt fyrir stjórnarslit.“
Einar vísar því á bug að um geðþóttaákvörðun hafi verið að ræða.
„Sú ákvörðun mín var vel rökstudd.

ÞORSKVEIÐAR Tillögur Hafrannsóknastofnunarinnar fela í sér að þorskveiðikvótinn
verði 150 þúsund tonn á næsta fiskveiðiári.
FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

ATLI
GÍSLASON

EINAR K.
GUÐFINNSSON

Nú sjáum við líka á mati Hafrannsóknastofnunarinnar á stöðu þorskstofnanna að viðmiðunarstofnarnir
í þorskinum eru að stækka, þannig
að það er ljóst að ákvörðun mín frá
því í vetur var fyllilega rökstudd og
langt innan við öll mörk sjálfbærra
veiða,“ segir hann. „Ég tel að það
sé skynsamlegt að halda sig við þá
ákvörðun sem ég tók á síðasta vetri.
Þá var það tilkynnt af minni hálfu

að gert væri ráð fyrir því að þetta
væri ákvörðun til tveggja ára. Mín
rök eru þau að 160 þúsund tonna afli
væri vel innan marka sjálfbærrar
nýtingar og við þessar efnahagslegu aðstæður sem við búum við
núna held ég að það væri skynsamlegast að reyna að feta þá slóð.“
Ei nar Valur K ristjá nsson,
útgerðar maður á Ísafirði og
stjórnarmaður í LÍÚ, segir að Hafrannsóknastofnunin sé á réttri leið
en betur má ef duga skal. „Ég er að
vona að maður fái að sjá eitthvað
meira en 150 þúsund tonn. Mínum
skipstjórum finnst vera mikill
fiskur. Við höfum ekki verið að
veiða þorsk í mörg ár, við erum alltaf að flýja hann, þannig að manni
finnst 150 vera í lægri kantinum. En
stóra fréttin er að þetta er staðfesting á því að þetta er á réttri leið,“
segir hann.
freyr@frettabladid.is

Engin stjarna var í minningarfánanum í sjómannadagsmessunni:

Ekkert banaslys á sjó á einu ári
HÁTÍÐAHÖLD Sjómannadagurinn
var haldinn hátíðlegur um allt
land í gær og raunar var helgin
víða undirlögð enda hefur þróunin
hin síðari ár verið sú að skipulögð
sjómannadagskrá teygir sig yfir á
nokkra daga.
Í Reykjavík hófust hátíðarhöldin á laugardag og héldu síðan
áfram í gær með skemmtidagskrá
á Grandagarði. Að sögn Guðmundar Hallvarðssonar, formanns sjómannadagsráðs, tókust hátíðarhöldin vel. „Við fengum afar góðar
undirtektir með þennan tilflutning á sjómannadeginum frá Miðbakka og út á Grandagarð enda
meiri nálægð við Sjóminjasafnið
og varðskipið Óðin svo dæmi séu
tekin. Þangað streymdi geysilegur
fjöldi fólks báða dagana auk þess
sem það leit á furðufiska Hafrannsóknastofnunar, bragðaði sjávar-

FROÐUFJÖR Á Granda gátu börnin farið
í froðupartí, hoppukastala, teygjubraut,
klifurkastala og margt fleira.

fang, fór í siglingar og fleira.“
Guðmundur segir að það sem
standi upp úr sé þó að þetta er í
fyrsta skipti, frá því að sjómannadagurinn var fyrst haldinn hátíðlegur árið 1938, sem enginn hefur

farist á sjó á milli sjómannadaga,
en mannslífin hafa oft skipt tugum.
„Því var engin stjarna í minningarfánanum sem var gengið með inn
í sjómannadagsmessuna í Dómkirkjunni að þessu sinni,“ segir
Guðmundur, en herra Karl Sigurbjörnsson biskup predikaði auk
þess að minnast drukknaðra sjómanna.
Um miðjan dag var svo að venju
hátíðardagskrá en hún fór að
þessu sinni fram í Sjóminjasafninu á Grandagarði. Þar flutti Jón
Bjarnason sjávarútvegsráðherra
ávarp ásamt fulltrúum sjómanna
og útvegsmanna.
Aðspurður segist Guðmundur
ekki vita til þess að nokkur íslensk
skip hafi verið á veiðum í gær. „Ég
held að allir hafi virt lög um að
vera í landi á sjómannadaginn.“
- ve
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Dómsmálaráðherra vill setja í lög hvað gera skuli við fundið fé:

Ráðstöfun óskilamuna breytt
Þriðjudaginn 9. júní verður farin fræðslu- og
gönguferð á Hengilssvæðinu. Hugað verður
að orkunni og beislun hennar, orkujarðfræði,
gróðri og sögu.
Mæting í Hellisheiðarvirkjun
við Kolviðarhól kl.19:30.
Leiðsögumenn eru Einar Gunnlaugsson jarðfræðingur og
Guðríður Helgadóttir líffræðingur.

Ganga
á Hengilssvæðið

Ragna Árnadóttir, segist ætla að
beita sér fyrir því að ráðstöfun
peninga, sem fást fyrir óskilamuni
í vörslu lögreglu, verði gagnsærri
en hún er, og hún sett í lög.
„Mér sýnist full þörf á að endurskoða þessar reglur og setja hreinlega í lög. Um er að ræða ráðstöfun
á fjármunum sem á að vera gagnsæ og ég mun beita mér fyrir því
að það verði gert,“ segir Ragna.
Lögreglan hefur aflað fjár með
uppboði á óskilamunum í gegnum
tíðina. Réttarheimild fyrir geymslu
og sölu þeirra er að finna í kansellíbréfi frá árinu 1767. Samkvæmt
því skulu óskilamunir geymdir í

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNSÝSLA Dómsmálaráðherra,

UPPBOÐ LÖGREGLU Fyrir nokkrum árum

fundust hundrað þúsund krónur í tösku
í Öskjuhlíð. Peningarnir runnu til lögreglunnar, en taskan var þó ekki boðin upp.

eitt ár og einn dag. Kansellíbréf
komu á sínum tíma frá skrifstofu

í Danmörku, sem annaðist dagleg
stjórnunarstörf.
Lögreglan hefur nýtt peningana
í félagsstarf sitt, svo sem starfsemi Lögreglukórsins. Heimild
fyrir ráðstöfun fjárins er úr öðru
kansellíbréfi, frá árinu 1811, sem
var nánar útfærð 1938 og síðast
breytt árið 2001.
Ráðherra telur þó ekki að núverandi fyrirkomulag letji lögregluna til að koma eigunum aftur til
réttra eigenda: „Ég held að vandamálið snúi frekar að því að erfitt sé að finna eigendur að þeim
munum sem finnast, beri þeir sig
ekki sjálfir upp við lögreglu um
týnda muni.“
- kóþ

Met í niðursuðuverksmiðju:

Suðu lifur í 2,4
milljónir dósa

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 46311 05/09

SJÁVARÚTVEGUR Starfsfólk Hrað-

• Orkuveita Reykjavíkur rekur stærstu jarðvarmaveitu í heimi.

www.or.is

Auglýsingasími

frystihússins Gunnvarar í Súðavík setti nýtt framleiðslumet í
lifrarniðursuðu fyrirtækisins, en
formlegri niðursuðuvertíð lauk á
dögunum. Framleitt var í tæpar
2,4 milljónir dósa, sem er sextíu prósenta aukning frá vertíðinni í fyrra, eins og kemur fram á
heimasíðu fyrirtækisins.
Hráefnið hefur komið að
stærstum hluta úr þorskeldi
fyrirtækisins í Álftafirði og
Seyðisfirði og af ísfisktogaranum
Páli Pálssyni ÍS 102.
- shá

VESTURBYGGÐ
Norrænir vinir í heimsókn

ÍSLENSKA SIA.IS SGB 46296 05/09

– Mest lesið

Fulltrúar vinabæja Vesturbyggðar frá
Finnlandi, Danmörku, Svíþjóð og Noregi ætla að heimsækja sinn vestfirska
vinabæ dagana 14. til 16. ágúst.

„Íslensk blóm
eru harðgerð,
kröftug og fersk.“
Björn Sigurbjörnsson, garðyrkjumaður.

SKEMMUR VERÐA NETÞJÓNABÚ Búið er að rífa allt innan úr tveimur gömlum

skemmum. Íslenskir aðalverktakar sjá um framkvæmdirnar fyrir íslensk-bandaríska
fyrirtækið Verne Holding.
FRÉTTABLAÐIÐ/HILMAR BRAGI

Byggja netþjónabú í
Reykjanesbæ
Íslenskir aðalverktakar standa fyrir framkvæmdum
við netþjónabú Verne Holding á gamla varnarsvæðinu. Búið er að rífa innan úr tveimur skemmum.
Stefnt er að því að starfsemi hefjist eftir rúmt ár.
REYKJANESBÆR Framkvæmdir eru

Í áratugi hafa íslenskir garðyrkjubændur unnið að því að byggja upp
og rækta úrval af garðplöntum fyrir íslenska veðráttu. Nú hafa þeir
opnað vefinn gardplontur.is Þar má finna margvíslegan fróðleik.

Skoðaðu gardplontur.is og nýttu þér dýrmæta þekkingu
og reynslu íslenskra garðyrkjubænda.

VELDU ÍSLENSK SUMARBLÓM, SÉRMERKT ÞÉR.

hafnar við netþjónabú íslenskbandaríska fyrirtækisins Verne
Holding á Keflavíkurflugvelli.
Búið er að rífa innan úr 25 þúsund fermetra skemmum á gamla
varnarsvæðinu þannig að húsnæðið er nánast eingöngu fokhelt
og er verið að grafa grunn fyrir
varaaflsstöðar. Íslenskir aðalverktakar sjá um framkvæmdirnar. Þá hefur Hitaveita Suðurnesja verið að færa til lagnir á
svæðinu.
Búið er að samþykkja deiliskipulag á svæðinu og er nú verið
að grafa fyrir varaaflstöðvum.
Allt hefur verið rifið innan úr
tveimur skemmum sem nota á
í fyrsta áfanga. Verne Holding
hefur tækifæri til að stækka við
húsnæðið í síðari áföngum.
Gríðarmiklum búnaði verður
komið fyrir inni í húsunum.
Skemmurnar eiga að hýsa öflug
kæli- og varaaflskerfi, tölvubúnað,
netþjóna og gagnageymslur fyrir
alþjóðlega stórnotendur. Verne
Holding mun útvega þeim örugga
aðstöðu, orku og nettengingar.
Meðal þeirra sem gætu notfært
sér þessa þjónustu eru netveitur,
fjármálafyrirtæki, smásölufyrirtæki og kvikmyndaver.
Egill Sigmundsson, forstöðumaður hjá Hitaveitu Suðurnesja,

segir að lóð Verne nái yfir gamlar
götur. Undir þessum götum séu
lagnir og þær hafi starfsmenn
hitaveitunnar þurft að færa út
fyrir lóð Verne. Í fyrstu áföngum muni Verne nýta gömlu lagnirnar.
Erfitt er að fá upplýsingar um
framkvæmdir Verne Group og
framgang þeirra hér á landi, til
dæmis það hversu margir starfsmenn koma að framkvæmdunum. Lisa Rhodes, talsmaður
Verne Global í Bandaríkjunum,
er sú eina sem má gefa upplýsingar. Hún staðfestir að
framkvæmdirnar standi yfir en
vill ekkert segja að öðru leyti.
Verne kaupir 25 megavött af
rafmagni af Lands virkjun en
félagið hefur samið við Farice
um flutnings rými á Farice1-sæstrengnum og Da nice strengnum, sem á að leggja, á
samtals 160 gígabit á sekúndu.
Fjárfesting félagsins hér á landi
næstu fimm árin nemur tuttugu
milljörðum króna. Stefnt er að
því að starfsemi hefjist sumarið
2010 og er vonast til að 100 störf
skapist. Verne Holding er í eigu
Novators, fjárfestingarfélags
Björgólfs Thors Björgólfssonar,
og bandaríska fjárfestingarsjóðsins General Catalyst Partners.
ghs@frettabladid.is

10

GEOFFROY‘S MARMOSET Apafeðgar

af Geoffroy‘s marmoset-kyni láta fara
vel um sig í dýragarðinum í Tel Aviv
í Ísrael. Náttúruleg heimkynni þessa
apakyns er í frumskógum Brasilíu.
NORDICPHOTOS/AFP
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Hrossahald á Ánastöðum á Mýrum áfram undir eftirliti:

Málþing um kosningar:

Eigandi búinn að urða hrossin

Elsta og stærsta
lýðræðisríkið

DÝRAHALD Búið er að urða hross

STJÓRNMÁL Nýafstaðnar kosning-

sem voru dauð í skurði og við
heyrúllur á bænum Ánastöðum
á Mýrum. Héraðsdýralæknir og
búfjáreftirlitsmaður höfðu farið
í eftirlitsferð á staðinn í vor. Þeir
sáu þá mörg dauð hross í skurði
sem hálfpartinn hafði verið grafið
yfir og hræ af folaldi hafði verið
troðið niður við heyrúllur sem
gefnar höfðu verið. Hræ af einu
hrossi var einnig í skurði sem var
fullur af vatni.
„Við fórum þarna á laugardaginn síðasta, því þá gat eigandi hrossanna verið með okkur,
og fórum yfir stöðu mála,“ segir
Gunnar Gauti Gunnarsson, héraðs-

ÚTIGJÖF Skylt er að hafa tilsjónarmann
með hrossum, búi eigandinn ekki á
staðnum.

dýralæknir Borgarfjarðar- og
Mýrasýslu. Hann segir að eigandinn hafi þá, að boði yfirvalda,

verið búinn að ganga sómasamlega frá hræjum hrossanna sem
hann hafði sjálfur lógað. Ástand
hrossanna sem eftir lifðu sé viðunandi. Eigandinn hafi bent á
fimm hross úr hópnum sem hann
hyggist lóga í haust. Mönnum sé
leyfilegt að lóga eigin hrossum og
urða sómasamlega í eigin heimalandi.
„Við munum mæta aftur á staðinn í haust til eftirlits,“ segir
Gunnar Gauti. „Svo þarf eigandi
hrossanna að útvega sér tilsjónarmann þar sem hann býr sjálfur
ekki á staðnum. Sá þarf að hafa
daglegt eftirlit með hrossunum í
vetur.“
- jss

ar á Íslandi og á Indlandi verða
til umræðu á málþingi í Háskólanum í Reykjavík í dag klukkan
12.
Sivaraman Swaminathan,
sendiherra Indlands, og Ólafur
Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði, munu fjalla um þann
lærdóm sem megi draga af kosningunum. Í síðustu kosningum
á Indlandi, sem er fjölmennasta
lýðræðisríki heims, gátu 714
milljónir manna valið á milli
rúmlega þúsund flokka. Kjörstaðir voru tæplega milljón talsins í 35 fylkjum og 543 kjördæmum.
- þeb

Jóhanna Sigurðardóttir:

Óalgeng sjón blasti við göngumanni í Heiðmörk:

Guðrún Helgadóttir:

Vissi ekki um
Möltuferðina

Hrossagaukur sást uppi í tré

Verði heiðruð
með samkeppni

NÁTTÚRA Hrossagaukur sást í tré í
Heiðmörk á miðvikudaginn. Aðalsteinn Agnarsson tók myndirnar,
en hann var á göngu þar. Þetta er
ekki algeng sjón, en eins og sjá má
af einni myndinni grípur hrossagaukurinn þéttingsfast í greinarnar til að halda sér í.
„Hrossagaukar verpa oftast í
skóglendi en ég man ekki eftir
að hafa séð þá sitjandi uppi í tré.
Maður sér þá hins vegar oft á girðingarstaurum,“ segir Ólafur Karl
Nielsen, doktor í vistfræði, sem
jafnframt staðfesti að um hrossagauk væri að ræða.
Hrossagaukurinn er af strandfuglaætt. Hann er þekktastur
fyrir fagran söng þar sem hann
hneggjar á flugi. Fuglinn kemur
til Íslands í apríl eftir vetrardvöl
á Írlandi. Heimkynni hans eru
mýrar, fen, túndrur og votir hagar.

SVEITARSTJÓRNIR Fulltrúar Samfylkingarinnar í menntaráði
leggja til að efnt verði til ritsmíðasamkeppni
meðal barna
og unglinga til
heiðurs Guðrúnu Helgadóttur rithöfundi.
„Ritsmíðaverðlaun
menntaráðs
verði veitt
GUÐRÚN
árlega þeim
HELGADÓTTIR
reykvísku nemendum sem sýna leikni í skapandi skrifum. Fyrstu verðlaunin
verði veitt á fyrstu Barnalistahátíð Reykjavíkur, sem fram fer
vorið 2010,“ segir meðal annars
í tillögunni. Afgreiðslu hennar
var frestað á fundi menntaráðs
Reykjavíkur á miðvikudag.

forsætisráðherra var ekki kunnugt um það fyrir
fram að Össur
Skarphéðinsson
utanríkisráðherra væri á leið
í opinbera heimsókn til Möltu.
Þetta sagði
hún á Alþingi
á föstudaginn
JÓHANNA
þegar hún svarSIGURÐARDÓTTIR aði fyrirspurn
framsóknarmannsins Gunnars
Braga Sveinssonar um málið.
Jóhanna sagði ekkert óeðlilegt
við ferðina eða það að hún hefði
ekki vitað af henni, enda væru
ferðir utanríkisráðherra að öllu
jöfnu ekki bornar upp í ríkisstjórn. Á Möltu ræddi Össur við
ráðamenn um reynslu þeirra af
samningaviðræðum við ESB. - sh

- vsp

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Bókaðu flug á www.icelandair.is

*Flug aðra leiðina með sköttum.

TRJÁGAUKUR Doktor í vistfræði man ekki eftir að hafa séð hrossagauk uppi í tré.
MYND/AÐALSTEINN

- gar
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ALÞINGI Jóhönnu Sigurðardóttur

Betri notaðir bílar

Sumarbílar
Toyota Land Cruiser 120 GX
3000 dísil bsk.
Á götuna: 10.05 Ekinn: 114.000 km
Verð: 4.490.000 kr. Skr.nr. YT 769
Betra verð: 3.790.000 kr.

Toyota Auris
1600 bensín ssk. MM
Á götuna: 01.08 Ekinn: 14.000 km
Verð: 3.190.000 kr. Skr.nr. OX K28

Toyota Yaris
1000 bensín 5 gíra bsk.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 56.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. LP 442

Lexus GS 430 Luxury
4300 bensín ssk.
Á götuna: 09.05 Ekinn: 33.000 km
Verð: 6.890.000 kr. Skr.nr. PB 051

Citroen C3
1400 dísil 5 gíra.
Á götuna: 12.05 Ekinn: 30.000 km
Verð: 1.670.000 kr. Skr.nr. PR 998
Betra verð: 1.470.000 kr.

Toyota Hilux X/C
2500 dísil bsk.
Á götuna: 02.09 Ekinn: 4.000 km
Verð: 3.990.000 kr. Skr.nr.OX X92

Toyota Prius EXE
1500 bensín/Hybrid ssk.
Á götuna: 02.08 Ekinn: 17.000 km
Verð: 3.950.000 kr. Skr.nr.ID R81
Betra verð: 3.490.000 kr.

Toyota Aygo
1000 bensín ssk. MM
Á götuna: 09.08 Ekinn: 400 km
Verð: 1.790.000 kr. Skr.nr. KS M07

Toyota Land Cruiser 120 VX
3000 dísil ssk.
Á götuna: 12.06 Ekinn: 57.600 km
Verð: 6.380.000 kr. Skr.nr. OV 386

Toyota RAV4 GX
2000 densín ssk.
Á götuna: 06.07 Ekinn: 39.000 km
Verð: 3.890.000 kr. Skr.nr. MI 252

Toyota Yaris Sol
1300 bensín 5 gíra bsk. álfelgur, vindskeið
Á götuna: 01.08 Ekinn: 16.000 km
Verð: 2.090.000 kr. Skr.nr. IP J09

Toyota Yaris
1000 bensín 5 gíra bsk.
Á götuna: 08.07 Ekinn: 14.000 km
Verð: 1.730.000 kr. Skr.nr. KF Z78

Toyota Avensis W/G EXE
2000 dísil 6 gíra bsk. leðurinr.
Á götuna: 11.07 Ekinn: 21.000 km
Verð: 3.650.000 kr. Skr.nr. EP U36

Lexus RX 400H EXE
3300 bensín/Hybrid ssk. sóllúga
Á götuna: 10.07 Ekinn: 16.000 km
Verð: 7.550.000 kr. Skr.nr. ZO J86

Lexus IS 250
2500 bensín ssk.
Á götuna: 11.05 Ekinn: 40.000 km
Verð: 3.890.000 kr. Skr.nr. SO 030
Betra verð: 3.390.000 kr.

Toyta Corolla Sol
1600 bensín ssk. álfelgur, vinskeið, dráttarb.
Á götuna: 05.07 Ekinn: 18.000 km
Verð: 2.820.000 kr. Skr.nr. AS 994

Hvað er Úrvalsbíll?
Er í verksmiðjuábyrgð.
12 mánaða viðbótarábyrgð.

Hvað er Gæðabíll?
Er ekki í verksmiðjuábyrgð.
3 mánaða viðbótarábyrgð.

BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af aldri, akstri og viðhaldssögu bílsins. eir sem standast kröfurnar lenda annaðhvort í ƫokknum rvalsbílar eða
Gæðabílar. Ef bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.

Betri Notaðir Bílar
Nýbýlavegi 4 og Kletthálsi 2
Sími: 570-5070
www.toyota.is - www.bnb.is
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ÞORSTEINN HREGGVIÐSSON MARGMIÐLUNARHÖNNUÐUR

„ ORÐRÉTT“
Heillandi her
„Þótt heragi, armbeygjur og
„situps“ hljómi ekki skemmtilega er margt mjög heillandi
við herinn.“
HARPA MAGNÚSDÓTTIR, UNDIRLAUTINANT Í BANDARÍSKA
HERNUM.

Skapar gjaldeyri á hverjum degi

Hjartað og lungun
„Sjávarútvegurinn er hjartað
og lungun í þjóðarlíkamanum
og verður áfram.“
ANTON BENJAMÍNSSON FRAMKVÆMDASTJÓRI SLIPPSINS Á
AKUREYRI.
Útvegsblaðið í júní.

Fréttablaðið 6. júní.

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
AÐGERÐIR SÉRSTAKS SAKSÓKNARA

Bankarán
„Því miður hafa allar aðgerðir í sambandi við þessi mál verið afar lengi
á leiðinni,“ segir
Valdimar Örn
Flygenring, leikari,
guðfræðinemi
og málari, um
aðgerðir sérstaks
saksóknara vegna
bankahrunsins í
síðustu viku.
VALDIMAR ÖRN
„Skynsamlegast
hefði verið að fá FLYGENRING
alþjóðlega lögreglu til að rannsaka
málið strax í upphafi. Það er alveg
ljóst að hér hefur verið framið stórkostlegasta bankarán sögunnar. Þessir menn ganga hér um göturnar eins
og ekkert sé og monta sig jafnvel af
þessu. Þetta eru meira og minna allt
landráðamenn sem ættu fyrir löngu
að vera komnir bak við lás og slá.

JÖRFAGLEÐI:

„Ég er að vinna hjá fyrirtæki sem heitir Betware,
sem er hugbúnaðarfyrirtæki og vinnur að lausnum fyrir lotterí, leiki og svoleiðis,“
segir Þorsteinn Hreggviðsson
margmiðlunarhönnuður,
oft nefndur Þossi.
Þossi starfaði um langt
skeið á útvarpsstöðinni Xinu, stýrði meðal annars
hinum stórskemmtilegu
þáttum Í klóm drekans
og Helstirninu, ásamt Sigmari Guðmundssyni, sem nú
starfar í Kastljósi Sjónvarpsins.
Þossi ákvað hins
vegar að söðla um og
fór til Danmerkur þar
sem hann lagði fyrir

GLEÐI BÖNNUÐ Á 18. ÖLD
■ Jörfagleði var vikivakadansleikur
sem haldinn
var árlega á
jólum í Haukadal í Dalasýslu
seint á 17. öld
og snemma
á 18. öld.
Ákveðin tegund
af veislum
sem haldnar
voru á Íslandi fram á 18. öld var
kölluð gleði. Stórhöfðingjar héldu
vanalega gleði og buðu upp á
mikið magn af mat og áfengum drykkjum. Gat gleðin staðið
dögum saman. Slíkar veislur voru
bannaðar á 18. öld af yfirvöldum,
þar sem þeim fylgdi oft kynferðislegt lauslæti, sem ósæmilegt þótti.

sig margmiðlunarhönnun og fjölmiðlafræði.
Þossi sneri þó aftur á X-ið fyrir stuttu, en þá
sem sumarafleysingarmaður.
„Þá var ég orðinn mjög blankur svo ég varð
að gera það. Það var samt mikið fjör. Mér
finnst alltaf gaman að vera í útvarpi,“ segir
Þossi og hlær. Hann útilokar ekki endurkomu
sína í útvarp. „Þá yrði það þó að vera eitthvað
sérstaklega áhugavert og á mínum forsendum.
Ekki bara til að fá salt í grautinn,“ segir Þossi og
bætir við: „Ég segi það allavega núna.“
Þossi segist þessa stundina vera að vinna
að þróunarverkefni hjá Betware. „Sem er víst
frekar sjaldgæft núna hjá íslenskum fyrirtækjum skilst mér. Annars er kreppan bara hress.
Hún er gjörsamlega að taka úr mér allan mátt.
Það gengur hins vegar súpervel hjá okkur. Ég er
að búa til gjaldeyri á hverjum degi, svona eins
og í fiskinum.“

Sólþurrka saltfisk í Kópavogi
Þótt tíminn líði hratt á
gervihnattaöld hafa hjónin
í Freyju ákveðið að hafa
svolítið meira fyrir hlutunum og sólþurrka saltfiskinn
á gamla mátann. Fiskurinn
verður tilbúinn í haust.
Sólin setur gjarnan mark sitt á
mannlífið þegar hún vermir landann hér á norðanverðu Atlantshafi.
Það er þó afar sjaldgæft fólk nýti
sólarglætuna til að þurrka saltfiskinn líkt og gert var snemma á síðustu öld. En hjónin Linda Jörundsdóttir og Guðmundur Gísli Geirdal
sem reka Fiskbúðina Freyju láta
ekki nútímann reka á eftir sér með
verkunina á saltfisknum og því var
kjörið tækifæri að breiða úr honum
á planinu við Kópavogshöfn í gær.
„Ég er frá Ísafirði og maðurinn
minn frá Grímsey,“ útskýrir Linda,

MEÐ SALTFISKINN Á PLANINU Linda er hér fremst og breiðir úr saltfisknum. Fyrir

aftan hana heldur Valgerður Jónsdóttir á einum og Unnur Sif Erlendsdóttir er að
koma öðrum betur fyrir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

„og á báðum þessum stöðum kann
fólk virkilega að vinna saltfisk og
við verðum að reyna að standa

undir þessari pressu frá átthögunum.“
Hún segist sannfærð um það að

fiskurinn sé bestur sólþurrkaður.
„Þeir hafa verið að sólþurrka saltfisk í Neðstakaupstað á Ísafirði.
Þar höfum við yfirleitt farið í saltfiskveislu Byggðasafns Vestfjarða
á sumrin þar sem er boðið upp
á þetta lostæti og þar höfum við
sannfærst um að hann er áberandi
bestur sólþurrkaður.“
Viðskiptavinir Freyju verða hins
vegar að bíða til haustmánaða áður
en þeir geta keypt einn þurrkaðan.
Guðmundur Gísli rær til fiskjar
á morgnana og kemur með aflann
beint í Freyju. „Ég er ansi viss um
að þeir við Miðjarðarhafið myndu
nú biðja okkur Íslendinga um að
tileinka okkur þolinmæðina aftur
við saltfisksvinnsluna ef þeir
fengju aftur fisk sem er almennilega þurrkaður,“ segir hann. „En
við þurfum alltaf að vera að drífa
okkur svo svakalega.“
jse@frettabladid.is

Hjól í sumarsól
ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 46414 05/09

Hjóladeildin er í Holtagörðum!

Explorer 1.0
Álstell 6061 TIG, SRAM 3.0 sjö gíra og Tektro V-bremsur.
Hjólið hentar vel innanbæjar og á malarvegum. Upprétt
setstaða ásamt dempara í sætispósti auka enn á þægindin.
Verð:

49.990 kr.

Jamis Lady Bug
12”, 2–5 ára. Bleikt.
Verð:

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

19.990 kr.

SMÁRALIND

Trail X 1.0
Enduro II 7005 álstell, Shimano Acera 21 gíra, V-bremsur
og 60 mm dempari.Vandað alhliða fjallahjól í skemmri eða
lengri ferðir.
Verð:

49.990 kr.

Jamis Laser 2.0

Jamis X24

20”, 5–9 ára álstell, fótbremsa.
Hvítt/svart og grænt/svart.

20”, 7–12 ára, álstell, 7 gíra.
Svart/hvítt og blátt/hvítt.

Verð:

SÍMI 545 1500

25.990 kr.

Verð:

39.990 kr.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Að éta gull og láta aðra greiða skuldirnar:

Hin tæra snilld
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

T

ær snilld voru þau orð sem fyrrverandi bankastjóri
Landsbankans notaði um Icesave-innlánsreikningana
sem þá voru farnir að afla milljóna og milljarða í innlán
til Landsbankans. En Adam var ekki lengi í Paradís og
einungis liðu fáeinir mánuðir þar til þessi tæra snilld
hafði kallað hryðjuverkalög yfir starfsemi þessa sama banka í
Bretlandi.
Nú blasir við að svo kann að fara að hin tæra snilld hafi verið
fólgin í að taka við sparifé einstaklinga og sjóðum fyrirtækja og
félagasamtaka og láta svo íslenskan almenning, og einnig breskan
og hollenskan, ekki má gleyma því, um að greiða hann aftur til
baka til eigenda sinna.
Þegar hér er komið sögu er ekki annað hægt en að anda léttar
yfir því að nú liggur fyrir samkomulag milli Íslendinga annars
vegar og Breta og Hollendinga hins vegar um endurgreiðslu á
sparifé þeirra sem létu glepjast af hinni tæru snilld Landsbankamanna.
Það er algerlega skiljanlegt að íslenskum almenningi skuli
þykja súrt í broti að þurfa að gangast í ábyrgð vegna skulda
sem stofnað var til af, að því er virðist, fullkomnu ábyrgðarleysi
manna sem í taumleysi sínu gengu svo langt að flytja vildarvini
sína í förmum til útlanda og láta þá éta þar gull.
Þessar skuldir munu, ef að líkum lætur, ekki bara hafa veruleg
áhrif á lífskjör hinna vinnandi kynslóða nú, heldur setja mark sitt
á kjör þeirra sem við keflinu taka á næstu áratugum. Þess vegna
er almenningur reiður.
Það er þó heldur hlálegt að horfa upp á andóf talsmanna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks gegn samkomulaginu um
lánið vegna Icesave-skuldanna, rétt eins og þessir flokkar hafi
aldrei verið við stjórnvölinn; þegar bankarnir voru einkavæddir,
þegar útrás þeirra hófst, þegar útrásin belgdist út, þegar bankarnir hrundu, þegar neyðarlögin voru sett og á fyrstu viðkvæmu
dögum og vikum þar á eftir.
Samkomulagið um lánið vegna Icesave-skuldanna er áfangi
á leið til uppbyggingar. Hitt verður þó að liggja ljóst fyrir að á
næstu árum verði allra tiltækra meðala neytt til þess að þeir
sem til skuldarinnar stofnuðu greiði hana einnig til baka og með
þeim hætti að lágmarka þann hlut sem lendir á herðum íslensks
almennings.
Í stað þess að krefjast þess að Ísland einangrist vegna deilna
við nágrannaþjóðir eigum við að þrýsta á stjórnvöld okkar um að
allra leiða verði leitað til þess að þeir sem ábyrgð bera á því að til
skuldarinnar var stofnað beri einnig ábyrgð á því að greiða hana
til baka í stað þess að varpa henni á íslenskan almenning. Auk
þess er krafan skýlaus um að ef í ljós komi að farið hafi verið á
svig við lög í Icesave-starfseminni verði þeir sem ábyrgð bera
látnir svara til saka.
Loks verður íslenskur almenningur að geta treyst því að hér
verði byggt upp lagaumhverfi sem kemur í veg fyrir að saga á
borð við Icesave-martröðina geti endurtekið sig.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Huggun harmi gegn
Við Íslendingar erum orðnir nokkuð
þjálfaðir í að leita að huggun sem
kemur harmi gegn. Til dæmis höfðu
íþróttafréttamenn orð á því að við
hefðum unnið síðari hálfleikinn
gegn Hollendingum á laugardag en
þá skoruðum við eitt mark en þeir
ekkert, enda voru þeir búnir
að setja tvö inn í fyrri hálfleik.
Steingrímur Sævarr Ólafsson
bendir síðan á það í bloggi sínu
að landsliðsmennirnir okkar
hafi verið á fylleríi í miðbæ
Reykjavíkur þá um nóttina.
Leikurinn gegn Makedóníu er á miðvikudag og
þótti bloggara, eins og
eflaust fleirum, þetta
vera óskynsamlegt af

íþróttamönnunum. Það er þó huggun harmi gegn ... ja, við förum nú
eiginlega að verða uppiskroppa með
hughreystingar af þessari gerð.

Ósátt við að borga og brosa
Ríkisstjórnin náði þeim áfanga að
komast að samkomulagi við
deiluaðila í Icesave-málinu
sem skekið hefur landið
frá því á haustdögum.
Talsmaður breska fjármálaráðuneytisins
hefur fagnað
þessum
áfanga en
minna
ber á
fagnaðarlátum

okkar Íslendinga. Reyndar ber mun
meira á óánægju, til dæmis höfðu
rúmlega fjögur þúsund manns
mótmælt þessu samkomulagi á
Facebook í gær. Það virðist því vera
sem allir séu sáttir við samkomulagið
nema auðvitað sá sem á að borga;
íslenskur almenningur.

Hvað gerðist, Skallagrímur?
Þegar Steingrímur J. Sigfússon
fjármálaráðherra var í stjórnarandstöðu var hann alveg á
móti því að við Íslendingar
tækjum þessa ábyrgð á
okkur. Einhvern veginn
hefði maður haldið að
hann myndi líka þverskallast við að gera það.
jse@frettabladid.is

Um verðtrygginguna
Á

liðnum mánuðum hefur hart
verið deilt á verðtryggingu
fjárskuldbindinga. Margt hefur
komið fram sem á fullan rétt á sér
meðan aðrir þættir hafa ekki verið
nægilega vel útskýrðir. Fjármunir
geta rýrnað að verðgildi og með
verðtryggingu er fjármagnseigendum tryggður upprunalegur
höfuðstóll að viðbættum raunvöxtum. Allri óvissu um verðlagsþróun
er kastað yfir á lántaka. Þessa
áhættu telja margir að lánveitandi
eigi að einhverju leyti að bera.
Á síðustu árum hefur verðtryggingin ekki haft neikvæð áhrif á
lántakendur enda hafa laun haldið
í verðlagsþróun og gott betur. Laun
hafa hækkað umtalsvert meira en
almennt verðlag og í raun hefur
minnkandi hluta launa þurft til
að standa undir fjárskuldbindingum að því gefnu að fólk hafi ekki
bætt á sig nýjum lánum. Nú þegar
í garð er gengið tímabil sem einkennist af miklum verðlagshækkunum með tilheyrandi hækkunum
á verðtryggðum lánum samhliða
verulegri kaupmáttarrýrnun er
eðlilegt að lántakendur velti fyrir
sér hvernig þetta megi vera. Ekki
er óeðlilegt að horfa þá á verðtrygginguna og kenna henni um
hvernig komið er fyrir umræddum fjárskuldbindingum og kalla
eftir endurskoðun á því kerfi sem
við lýði er. Í allri þessari umræðu
gleymist oft það sem nefnt er hér
að ofan: Laun haldast í hendur við
almenna verðlagsþróun og gott
betur að öllu jöfnu. Þess vegna
ætti – að öllu jöfnu – ekki að vera
slæmt að hafa sínar fjárskuldbindingar verðtryggðar. Slík trygging
ætti – að öllu jöfnu - að auka vilja
lánveitenda til að lána á lægri
raunvöxtum en ella.
Þetta leiðir hugann að raunvaxtastigi á Íslandi. Það er með því
allra hæsta sem þekkist á byggðu
bóli og hefur verið um árabil. Þessi
vaxtaprósenta hefur í gegnum tíðina að miklu leyti verið ákvörðuð
af lífeyrissjóðum landsins enda

KJARTAN BRODDI BRAGASON

Í DAG | Verðtrygging
hafa þeir haft yfirráðarétt yfir
svo til einu innlendu fjármununum
sem hægt hefur verið að binda til
langs tíma (s.s. fastvaxta húsnæðislán til 25-40 ára). Sem dæmi má
nefna að af fasteignaláni sem tekið
hefði verið fyrir 5-15 árum á eðlilegum ríkistryggðum raunvöxtum
t.d. 2,5% hefði greiðslubyrði (vextir, verðbætur og afborganir) verið
eitthvað lægri en af láni á 5%
raunvöxtum á umræddu tímabili
og því hefði lágvaxtalánið átt „uppsafnaðan sparnað“ til að mæta
óvæntu verðbólguskoti eins og
gengið hefur yfir innlent efnahagslíf á skömmum tíma. Ennfremur
myndi – frá lokum verðbólguskotsins – höfuðstóllinn „einungis“ vaxa
að raunvirði um 2,5% og ekki 5% á
ári eða þaðan af meira. Þessa raunvaxtaprósentu þarf að lækka og
það verður bara gert með þrennu
móti, i) með því að lækka raunvexti
á þeim skuldabréfum sem lífeyrissjóðirnir eiga í dag, ii) að þeir
fjármunir sem lífeyrissjóðirnir
hafa lausa (þ.m.t. erlendar eignir
þeirra) verði notaðir til að veita ný
lán á langtum lægri raunvöxtum
en nú eru á innlendum markaði
og iii) hugsanlega með upptöku á
öðrum gjaldmiðli.
Afstaða lífeyrissjóða er eðlileg.
Þeirra verkefni er að ávaxta fjármuni sem þeir hafa undir höndum
á sem ákjósanlegastan hátt. Geti
þeir krafið lántaka um 6% raunvexti þá gera þeir það. Svo hér
þarf nýja hugsun og jafnvel nýjan
(tímabundinn) ramma um hlutverk lífeyrissjóða. Slíkur rammi

gæti verið einn af þeim þáttum
sem mætti skoða til að ná þjóðarsátt um málefni atvinnurekenda
og verkalýðshreyfingarinnar svo
hér skapist vinnufriður um þau
málefni sem skipta sköpum um
framtíð lands og þjóðar. Meðfylgjandi er tafla sem tiltekur á hversu
löngum tíma fjármunir tvöfaldast
miðað við mismunandi vaxtaprósentu. Þeir sem binda fé á 2%
raunvöxtum þurfa að bíða í 35 ár
til að raungildi þeirra fjármuna
tvöfaldist meðan þeir sem fá 7%
raunvexti bíða aðeins í 10 ár. Þetta
samhengi hefur átt stóran þátt í
hve lífeyrissjóðir landsins hafa
dafnað vel á síðustu áratugum.
Núna þarf hins vegar – tímabundið í öllu falli – að finna grundvöll
til að láta fjármuni lífeyrissjóðanna vinna á annan hátt en að
safna vöxtum og verðbótum – slíkt
gæti nefnilega hraðað endurreisn
efnahagslífsins. Sem dæmi þá
myndi lækkun á raunvöxtum um
3 prósentustig á verðtryggðu fasteignaláni upp á 30 milljónir króna
lækka vaxtagreiðslur um 900.000
krónur á ári. Heimilin í landinu
myndi muna um slíkt og hluti af
þeim fjármunum mundi renna
til almennrar neyslu og styrkja
rekstrargrundvöll fyrirtækja í
landinu.
Raunvextir
2%
3%
4%
5%
6%
7%

Tvöföldunartími
í árum
35
23
18
14
12
10

Ofannefndum aðgerðum myndu
fylgja ýmis vandamál og ber þar
sérstaklega að nefna hvernig taka
ætti á núverandi réttindakerfi
sjóðsfélaga. En það mál má ábyggilega leysa ef vilji er fyrir hendi hjá
hlutaðeigandi aðilum.
Höfundur
er hagfræðingur.

Lífeyrissjóðir og ferðaþjónusta
ferðamönnum. Til greina kemur að setja upp
gjaldtöku við komu eða brottför til landsins,
við kaup á gistingu eða á stöðunum sjálfum.
Hér myndi ég vilja sjá lífeyrissjóði grípa
strax inn í með afgerandi hætti og leggja
fram stofnfé til framkvæmda til bættrar
amkvæmt fjölmiðlum undanfarna daga
þjónustu við okkar helstu náttúruperlur.
hafa Lífeyrissjóðir landsins sérstaklega
Þannig gætum við farið strax í mannaflshorft til tveggja verkefna til að finna farveg
frekar framkvæmdir og um leið stutt við
fyrir fjárfestingar sínar og styrkja atvinnuMAGNÚS ORRI
bakið á helsta vaxtarbroddi íslensks atvinnulíf landsmanna. Til skoðunar eru framlífs. Lífeyrissjóðirnir myndu svo fá sitt
kvæmdir við Háskólasjúkrahús og tvöföldum SCHRAM
fjármagn til baka yfir lengri tíma, í gegnum þá leið
Hvalfjarðarganga. Því ber að fagna að lífeyrissjóðsem valin verður við öflun áðurnefndra skatttekna.
ir hyggjast koma markvisst að endurreisn íslensks
Þannig yrði fjárfesting Lífeyrissjóðanna til að bæta
atvinnulífs. Uppbyggingu nýs sjúkrahúss ber að
þjónustu við ferðamenn, styrkja atvinnulíf landsskoða gaumgæfilega og mun hafa fjölmarga kosti í
manna og stuðla að auknum gjaldeyristekjum til
för með sér. Hvalfjarðargöng voru framfaraskref á
lengri tíma en ekki til að stytta ferðatíma. Sjóðirnir
sínum tíma en tvöföldun þeirra í dag er hins vegar
myndu einnig mæta kröfum um arðsemi fjárfestinga.
í ósamræmi við þá forgangsröðun sem þarf að viðAllar ákvarðanir á vettvangi ríkis, banka eða
hafa nú um stundir. Mín skoðun er sú að fjármunum
lífeyrissjóða, eiga að leggja grunn að nýrri sókn í
sjóðanna eigi að verja til verkefna sem nýtast vaxtatvinnumálum þjóðarinnar. Fjárfestingarstefna lífarbroddum í atvinnulífi landsmanna og þar vil ég
eyrissjóða á að mótast af þeirri framtíðarsýn. Að
sérstaklega tiltaka ferðaþjónustuna. Eitt dæmi innan
mínu mati fellur tvöföldun Hvalfjarðarganga ekki í
þess geira er vert að nefna.
þann flokk.
Um þessar mundir eru til umræðu hugmyndir um
uppbyggingu á okkar vinsælustu ferðamannastöðum
og horft er til möguleika á gjaldtöku/skattlagningu á
Höfundur er alþingismaður.

UMRÆÐAN
Magnús Orri Schram skrifar um atvinnuuppbyggingu
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ÞRIÐJUDAGSGANGA verður farin um Viðey þriðjudaginn 9. júní. Gestir fá leiðsögn um eyna og Auður I.
Ottesen garðyrkjufræðingur mun segja frá ræktun að
fornu og nýju á Íslandi og í Viðey. Þá fá gestir kennslu í
sáningu, útplöntun og niðursetningu útsæðis. Siglt er frá
Skarfabakka klukkan 19.15.
Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

'ËLFHITAKERÙ
%KKERT BROT EKKERT ÚOT
Esther bograr yfir kryddjurtum og blómapottum á meðan dóttirin Ragnheiður Eyja leikur sér í garðinum.
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FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dyttar glöð að garðinum

¶¾GILEGUR HITI GËÈ HITADREÙNG
(ITASVEIÚUR  3TUTTUR SVÎRUNARTÅMI
!ÈEINS MM ÖYKKAR HITADREIÙPLÎTUR
&LJËTLEGT AÈ LEGGJA
%KKERT BROT EKKERT ÚOT
$REIÙPLÎTUR LÅMDAR BEINT ¹ GËLÙÈ
'ËLFEFNI LAGT BEINT ¹ DREIÙPLÎTUR ÚÅSAR PARKET
(ENTAR VEL Å ELDRA HÒSN¾ÈI JAFNT SEM NÕ HÒS OG
SUMARHÒS
&LOORÁ GËLFHITAKERÙ ER EINFALT ÚJËTLEGT OG
Ö¾GILEGT

Esther Talía Casey nýtur sín hvað best í garðinum þar sem hún hefur ásamt sambýlismanni sínum Ólafi
Agli Egilssyni komið sér upp litlum kryddjurtagarði, en bæði deila þau áhuga á blómum og garðrækt.

3KEMMUVEGUR  BL¹ GATA  +ËPAVOGUR
3ÅMI   &AX   WWWHRINGASIS

Auglýsingasími

– Mest lesið

Leikkonan Esther Talía Casey
býr ásamt Ólafi Agli Egilssyni
og dóttur þeirra Ragnheiði Eyju í
gömlu húsi í Grjótaþorpinu og kann
því vel. Fyrir aftan húsið er stór
og mikill garður þar sem Esther
nýtur sín hvað best nú þegar sumarið er gengið í garð.
„Þetta er eiginleg sameiginlegur
garður Grjótaþorpsins með trampolíni og leiksvæði fyrir börnin en
þar höfum við Ólafur komið okkur
upp litlum kryddjurtagarði sem er
uppáhalds reiturinn minn í augnablikinu. Þar erum við að reyna að
rækta jurtir eins og myntu, kóríander, graslauk og steinselju. Við
erum með þetta í sérstökum kassa

og svo er ég búin að planta sumarblómum í potta í kring.“
Aðspurð segist Esther vera með
nokkuð græna fingur. „Ég hef alltaf haft áhuga á blómum og garðrækt og það sama á við um Ólaf,
en við sjáum fram á að sameinast í
þessu í ellinni. Við erum hins vegar
bara að leigja hér í Grjótaþorpinu
og þá er ekki hægt að leggja garðinn undir sig og nauðsynlegt að
finna önnur ráð. Við erum bara
með þetta á afmörkuðum bletti
sem ég held að hljóti að vera í lagi
enda held ég að enginn hafi nokkuð á móti blómum. Draumurinn er
svo að eignast eigin garð og við
erum aðeins farin að hugsa okkur

til hreyfings. Við leggjum þó mikið
upp úr því að á nýja staðnum verði
smá grasblettur.
Esther sér fram á að eyða ófáum
stundum næstu vikurnar bograndi
yfir kryddjurtunum á meðan dóttirin hoppar á trampolíninu en sumarfríið er á næsta leiti eftir annasaman vetur. „Síðustu sýningar
á Kardimommubænum verða um
miðjan júní en um svipað leyti ætla
ég að mæta hress og kát á Grímuna
þar sem ég var tilnefnd fyrir leik í
jólasýningunni Sumarljósum. Í lok
sumars taka svo æfingar á Frida
Viva la Vida við en verkið verður
frumsýnt í Þjóðleikhúsinu í haust.“
vera@frettabladid.is

SUMARTILBOÐ
á stillanlegum rúmum
HEILSUDYNUR OG HEILSUKODDAR

Vinsælasta
stillanlega
rúmið
hjá okkur

Eitt með ö

Íslenskir botnar
Íslensk framleiðsla
Íslenskir svefnsófar
Margir litir í boði

llu

Ný tilboð
sjá www.svefn.is
Listhúsinu Laugardal, 581 2233 • Óseyri 2, Akureyri, 461 1150 • Opið virka daga kl. 12:00-18:00 – laugardaga kl. 12:00-16:00 • www.svefn.is
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GÓÐI HIRÐIRINN var opnaður á ný í síðustu viku eftir nokkurra
daga skipulagsbreytingar. Aðgengi viðskiptavina að versluninni var
bætt og reynt var að ná fram betri nýtingu á húsnæðinu. Þá var
kaffihorn verslunarinnar tekið niður. www.sorpa.is

Arne Jacobsen hannaði stólinn Svaninn
árið 1958 fyrir Royal
hótelið í Kaupmannahöfn. Af sama tilefni
hannaði hann Eggið,
sem svo margir
þekkja. Báðir stólarnir
eru enn í dag framleiddir af húsgagnaframleiðandanum Fritz
Hansen.

Gestir virða fyrir
sér listaverk og
hönnun.

Litríkur stóll eftir
Humberto & Fernando
Campana.

Sérstakur
kassalaga
stóll sem
málaður er á
gamall stóll
eftir Richard
Artschwager.

Mörk listar og hönnunar
Hönnunarlist er viðfangsefni sýningar sem haldin er í Düsseldorf í Þýskalandi dagana 23. maí til 5. júlí
2009. Þar eru til sýnis verk heimsþekktra hönnuða og listamanna.

www.fritzhansen.
com

Hvar endar hönnun og hvar hefst
listin? Charles Eames, einn áhrifamesti hönnuður miðrar síðustu
aldar sagði: „Hönnun er túlkun á
tilgangi. Kannski (ef hún er nógu
góð) mun hún síðar verða álitin
list.“ Ungir hönnuðir nútímans
líta á málin á praktískari hátt.
Hinn spænski Jaime Hayon telur
að ekki séu lengur skýr mörk milli
hönnunar og listar. Nýlegasta svarið við þessari eilífu spurningu er
svokölluð hönnunarlist. Dæmi um

slíka list er að finna á sýningu í
Forum Kultur und Wirtschaft
í Düsseldorf í Þýskalandi
sem stendur yfir til 5. júlí.
Þar eru sýnd verk eftir
bæði hönnuði og listamenn
á borð við Ron Arad, Zaha
Hadid, Marc Newson, Rolf
Sachs, Ettore Sottsass, Haim
Steinbach, Marcel Wanders auk
margra annarra.
Nánar er hægt að fræðast um
sýninguna á www.nrw-forum.de

List eða skilrúm? Verk eftir
Ronan & Erwan Bouroullec.

Stóll úr Plútóhundum eftir Humberto &
Fernando Campana.

Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagurinn 8. júní

Franska og frönsk menning - fullt. Tími: 12.15-14.15.

Herrasandalar úr leðri í
úrvali. Mjúkir og þægilegir,
margar gerðir
Stærðir 40 - 47

Miðvikudagurinn 10. júní

Veisluhald í heimahúsi - Hér verður fjallað um nokkur
grundvallaratriði við undirbúning veislu og bent á hagkvæmar

Prjónahópur - Allir velkomnir, bæði þeir sem vilja læra að leiðir. Tími: 12.30-14.30.
prjóna og þeir sem vilja deila reynslu sinni og hugmyndum
Tölvuaðstoð - Komdu og fáðu persónulega aðstoð.
með öðrum. Tími: 13.00-15.00.
Að breyta lifnaðarháttum - Fjallað verður um árangurs-

Verð: 7.550.- til 13.450.-

ríkar leiðir við að breyta hegðunarmynstri sínu, algengar
hindranir í breytingarferlinu og leiðir til að homast hjá því
að leita aftur í sama farið. Tími: 14.15-15.10.

Tölvur á staðnum. Tími: 13.30-15.30.

Bókaklúbbur - Spjallað verður um bókina Leiðin til lífshamingju eftir Dalai Lama. Tími: 14.00-15.00.

Gítarnámskeið fyrir byrjendur - Fimmti hluti af sex.

Englar og djöflar, leynihreyfingar og samsæriskenningar - Sr. Þórhallur Heimisson ræðir kvikmyndina

Áframhaldandi æfingar og nú erum við byrjuð að spila
lög! - Úmbarassa. Tími: 15.00-16.00.

Engla og djöfla, samsæriskenningar eins og Illuminati, New
World Order, Frímúrara, töluna 666 ofl. Tími: 14.30-16.00.

Þriðjudagurinn 9. júní

Fimmtudagurinn 11. júní

Einkatímar í söng - Fullt. Tími: 12.00-14.00.
Franska og frönsk menning - fullt. Tími: 12.15-14.15.
Að finna eigin styrk - Fjallað verður um áföll og þá þætti Föndur, skrapp myndaalbúm - Lærðu að búa til

ÁSKORUN – 12 VIKUR
Við leitum að 20 aðilum sem er alvara með að létta sig !
Þátttökugjald er aðeins 5.000,- fyrir allar 12 vikurnar. Þegar
20 þátttakendur hafa skráð sig er potturinn orðinn spennandi !
Þá verða 70.000,- greidd út í verðlaunafé fyrir 3 efstu sætin:
1. sæti = 50% af pottinum = 35.000,2. sæti = 30% af pottinum = 21.000,3. sæti = 20% af pottinum = 14.000,Verðlaunafé getur aukist ef þáttakendur verða ﬂeiri.
Í hverri viku er vigtun, mæling og persónuleg ráðgjöf. Markviss
fræðsla um heilbrigðan lífsstíl og hvataverðlaun í hverri viku.
Árangur er mældur sem hlutfall af heildarþyngd.

sem geta aukið á tilfinningalega upplifun. Einnig verður
skrautleg og skemmtileg albúm fyrir uppáhalds myndirnar
fjallað um bjargráð og stuðning við þá sem eiga um sárt að þínar. Tími: 13.00-15.00
binda. Námskeiðið er blanda af fræðslu og æfingum sem
Hugmyndafræði góðra húsráða - Langar þig að skilja
geta hjálpað þér að finna eigin styrk. Tími: 13.00-15.30
betur þín eigin fjármál og læra að skoða þau á gagnrýnin
Áhugasviðskönnun - Ef þú hefur ákveðið starf eða
hátt? Fjallað verður um nokkur lykilhugtök, heildarmyndina
nám í huga, getur könnunin staðfest hugmyndir þínar.
og þann veruleika sem fólk býr við. Tími: 14.30-15.30.
Skráning nauðsynleg. Tími: 13.00-14.30.
Jóga - Mæta í þægilegum fatnaði. Tími: 15.00-16.00.
Kvikmyndirnar og lífið - Skoðuð verða trúar- og siðferðismyndbrot í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Spjallað um Föstudagurinn 12. júní
hvernig nota má kvikmyndir, sjónvarpsþætti og tónlistarEinkatímar í söng - Fullt. Tími: 12.00-14.00.
myndbönd til að ræða um stórar spurningar á borð við:
Hver erum við? Fyrir hvað stöndum við? Hvert stefnum
Nokkrir góðir dagar í Japan....á íslandi - Viltu ferðast
við? Tími: 15.30-16.10.
um Japan í huganum? Toshiki Toma fjallar um sérkenni
Qi – Gong - Qi – Gong - Æfingar sem hjálpa fólki að afla, japansks samfélags, siðvenjur og hegðun, japanska tungu og
margt fleira. Tími: 13.00-14.00.
varðveita og dreifa orku um líkamann.Tími: 16.10-17.00.

Bingó - Veglegir vinningar í boði. Kaffi á könnunni og vöflur
í boði hússins. Tími: 14.00-15.30.

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri

Viltu vita meira ?

og gleði? Tími: 15.30-16.30.

Skráning og fyrirspurnir sendist á jhelga@visir.is
Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is | www.raudakrosshusid.is | Opið virka daga kl. 12-17
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Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali
Húsinu fylgir afgirtur garður og stór timburverönd.

BÚSETURÉTTUR Á MARKAÐSVERÐI

MYND/ÚR EINKASAFNI

Einstakt útsýni

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

Heimili fasteignasala kynnir
í einkasölu einbýlishús við
Miðhús 19 í Grafarvogi.
Húsið er tveggja hæða, skráð 145
fermetrar ásamt sérstandandi
32 fermetra bílskúr. Það þykir
staðsett á góðum útsýnisstað.
Við húsið er afgirtur garður og í
honum afgirt stór timburverönd.
Gengið er inn á neðri hæð. Þar
er flísalögð forstofa, þvottahús
og gestasalerni, parkett á eldhúsi, stofu og borðstofu. Eitt þrep
er niður í stofu úr borðstofu. Eldhús er með parkett á gólfi og eikarinnréttingu.
Á efri hæð er sjónvarpshol,
þrjú svefnherbergi með parketti
og flísalagt baðherbergi í hólf og
gólf. Stigi er úr sjónvarpholi upp
í vinnuaðstöðu í risi. Úr hjóna-

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3-4 herbergja íbúð ásamt stæði í
bílakjallara. Íbúðin er á fjórðu hæð í átta hæða lyftuhúsi.
Ásett verð er kr. 3.750.000.- og mánaðargjöldin eru um
kr. 130.000.- Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn
samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að
gefa tilboð þurfa
að panta
tímatilboð
á skrifstofuí Búmanna
í
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn
geta
geﬁð
búsetusíðasta lagi 12. júní n.k.
réttinn.
Réttur til kaupa miðast
við 50
ára
Tilboðsfrestur
er til 19.
júní og
n.k. eldri.
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við
skrifstofu félagsins
aðogKletthálsi
í ðsíma
552 5644 milli 9-15,
Bæði félagsmenn
utanfélagsmenn geta1geﬁ
tilboð í búseturéttinn.
Þeir sem
áhuga hafatölvupóst
er bent á að hafa samband
við skrifstofu félagsins
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644
eða
senda
á netfangið
bumenn@bumenn.is
milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Húsið er tveggja hæða, skráð 145 fermetrar. Því fylgir bílskúr, sem hefur verið innréttaður sem stúdíóíbúð.

herbergi er útgangur út á svalir
í suður. Tvö barna- og hjónaherbergi með fataskápum. Bílskúr
er innréttaður sem stúdíóíbúð,

með baðherbergi með sturtu.
Húsið er í rólegu hverfi þar
sem stutt er í skóla, sundlaug og
aðra afþreyingu.
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150-250 „PENTHOUSEÍBÚÐ Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU ÓSKAST FYRIR
TRAUSTAN KAUPANDA

EINBÝLISHÚS ÓSKAST

ÓSKUM EFTIR GÓÐU EINBÝLISHÚSI
Í LAUGARDALNUM FYRIR TRAUSTAN
KAUPANDA

EINBÝLISHÚS Í 101 ÓSKAST
ELDRI BORGARAR

Kleppsvegur. Verslunar-, skristofu- og lagerhúsnæði til
leigu.

ELDRI BORGARAR

Miðleiti. 2ja herb.

Efstaleiti. Útsýnisíbúð.

Góð 81,9 fm íbúð á 3. hæð í þessu eftirsótta
lyftuhúsi fyrir 55 ára og eldri. Stórar og
skjólgóðar ﬂísalagðar svalit til suðurs.búðinni
fylgir sér stæði í upphitaðri bílageymslu,
hlutdeild í matsal, leikﬁmisal, gufubaði o.ﬂ.
Verð 31,9 millj.

Glæsileg 145 fm útsýnisíbúð á 4. hæð í þessu
eftirsótta húsi. Stórar og glæsilegar stofur með
sólskála útaf, 2 góð herbergi, rúmgott eldhús
og marmaralagt baðherfbergi. Mikils útsýnis
nýtur af svölum. Sér geymsla og sér stæði í bílageymslu. Mikil sameign m.a. sundlaug, gufubað
o.ﬂ. Laus ﬂjótlega. Verð 59,9 millj.

Síðumúli- skrifstofuhæð til leigu.

Austurströnd-Seltjarnarnesi

Bugðulækur. 5 herb.

Til leigu 332,4 fm skrifstofuhæð á 3. hæð auk 68,9 fm millilofti. Möguleiki að leigja í
smærri einingum. Gluggar á öllum hliðum, góð lýsing og tölvulagnir í öllum herbergjum. Næg bílastæði. Leigist með eða án húsgagna.

Falleg 161 fm útsýnisíbúð á 8. hæð (efstu)
auk sér stæðis í lokaðri bílageymslu. Stórar
stofur með útgangi á svalir til norðausturs.
Glæsilegt og víðáttumikið útsýni. Sér
geymsla í kj. og sameiginl. þvottaherbergi
á hæðinni. ATH. LÆKKAÐ VERÐ. Verð
43,9 millj.

5 herb. 119,3 fm íbúð á efstu hæð í fjórbýli.
Íbúðin er mikið endunrýjuð m.a. öll gólfefni,
innrétting og tæki í eldhúsi, baðherbergi,
raﬂagnir og taﬂa o.ﬂ. Rúmgóðar og bjartar
stofur og 3 herbergi. Suðursvalir. Sér geymsla
í kj. og geymsluris yﬁr allri íbúðinni. Verð
34,9 millj.

Húsnæðið er að mestu leyti endurnýjað árið 2008 og skiptist í stórt verslunarrými með
miklum gluggum og góðri lofthæð, skritstofa innaf verslun, eldhús með nýjum innréttingum
og endurnýjað salerni. Gott lagerrými með góðum innkeyrsludyrum. Góð bílastæði.

Arnarás-Garðabæ. 3ja herb. endaíbúð
Falleg 113,2 fm endaíbúð á neðri hæð með sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
rúmgott eldhús, þvottaherbergi innaf eldhúsi, rúmgóða stofa, 2 herbergi og baðherbergi. Sér
verönd til suðvesturs.Gluggar í 3 áttir. Fallegt útsýni. Verð 32,9 millj

Laugalækur.
Fallegt 155,7 fm raðhús á pöllum þ.m.t. bílskúr á þessum eftirsótta stað í Laugardalnum.
Aukin lofthæð í stofu og svalir meðfram endilöngu húsinu. Verönd til suðurs. Hús nýlega
málað að utan. Laust ﬂjótlega. Verð 39,5 millj.

Freyjugata. 2ja herb.
Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi
og sér þvottaherb. í Þingholtunum.
Íbúðin er mikið endurnýjuð m.a. nýleg
innrétting í eldhúsi og nýlegt gler í
gluggum. Opið eldhús, rúmgóð stofa
og herb. með mikilu skápaplássi. Hús
nýlega viðgert og málað að utan. Verð
18,9 millj.

Langabrekka-Kópavogi.

Engihjalli-Kópavogi. 4ra
herb.
107,9 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu
lyftuhúsi. Nýlega endurnýjað baðherbergi.
Vestursvalir. Sameiginl. þvottaherb. á
hæðinni og sér geymsla í kj. Laus við
kaupsamning. Öll þjónusta og skólar í
göngufæri. Verð 19,5 millj.

115,4 fm fallegt einlyft imburhús á útsýnisstað á stórri lóð í grónu hverﬁ. Húsið er mikið
endurnýjað á árunum 2000-2002. Rúmgóðar stofur, 2 herbergi. Möguleiki að útbúa 3ja
herbergið. Aðliggjandi lóð er einnig til sölu. Eigendur eru tilbúinir að taka 3ja herb.
íbúð/ir í 101 uppí. Verð 35,0 millj.

Sólheimar. 4ra herb.
Vel skipulögð 101 fm íbúð á 11. hæð auk sér
geymslu í kjallara. Útgangur á suðursvalir
úr stofu og hjónaherbergi. Sameiginlegt
þvottahús á efstu hæð. Einstakt útsýni frá
suðri til norðurs. Frábært útsýni. Laus
strax. Verð 24,9 millj.

Kristnibraut. 3ja herb. til
sölu eða leigu.
93,5 fm útsýnisíbúð á 3. hæð þ.m.t.
sér geymsla í kjallara. Flísalagðar
suðvestursvalir út af stofu. Í eldhúsi eru
fallegar innréttingar úr ljósum við og
góður borðkrókur. Frábært útsýni til
norðurs. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Laus ﬂjótlega. Áhv. um 15,0 millj.
við ÍLS. Verð 21,9 millj.

Hofgarðar- Seltjarnarnesi.
Glæsilegt 198,9 fm einlyft einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Húsið var mikið endurnýjað
fyrir nokkrum árum m.a. eru öll gólfefni ný, innrétting í eldhúsi, fataskápar, innihurðir, baðherbergi og gler í gluggum. Stórt opið rými sem í eru stofa, borðstofa og eldhús, 4 herbergi,
sjónvarpshol og ﬂísalagt baðherbergi. Innfelld lýsing í loftum. Lóð öll nýlega endurnýjuð,
verönd til suðurs þar sem er heitur pottur, sturta og skjólveggir. Hiti í innkeyrslu og stéttum
fyrir framan hús. Verð 67,5 millj.

Daggarvellir-Hafnarfirði. 4ra herb.
Glæsileg 89,2 fm 4ra herb. íbúð þ.m.t. sér
geymsla á 4. hæð með sér inngangi af
svölum. Fallegar innréttingar úr eik. Björt
stofa/borðstofa með útgangi á stórar svalir til
vesturs Stæði í bílageymslu. Hagstætt áhv.
lán um 21 millj. Verð 22,5 millj.

Bæjartún-Kópavogi.

Kambasel.

Bragagata. 2ja – 3ja herb.

210,2 fm einbýlishús með aukaíbúð og 32 fm bílskúr á þessum fallega stað við Fossvoginn.
Í kjallara er studíóíbúð með sérinngangi sem möguleiki er að stækka. Ræktuð loð með
timburpalli til suðurs Stutt í skóla, íþróttasvæði og ﬂesta þjón. Góð eign, laus til afh.
strax. ÖLL SKIPTI KOMA TIL GREINA. Verð 53,9 millj.

195,6 fm raðhús á þremur hæðum auk 23,1 fm bílskúrs. Húsið er vel skipulagt og skiptist m.a.
í 5 svefnherbergi, nýlega endurnýjað baðherbergi, stórar samliggjandi stofur, rúmgott eldhús
og sjónvarpshol í risi. Suðursvalir og stór verönd til suðurs. Hús nýlega málað að utan. Stutt í
skóla og leikskóla. ÖLL SKIPTI KOMA TIL GREINA. Verð 45,9 millj.

2ja - 3ja herb. risíbúð í góðu fjöleignarhúsi í
Þingholtunum. Laus til afhendingar strax.
Verð 13,5 millj.

Kórsalir-Kópavogi. 3ja - 4ra
herb.
Góð 116 fm 3ja - 4ra herb. íbúð á jarðhæð
með sér verönd, sér stæði í bílageymslu, sér
þvottaherbergi og sér geymslu. Kirsuberjaviður
í eldhúsi og fataskápum. Mahogny í hurðum.
Hellulögð verönd til suðurs. Útsýni. Verð 25,7
millj.

Efstasund. 3ja herb. m.sérinng.
Falleg 86,9 fm íbúð auk 2,4 fm sér geymslu.
Björt stofa með glugga í tvær áttir. Baðherbergi nýlega tekið í gegn og 2 rúmgóð
herbergi. Laus strax. SKIPTI Á STÆRRI.
Verð 22,5 millj.

Fjarðarsel.
Fallegt 240,4 fm endaraðhús að meðt.
62,5 fm sér 2ja herb. íbúð í kjallara og
26,2 fm innbyggð bílskúrs. Húsið er tvær
hæðir og kjallari og skiptist m.a. í samliggjandi stofur, sjónvarpsstofu, eldhús, 2
- 3 herb. auk séríbúðar. Ræktuð lóð og hiti
í innkeyrslu. Arkitekt: Kjartan Sveinsson.
Laust til afh. strax. Verð 44,9 millj.

Reykjavíkurvegur- Hafnarﬁrði.
Vel innréttaðar íbúðir í glæsilegu 5 hæða lyftuhúsi. Íbúðirnar skilast fullbúnar með
gólfefnum og í eldhúsi fylgja uppþvottavél og ísskápur. Sér stæði með hverri íbúð í lokaðri
bílageymslu. Afh. við kaupsamn. Sýningaríbúð. Bókið skoðun. Nánari uppl. á www.
fastmark.is. Verð frá 30,0 millj.

Sóleyjargata.
Efri hæð og ris í tvíbýlishúsi á þessum
eftirsótta stað í miðborginni. Á hæðinni
eru m.a. þrjár samliggjandi stofur, eldhús
og gesta snyrting. Í risi eru 3-4 herbergi og
baðherbergi auk geymsluriss. Svalir út af
borðstofu í suður. Gott útsýni er úr risinu
m.a. yﬁr háskólasvæðið. Falleg ræktuð lóð
með háum trjám. Laus til
afhendingar strax.

Langholtsvegur. 3ja herb.

Sörlaskjól.

Falleg og endurnýjuð 3ja herb. risíbúð í fjórbýli. Eldhús með góðum borðkrók, stofa með
útgangi á góðar svalir í suður og 2 herbergi.
Fallegt útsýni. Sér geymsla í kjallara. Áhv. 10
millj. frá ÍLS. Verð 19,9 millj.

Glæsileg og algjörlega endurnýjuð 4ra herb.
efri hæð í þríbýlishúsi á opna svæðinu móti
sjónum. Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan
og smekklegan hátt. Eyja í eldhúsi og vönduð
tæki. Stór og björt stofa með útsýni út á
sjóinn og víðar. Svalir til vesturs. Hús að utan
nýviðgert. Verð 37,0 millj.

Öldugata. 2ja - 3ja herb.

Mávahlíð. 2ja herb.

Endurnýjuð og björt 2ja - 3ja herb. 68,1 fm
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað
við miðbæ Reykjavíkur. Gluggar og gler
endurnýjað nýlega. Útgangur á lóð úr stofu.
Verð 19,5 millj.

Vel staðsett 37,5 fm íbúð m. sérinng. í Hlíðunum. Íbúðin er afar vel skipulögð og skiptist
í forstofu, stofu, eldhúskrók, svefnkrók og
baðherbergi. Sameign til fyrirmyndar. Verð
12,9 millj.

Framnesvegur. 3ja herb.
Falleg 84,5 fm íbúð á 3. hæð, efstu,
í 5 íbúða steinhúsi. Góðar svalir í
suðaustur út af stofu. Fallegt útsýni úr
herbergjum. Sameign nýlega tekin í
gegn. Sér bílastæði og stór garður
fylgir eigninni. SKIPTI Á STÆRRI
EIGN KOMA TIL GREINA.

Frá 1957

Ennishvarf lækkun og eignaskipti
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108 Reykjavík
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Hæðir

ATH. LÆKKAÐ VERÐ ÚR 69,5 m. í 49,0 m.
EIGNASSKIPTI KOMA EINNIG TIL GREINA. Vel
skipulagt og fallegt u.þ.b. 200 fm einbýlishús
á tveimur hæðum í “ funkis stíl” auk sökkla
fyrir 40 fm frístandandi bílskúr. Vandaðar
innréttingar m.a. parket og ﬂísar á neðri
hæðinni. Húsið skiptist í anddyri, gestasnyrtingu,lagnabergi (geymsla), eldhús, borðstofu,
bókaherbergi og stofu. Á efri hæðinni eru
fjögur svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. V. 49,0 m. 3965

Elsta starfandi fasteignasala landsins

www.eignamidlun.is

Maltakur 7- nýjar íbúðir í Garðabaæ

Miðleiti - glæsileg íbúð með útsýni
Glæsileg 5-6 herb. 145 fm endaíbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli, ásamt 25,4 fm stæði í
lokaðri bílageymslu. Íbúðin sem er öll hin
vandaðasta og skiptist þannig: Neðri hæð,
hol/gangur, 2 góð herb., eldhús, baðherb.,
stofa og borðstofa. Á efri hæð er sjónvarpsherb., og svefnherb. Gólfefni: Massíft parket
er á allri íbúðinni nema baði, en það er
ﬂísal. V. 42,0 m. 4766

Úthlíð - neðri sérhæð Falleg og rúmgóð
6 herb. 152,5 fm neðri sérhæð í góðu
húsi. Hæðin skiptist í anddyri, hol,
eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu, tvær
stórar samliggjandi stofur til suður og 4
svefnherbergi. Baðherbergið hefur verið
standsett svo og eldhúsið. Parket og ﬂísar
eru á gólfum. V. 39,0 m. 4756

Ásvallagata - laus strax
Glæsileg og mikið endurnýjuð 3ja til 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi í kjallara. Íbúðin skiptist í stofu og
borðstofu sem er samliggjandi við eldhús,
tvö herbergi, gang og baðherbergi. Í
kjallara fylgir rúmgott parketlagt herberg,i
opið er niður í herbergið úr stofu,
V. 29,5 m. 4765

Stórglæsilegar og vel hannaðar 2ja- 3ja herb. íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæðinni.
Í íbúðunum eru stór og björt rými. Svefnherbergi eru með innbyggðum fataherbergjum
og mörg með sér baðherbergjum. Sannkallaðar hjónasvítur. Góð gestaherbergi og
rúmgóðar stofur með sambyggðu eldhúsi á móti suðri.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 - 18:30

Seinakur - Verð frá 26.9 m.
Brautarland - neðst í Fossvoginum

Glæsilegar og vel hannaðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir á Anarneshæðinni. Í íbúðunum eru
stór og björt rými. Svefnherbergi eru mörg með innbyggðum sér baðherbergjum og góðu
skápaplássi. Sannkallaðar hjónasvítur. Húsin eru aðeins tveggja hæða en þó með lyftu.
Undir þeim er vel hönnuð og lokuð bílageymsla þar sem sérgeymsla íbúðar er í ﬂestum
tilfellum inn af stæði hennar. Sýningar í samráði við sölumenn Eignamiðlunar. 8195

Seinakur 3 - ný fullbúin íbúð

Fallegt 174,6 fm endaraðhús fyrir neðan
götu, ásamt ca 65 fm kjallara ( sem er
óskráður) og 28,1 fm bílskúr sem er í
lengju fyrir ofan húsalengjuna. Húsið
skiptist þannig að á efri hæð (sem er talin
174,6 fm.) er forstofa, gestasnyrting, hol,
þrjú herbergi (voru fjögur), baðherbergi,
eldhús, borðstofa og stofa. Á neðri hæð er
hol, stórt sjónvarpsherbergi, herbergi og
geymsla. V. 61,0 m. 4728

Eldri borgarar

Einbýli

Hvassaleiti - glæsileg sérhæð Glæsileg og
mikið endurnýjuð 4ra herbergja sérhæð.
Íbúðin hefur nýlega öll verið standsett á
smekklegan og vandaðan hátt m.a.innréttingar, skápar, hurðir, gólfefni, eldhús og
baðherbergi. Rafmagn hefur verið endurnýjað í íbúðinni. V. 29,9 m. 4760

4ra-6 herbergja

Álfaskeið - falleg íbúð í nýju húsi Sérlega rúmgóð og björt ﬁmm herbergja íbúð
á annari hæð (efstu) í nýlegu fjórbýlishúsi við Álfaskeið í Hafnarﬁrði.
Eigninni fylgir sérstæði í bílageymslu.
Samkvæmt Fasteignamati ríkisins er íbúðin sjálf 133,3 fm, stúdíóherbergi á jarðhæð
30,2 fm, geymsla 21,5 fm samtals 184,9
fm. V. 38,0 m. 4767

3ja herbergja

Ný stórglæsileg og vel hönnuð íbúð á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúðinni eru stór
og björt rými. Húsið er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir því er vel hönnuð og lokuð bílageymsla. Íbúðin er afhent með fallegu eikarparketi að mestu en þó eru gólf anddyris,
bað- og þvottaherb., ﬂísalögð. Fallegar viðarinnréttingar og innihurðir í stíl. V. 26,9 m. 8188

Fálkagata - lítið einbýli

Vogatunga - 60 ára og eldri Einlyft 85,1
fm parhús fyrir eldri borgara ásamt 25,3
fm bílskúr, samtals 110,4 fm. Húsið er
staðsett í lokuðum botnlanga og skiptist
í forstofu, hol, stórt svefnherbergi, stóra
stofu, eldhús og sérgeymslu. Aðkoma
að húsinu er mjög góð. Bílskúrinn er
innbyggður í húsið. Fallegt útsýni er til
suðurs og vesturs. Verðlaunagata.
V. 28,8 m. 3575

Fallegt 78,7 fm einbýlishús sem er á
baklóð. Húsið skiptist í forstofu, stofu, 3
herbergi, baðherbergi, eldhús og þvottahús.

Bollagarðar - Seltjarnarnes Glæsilegt
einbýlishús með sjávarútsýni. Eignin
skiptist í forstofu, hol/gang, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi,
sjónvarpshol, geymslu og baðherbergi.
Endurnýjuð lóð með afgirtri verönd og
heitum potti. Allar innréttingar, gólfefni
og skipulag er hið vandaðasta enda hefur
húsið allt verið endurnýjað á síðustu
árum. V. 65,0 m. 4640

Miðleiti - eftirsótt saðsetning 3ja
herbergja íbúð í eftirsóttri blokk, “Gimlisblokkinni”. Íbúðin skiptist þannig: Hol,
þvottahús, eldhús, borðstofa, svefnherbergi, stofa, svalir o.ﬂ. Stæði í upphitaðri
bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus strax.
V. 28,5 m. 4749

Raðhús

V. 19,9 m. 4780

Keilugrandi - rúmgóð íbúð
Mjög rúmgóð 85,5 fm 3ja herbergja íbúð
sem er á tveimur hæðum ásamt stæði í
bílskýli. Íbúðin er í dag nýtt sem 2ja
herbergja en á teikningu er íbúðin 3ja
herbergja og möguleiki á því að gera hana
að 4ra herbergja. Íbúðin er öll opin og
björt.

Skúlagata - 8. hæð Falleg og björt
60,2 fm tveggja herbergja útsýnisíbúð á
áttundu hæð við Skúlagötu fyrir 60 ára og
eldri, glæilegt útsýni yﬁr sundin og vestur
yﬁr borgina. Sér bílastæði í bílageymslu
fylgir íbúðinni. V. 20,5 m. 4716

V. 24,9 m. 4787

Holtsbúð - Laust strax Gott 166,3 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum
bílskúr. Á neðri hæð er hol, þvottahús/
geymsla, baðherbergi og svefnherb. Á
efri hæð er stofa, eldhús, gangur, snyrting
og tvö herb. Húsið er til afhendingar við
kaupsamning. V. 36,0 m. 4761

Vesturberg - engin útborgun - yﬁrtaka
á láni Einstaklega falleg og endurnýjuð
78 fm þriggja herbergja íbúð á 1.hæð,
stór sólarverönd með skjólveggjum.
Íbúðin skiptist í forstofugang, baðherbergi,
hjónaherbergi, eldhús með borðkrók,
barnaherbergi og stofu. MÖGULEIKI Á
100% FJÁRMÖGNUN. V. 17,9 m. 4509

2ja herbergja

Hæðir

Hlíðarhjalli - Mikið útsýni
Góð 3ja herbergja 116,9 fm íbúð í
Hlíðarhjalla Kópavogi með miklu útsýni og
bílskúr. Íbúðin sjálf er 92,5 fm og bílskúrinn
er 24,4 fm, fullbúinn.
V. 23,9 m. 4773

Kleppsvegur - 60 ára og eldri Mjög góð
og vel skipulögð 2ja herbergja 79 fm íbúð
í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Þvottahús
innan íbúðar og yﬁrbyggðar svalir. Mikil og
góð sameign m.a. salur í húsinu.
V. 24,0 m. 4486

Einbýli

Espigerði - Efsta hæð- Útsýni Falleg
187,8 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu
hæðunum í fallegu fjölbýlishúsi. Þrennar
svalir eru á íbúðinni og stórkostlegt útsýni.
V. 49,5 m. 4737

Markland - Fossvogur 2ja herbergja 55
fm björt íbúð á jarðhæð með sérgarði.
Íbúðin hefur verið endurnýjuð s.s. skápar,
gólfefni (parket og ﬂísar), baðherb. o.ﬂ.
timburverönd til suðurs. V. 15,5 m. 4475

Kambasel - jarðhæð
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér garði til suðvesturs.
Eignin skiptist í anddyri, hol, stofu,
eldhús, baðherbergi og svefnherbergi.
Auk sameignar er sérgeymsla.
Íbúðin er laus strax.
V. 16,5 m. 4788

VANTAR ÍBÚÐIR TIL LEIGU
Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur allar gerðir íbúðar
húsnæðis til leigu. Vinsamlegast haﬁð samband við
Hilmar Þór Hafsteinsson löggiltan leigumiðlara.

Ólafsgeisli - frábær staðsetning. Mjög
vel staðsett tvílyft 237,8 fm einbýlishús
með 26,8 fm innbyggðum bílskúr. Húsið
er staðsett innst inn í lokaðri götu og
er útsýni mjög glæsilegt og stutt er út í
óspillta náttúruna og Garfarholtsgolfvöllinn. Lóðin er fullbúin og m.a. með um
100 fm timburverönd, hellulögðu plani
V. 64,0 m. 4704

Þinghólsbraut - neðri sérhæð Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 4ra
herbergja neðri sérhæð við Þinghólsbraut
í Kópavogi. Nýr rúmgóður bílskúr fylgir
íbúðinni. Íbúðin skiptist þannig: forstofa,
hol, stofa, borðstofa, eldhús, þrjú herbergi,
baðherbergi og þvottahús. Sér verönd
fylgir íbúðinni. Íbúðin hefur nýlega öll
verið töluvert standsett á smekklegan og
vandaðan hátt, þ.m.t. baðherbergi, eldhús,
innihurðir og fataskápar. V. 29,9 m. 4774

Boðagrandi - mikið útsýni 2ja herbergja
falleg íbúð á 7. hæð. Stórglæsilegt útsýni
er úr íbúðinni. Mikil sameign fylgir m.a.
sauna, hjólageymsla o.ﬂ Húsvörður er í
blokkinni. V. 15,9 m. 4736

Leigumiðlun
Smiðjuvegur
verslunarhúsnæði til leigu.
Mjög gott 495 fm verslunarhúsnæði á einni
hæð við Smiðjuveg í Kópavogi. (AXIS húsið).
Eignin er mikið endurnýjuð. 4741

Laufásvegur
140 fm verslunar- eða skrifstofuhúsnæði á
jarðhæð. Engin VSK kvöð. Verð 1.800 pr fm.

Búseti
Búsetihsf.
hsf.· •Skeifan
Skeifan19,
19,108
108Reykjavík
Reykjavík· •Sími:
Sími:520
5205785
5788· Fax:
• Fax:533
5335749
5749· •Veffang:
www.buseti.is
www.buseti.is
™

íbúðir:18.
Umsóknarfrestur
til 11. til
nóvember.
Úthlutun
Lausar íbúðir Lausar
til úthlutunar
júní. Umsóknarfrestur
og með 16.
júní. er 12. nóvember

Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar
Staður

Íbúð nr.

Fm

Fj.herb Búseturéttur

102

80,0

3

4.960.346

202
103
202
203

105,0
110,1
114,0
119,8

4
4
4
5

Þverholt 13

403

82,6

Miðholt 13*

303

202
202
102
101
301
406
301
405
101
202
304
404
203
403
304
201
301
301
401
202

Búseturéttur

Búsetugjald

Tegund láns

3.897.415

78.526

Almennt lán

Fljótlega

1.873.881
2.298.952
2.386.359
2.504.253

1.237.542
1.791.951
1.618.604
1.486.900

102.742
127.592
132.272
138.727

Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán

1. september
Sem fyrst
Strax
Fljótlega

3

2.353.742

1.588.075

113.113

Almennt lán

Strax

95,0

4

3.213.286

2.454.212

82.344

61,3
42,3
51,0
51,0
51,0
93,7
90,6
87,2
92,7
99,0
109,8
110,7
110,4
110,8
108,7
119,8
118,1
118,1
88,1
121,7

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

1.249.369
1.405.929
1.708.297
1.708.297
1.708.297
2.889.131
2.793.546
2.588.315
2.732.177
2.920.327
3.070.290
3.413.308
3.404.057
3.416.391
3.226.489
3.501.682
3.501.682
3.501.682
2.942.247
3.592.556

1.249.369
1.405.929
1.133.272
1.127.680
1.133.781
1.908.031
1.844.905
1.748.653
2.159.721
1.794.784
1.886.949
2.254.205
2.248.096
2.256.242
2.179.801
2.767.996
2.774.249
2.773.207
1.983.390
2.839.830

72.257
69.699
77.242
77.242
77.242
117.033
113.185
108.469
122.883
124.416
137.019
138.305
137.921
138.315
134.967
156.344
154.513
154.513
82.959
142.209

hámark

lágmark

Afhending/losnar af ósk eiganda

Akranes
Lerkigrund 7

Hafnarfjörður
Holtabyggð

Holtabyggð 2
Blikaás 19
Blikaás 19
Blikaás 19

Mosfellsbær
Eign- og tekjum.

1. sept. eða fyrr

Þverholt 13-15

Reykjavík

Breiðavík 7-9

Klappastígur 20

Kirkjustétt 7-13

yggi

Breiðavík 9
Klapparstígur 20
Laugavegur 135
Laugavegur 137
Laugavegur 137
Kristnibraut 67
Kristnibraut 65
Kristnibraut 63
Bjallavað 7
Kirkjustétt 7
Kirkjustétt 9
Kristnibraut 67
Kristnibraut 65
Kristnibraut 65
Kristnibraut 63
Bjallavað 7
Bjallavað 9
Bjallavað 11
Frostafold 20
Bjallavað 7

Vaxtabætur einstæðra foreldra eru að hámarki 20.358,einhleypra 15.829,- og hjóna eru 26.177,-

Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Almennt lán
Eign- og tekjum.
Eign- og tekjum.

nóv/des.
Strax
Strax
Samkomulag
Samkomulag
Strax
1. júlí
Fljótlega
Strax
Fljótlega
Fljótlega
Samkomulag
Samkomulag
Samkomulag
Samkomulag
Strax/samkomulag
1. nóv eða Samkomulag
Fljótlega
Strax
Byrjun ágúst

Hvað er innifalið í mánaðargjaldi?
• Afborgun lána • Brunatrygging fasteignar

Næsta auglýs

ing
frelsi
þegar
þér hentar
• Fasteignagjöld • Hiti Öryggi til framtíðar,
verður
Hafðu
sambandfrelsi
og kynntu
þérþér
málið!
10. ágú
st
til
framtíðar,
þegar
hentar

Hvað er ekki innifalið?

• Húseigendatrygging

• Hússjóður

• Innbústrygging • Rafmagn íbúðar

Búsetifélagsins
hsf. ·ogSkeifan
Fyrirvari er um mögulegar
prentvillur og
og breytingar
á verði. Ofangreindir
taka mið af samþykktum
reglum.
Fyrirvari um mögulegar
prentvillur
breytingar
á verði.þættir
Ofangreindir
þættirfélagsins
takaogmið
af samþykktum
reglum.

Nýuppgerð
íbúð, fyrirvari
um endanlegar
19,*108
Reykjavík
· Sími:
520 tölur.
5785

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

0RESTASTÅGUR  2EYKJAVÅK
4IL ENDURÒTHLUTUNARERBÒSETURÁTTURÅ JA HERBERGJA ÅBÒÈ SEM ERUM  FM ¥BÒÈIN ER¹ ÖRIÈJU H¾È Å
ÙMM H¾ÈA FJÎLBÕLISHÒSI OG FYLGIRST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA UNDIRHÒSINU ¥BÒÈIN GETURVERIÈ TIL AFHENDINGAR
ÚJËTLEGA

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR

0RESTASTÅGUR  2EYKJAVÅK
4IL ENDURÒTHLUTUNARERBÒSETURÁTTURÅ RA HERBERGJA ÅBÒÈ SEM ERUM FM ¥BÒÈIN ER¹ FYRSTU H¾È Å
ÙMM H¾ÈA FJÎLBÕLISHÒSI OG FYLGIRST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA UNDIRHÒSINU ¥BÒÈIN GETURVERIÈ TIL AFHENDINGAR
ÚJËTLEGA

Þriggja og fjögra herbergja íbúðir
í vel hönnuðum raðhúsum við
Smyrlaheiði í Hveragerði

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búsetu0RESTASTÅGUR  2EYKJAVÅK
réttinn.
4IL ENDURÒTHLUTUNARERBÒSETURÁTTURÅ JA HERBERGJA ÅBÒÈ SEM ERUM  FM ¥BÒÈIN ER¹ FJËRÈU H¾È Å
við 50 ára
eldri.
ÙMM H¾ÈARéttur
FJÎLBÕLISHÒSItil
OGkaupa
FYLGIRST¾ÈI Åmiðast
BÅLAKJALLARA UNDIRHÒSINU
¥BÒÈINog
GETURVERIÈ
TIL AFHENDINGAR
Þeir3VALIRERU
sem YÙRBYGGÈAR
áhuga hafa er bent á að hafa samband við
ÚJËTLEGA
skrifstofu félagsins að
Kletthálsi 
1 íJÒNÅ
síma
5MSËKNARFRESTURERTIL
NK 552 5644 milli 9-15,
eða
senda
tölvupóst
á¹netfangið
(¾GT
ERAÈ F¹ N¹NARI
UPPLÕSINGUM
SKRIFSTOFU FÁLAGSINSbumenn@bumenn.is
Å SÅMA   MILLI KL  

Auglýsingasími

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

• Raðhús á einni hæð
• Búseturéttur frá 2.4 millj.
• Mánaðargjöld frá 106.000
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Sólpallur og fullfrágengnar lóðir
• Samkomuhús fylgir
Íbúðirnar eru á bilinu 96-123 fm og geta verið til
afhendingar
ﬂjótlega.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta
geﬁð
tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.
Umsóknafrestur er til 15. júní 2009.
Þeir
sem
áhuga
er bent
á að
hafa
samband
Einnig er hægt
að nálgasthafa
gögn og nánari
upplýsingar
á skrifstofu
félagsins
að Kletthálsivið
skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1 í síma 552 5644 milli 9-15,
1 eða íá
síma
552-5644 milli kl.bumenn@bumenn.is
9-15.
eða senda tölvupóst
netfangið

– Mest lesið
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● fréttablaðið ● fasteignir

8. JÚNÍ 2009

Frá 1957

10 ár
í Mosfellsbæ
Mosfellsbæ
Sími: 586 8080

•

Kjarna

•

Þverholti 2

•

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

www.fastmos.is

Urðarholt - 2ja herbergja

Falleg og björt 64,3 fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli við miðbæinn í Mosfellsbæ. Baðherbergi m/baðkari og stórt hjónaherbergi. Svalir í
suðvestur og mjög fallegt útsýni að Esjunni í norðausturátt. V. 16,9 m. 4595

Litlikriki 2 - 4ra herbergja Ný og
glæsileg 126 fm, 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í nýju glæsilegu 3ja hæða
lyftuhúsi við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðin er fullbúin með eikarinnréttingum. Eikarparket og ﬂísar eru
á gólfum.
Íbúðin er tilbúin til afhendingar!
Lækkað verð! V. 29,8 m. 3513

Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

+VÅSLARTUNGA  -OSFELLSB¾R
+VÅSLARTUNGA  ER
EIN AF BESTU JAÈAR
LËÈUNUM Å NÕJU HVERÙ
VIÈ ,EIRVOGSTUNGU Å
-OSFELLSB¾ ,ËÈIN ER
SAMTALS   M
OG LIGGJA FYRIR ARKITEKTA
TEIKNINGAR AF
  M EINBÕLISHÒSI ¹ TVEIMUR H¾ÈUM HEIMILT
ER AÈ HAFA AUKAÅBÒÈ Å HÒSINU 0ÒÈI UNDIR SÎKKLA ER
KOMINN ¹ LËÈINA
µMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA 6ERÈ KR   M
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Hjallahlíð - 4ra herb. m/bílskúr

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Þrastarhöfði - 4ra herbergja Falleg
107,8 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli með miklu
útsýni við Þrastarhöfða 2 í Mosfellsbæ. V. 28,9 m. 4508

Reykjavík
Sími: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

108 Reykjavík

•

www.eignamidlun.is

3PËAHÎFÈI  p -OSFELLSB¾R

Glæsileg 117,4 fm, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð ásamt 24,1 fm bílskúr við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, þrjú góð herbergi, baðherbergi
með baðkari og sturtu, rúmgott eldhús með fallegri innréttingu, bjarta stofu og
fullbúinn bílskúr. Falleg eign á toppstað. Lækkað verð! V. 31,9 m. 3818

Álmholt 7 - Einbýlishús

Mjög fallegt og mikið endurbætt 188,1 fm einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr á stórri lóð við Álmholt 7 í Mosfellsbæ. Eldhús og baðherbergi
voru endurnýjuð fyrir 2 árum síðan. Mjög stór suðurgarður með timburverönd. Skipti koma til greina á minni eign! V. 48,5 m. 4565

Fálkahöfði - 3ja herbergja Falleg
103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús með borðkrók,
þvottahús, tvö rúmgóð herbergi,
baðherbergi og sérgeymslu
Frábær staðsetning!
V. 23,9 m. 4213

Reykjavík

6ERÈ   M
+VÅSLARTUNGA  p -OSFELLSB¾R

Ásar við Reykjahvol 16

Draumur hestamannsins! Viltu búa í jaðri byggðar í glæsilegu einbýlishúsi
með séraðstöðu fyrir hesta í hesthúsi í tveggja mínútna göngufjarlægð frá
íbúðarhúsi og frábærar reiðleiðir allt um kring? Mjög glæsilegt einbýlishús
á einstökum stað í jaðri byggðar með alveg svakalega fallegu útsýni við
Reykjahvol í Mosfellsbæ. Húsið, sem er hannað af Sverri Norðfjörð arkitekt, er
á þremur pöllum og með mikilli lofthæð. Fallegur og skjólgóður garður með
lítilli tjörn, timburverönd og lundi. Stórar yﬁrbyggðar svalir með panorama- útsýni. Þetta er einstök eign fyrir vandláta sem vert er að skoða. V. 85 m. 3274

-JÎG FALLEG   FM EFRI SÁRH¾È MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR Å
ÒTJAÈRI BYGGÈAR (ÒS TEIKNAÈ AF +JARTANI 3VEINSSYNI &JÎGUR SVEFN
HERBERGI 'L¾SILEGT ÒTSÕNI ER YÙR GOLFVÎLLINN NIÈUR AÈ ,EIRVOGINUM
OG ÒT ¹ &AXAÚËA OG TIL %SJUNNAR -JÎG STËRAR VERANDIR ERU Å KRINGUM
HÒSIÈ (EITUR POTTUR &R¹B¾R STAÈSETNING

Fannafold - 3ja herbergja Mjög
falleg 100,3 fm 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sérlóð.
Tvö rúmgóð svefnherbergi og góð
geymsla með glugga,(möguleiki
að nota sem herbergi eða vinnuaðstöðu). Nýleg timburverönd og
fallegt útsýni til suðvesturs. Íbúðinni
fylgir bílskúrsréttur - plata komin.
V. 24,9 m. 4601

-JÎG GL¾SILEGT  FM EINBÕLISHÒS Å BYGGINGU ¹ EINNI H¾È ¹
FR¹B¾RUM STAÈ VIÈ +VÅSLARTUNGU  Å -OSFELLSB¾ (ÒSIÈ ER TEIKNAÈ
AF 4EIKNISTOFU !RKITEKTA 'YLFA 'UÈJËNSSONAR OG FÁLAGA EHF OG
STENDUR   FM LËÈ Å ÒTJAÈRI BYGGÈAR MEÈ ËSPILLTU ÒTSÕNI
(ÒSIÈ ER FOKHELT OG TILBÒIÈ TIL AFHENDINGAR

Hjarðarland 4 - Parhús

,¾KKAÈ VERÈ   M

Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur hæðum með miklu útsýni.
Falleg aðkoma er að húsinu, skjólgóð lóð og hellulagt bílaplan.
Seljandi skoðar skipti á minni eign!
Ásett verð var kr. 46.700.000 - eignin fæst nú á 42.400.000 kr. 3472

Hulduborgir - 4ra herbergja Mjög
falleg 104,8 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð með sérinngangi og
sérverönd við Hulduborgir í
Grafarvogi. Stutt í skóla, leikskóla
og alla þjónustu.
LÆKKAÐ VERÐ! V. 25,9 m. 4536

Kvíslartunga 9 - Parhús
Glæsilegt 286 fm tvílyft parhús á
frábærum útsýnisstað við Kvíslartungu
9 í Mosfellsbæ. Húsið er einkar reisulegt og stílhreint með mikilli lofthæð
og stórum útsýnisgluggum auk um
60 fm svala. Húsið er rúmlega fokhelt,
útveggir eru einangraðir að utan og
múraðir.
Ásett verð var kr. 47.750.000.en eignin fæst nú á 37.750.000 kr. í beinni sölu. 3544

Maríubaugur - 4ra herbergja +
bílskúr Rúmgóð og falleg 119,5 fm,
4ra herbergja íbúð á annarri hæð
ásamt 25,9 fm bílskúr við Maríubaug
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í þrjú
góð svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, anddyri, geymslu, eldhús,
borðstofu og stofu.
Lækkað verð! V. 29,9 m. 3723

!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR (ILMAR ¶ËR (AFSTEINSSON
LÎGGILTUR FASTEIGNASALI HJ¹ %IGNAMIÈLUN Å SÅMA  

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið
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Bílar til sölu

Sendibílar

Pallhýsi
Pallhús óskast á Hilux. Fis Camper.
Annað kemur til greina. Uppl. oskpal@
gmail.com

Vinnuvélar

Glæsilegur bíll!

Nissan X-Trail LE, árg. 2006, ek. 56þ.
Bíllinn er með leðursætum, risa topplúgu, dráttarbeysli, lituðum rúðum ofl.
Listaverð er kr. 3.080.000,- Tilboð gegn
stgr. kr. 2.280.000,- S. 821 4645.

Benz Atego árg. ‘05 til sölu. Ekinn. rúml.
60þ.km. Uppl. í s. 893 7871.

Vörubílar
Til sölu Volvo FL614 árg. ‘91 Krókaheysi.
Ek. 470 þús. Ath. biluð sjálfskipting.
Ásett v. 650 þús. S. 898 1649.

Staðgreiðum allar gröfur
og krana!
Kaupum gegn staðgreiðslu,
hjólagröfur, lyftara krana stóra
sem smáa vinnulyftur LIEBHERR
DEMAG, GROVE FAUN o.fl
Hringdu núna og fáðu staðgreiðslutilboð!
Sverrir s. 693-6445

Japanskar Vélar
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero
‘00-’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07.
Susuki Vitara/Liana/Swift ‘00-’08.
Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00’06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‘02’08. VW/skoda ‘00-’05. Mazda/Ford
‘00-’05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet
‘05-’06. Citroen C2/C3 ‘02-’06. og fl.
Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400
& 893 2284.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Garðúðun-Grassláttur-TrjáklippingarHellulagnir Vönduð og fagleg
vinnubrögð
Jóhann
Sigurðsson
Garðyrkjufræðingur s-8691600

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.
Okkur vantar bíla á staðinn. Mikil og
góð sala. Við leitum að rétta bílnum
fyrir þig. Opið virka daga 10-18:30
Laugardaga 11-16. Ein elsta bílasalan.
St.1974. Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi
Kópavogi. S. 567 1800. www.bbv.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

Húsbílar
Til sölu Pajero Sport árg. ‘99, ek. 217
þús. 33“ V. 900 þús. Uppl. í s. 692 9181.
Toyota Yaris ‘00 ek. 135þ. Áhv. 700þ.
Kaupandi fær 50þ. gegn yfirtöku. S.
891 8041.

Bílaþjónusta
Veislusalir

Ford Econoline Club Wagon árg 87 4X4
með innrréttingum. Uppl í S:8231985

Leigjum veislusal, með eða án veitinga.
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

Mótorhjól

Hreingerningar

Renault Laguna St árg’99 ný tekinn í
gegn, nýsk’10. V. 220 þ. S: 896 6744.

ÚÐI ehf

Garðaúðun, garðaúðun Örugg þjónusta
í 35 ár. Úði ehf, Brandur Gíslason skrúðgarðameistari. Sími 553 2999

Toyota Corolla Vagon tengibúnaður. Árg. ‘98 ek. 122 þús. Smurbók.
Listaverð frá umboði 450 þús. V. 250
þús. stgr. S. 864 5290.

Bílar óskast

Pit Bike 125cc Xmotos 2 litir Verð
180,000.-

Óskum eftir eftirfarandi
bílum til kaups:

Eigum til sölu nýjar ECR28 og ECR58
smágröfur. Afhending með stuttum
fyrirvara. Endilega hafið samband við
söluráðgjafa atvinnutækja hjá Brimborg
í síma 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Toyota Hilux, Toyota Hiace, Mmc L200 árgerðir frá 1986-1997 meiga
vera bilaðir ryðgaðir beyglaðir og ljótir
upplýsingar sendar á tölvupóst arni@
bilabankinn.is eða í síma 588 0700
Bílabankinn.

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

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Garðyrkja
Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum grjótkanta og útvegum
holtagrjót og allt fyllingarefni,
jöfnum lóðir, gröfum grunna.
Einnig endurnnýjun á drenn og
klóaklögnum.
Sími 892 1663.

Óska eftir bíl frá 0 - 100þús. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 867 8237.
Óska eftir bíl, 30-120 þús. Ekki eldri en
‘98, má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s.
868 8565.
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar fyrir
ca 20-100 þús. stgr. sími 896 6744.
Óska eftir að kaupa Jeep Liberty árgerð
2004-2007 Upplýsingar í síma S. 822
1216.

Óska eftir að kaupa bíl
fyrir 1 -2 milljónir kr
Óska eftir bíl í skiptum fyrir
glæný vönduð húsgögn m.a
Chesterfield sófasett o.fl
Möguleiki á að borga pening +
húsgögn fyrir rétta bílinn.
Hringdu núna í Sverri í
s. 661-7000
Vegna miklar eftirspurnar óskum við
eftir fellihýsum og hjólhýsum á söluskrá og á planið hjá okkur.

Óska eftir að kaupa góðan bíl á 150250 þús. Email vigfusey@gmail.com

Yamaha árg. ‘05 V-Star custome til sölu.
Verð 480þ. ekkert prútt. S. 661 9559.
tinyurl.com/motorhjol
Til sölu Gott og vel með farið Suzuki Drs
400 mótorhjól árgerð 2002 ekið 6700
km. í góðu lagi. Ásett verð 320.000
Uppl. í síma 567 1438 og 899 1904.

Vespur
Mjög góð 50 cc vespa til sölu árg. 2007
ekin 350 km. Tilboð óskast. Uppl. í s.
8994026

Kerrur

Malarhöfða 2
www.bilfang.is
s. 567 2000

Skráð ann... seld ann á bilfang.is

Varahlutir

Óska eftir VW Carawellu árg. 2004-’05.
í skiptum fyrir Mercedes Benz C200.
Staðgreiðslas á milli. S. 867 0783.

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

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamlaToyota sendibíla og allar teg. Peugeot.
Nánari uppl. í s.661 2222.
Óskum eftir Toyota Hilux bílum. Árgerðir
1988 til 2001. Bensín eða Dísel skiptir ekki máli. Erum með kaupendur.
Upplýsingar og myndir af bílum má
senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Jeppar

Tökum að okkur stærri og smærri verk.
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR),
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL
ÖNNUR VERK). Sláttumenn

Innanmál: 125x91x35 cm - heildarþyngd 450 kg - burðargeta 371 kg
- dekk 8“ TILBOÐ: 62.900 Lyfta.is Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími
421 4037 - www.lyfta.is

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Trjáklippingar

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.
Garðsláttur, garðaumhirða. Get lengi
á mig blómum bætt. Einyrkinn. Uppl.
í s. 848 1416.
ATH! Tökum að okkur garðslátt f. einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög. Vönduð
vinna, gott verð. S. 618 3469.
Tökum að okkur alla almenna umhirðu
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577
4444 & 892 9999.

Óskum eftir Toyota Hiace bílum.
Árgerðir 1990 til 2000. Bensín eða
Dísel skoðum bæði. Erum með kaupendur. Upplýsingar og myndir af bílum
má senda á toyotaselfossi@toyotaselfossi.is

Bókhald

Chevy suburban 1500 ‘02 ek. 55 þ.km.
bensín bíll ATH skipti á ódýrari. V. 2.650
þ. Uppl. 899 8111.

555 6666

Ný bílaflutningarkerra Verð 990 þús.
Uppl. 899-8111

Hjólhýsi
Vantar hjólhýsi og fellihýsi á skrá. Mikil
sala. vikurverk.is sími 557 7720.

Fellihýsi
Toyota Land Cruiser 120 VX (112761)
6/2006, dísel, ssk, ekinn 67.000 km,
ljóst leður, sóllúga, dráttarkr, 8 manna,
filmur, ofl... Ásett verð 6.290 þús.
Áhvílandi 5.600 þús.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss
Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Chevy 2500 HD 66 Duramax ‘08 ek.
32 þ.km. Tölvukubbur og fl. og fl. ATH
skipti á ódýrari. V. 7,5 millj. Uppl. 8998111
Vantar jeppa í sæmilegu ástandi. verðbil 100 - 300 þúsund. Upplýsingar í
síma 664 7879.
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30.
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris.
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant,
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05.
og margt fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 0888.
Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s.
554 1610 & 892 7852.
Er að rífa Mitshubishi Galant ES 2,4l.
ssk. 02“ & 92“ & Lancer 94“ & Mazda
323f. 97“ 1800. ssk. s. 867 4407.

Óskum eftir :

Fellihýsum, hjólhýsum, tjaldvögnum og
húsbílum á skrá og á staðinn ATH.
INNISALUR sjá söluskrá okkar www.
bilabankinn.is S.588 0700.

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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

Framtöl,bókhald,VSK uppgjör,Stofnun
EHF,erfðarfjárskýrslur o.fl. s. 517 3977.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609
www.account.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Bólstrun
Garðyrkja

Sinni öllu sem lítur að görðum. Faglegt,
vandað, sanngjarnt og persónulegt.
Halldór garðyrkjum. s. 698 1215.
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

Klæðum og gerum við bólstruð húsgögn. Bólstrun Ásgríms Þórs Iðnbúð 5,
G.bæ. S: 554 1133 atha@simnet.is

Málarar
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.
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Spádómar

Hljóðfæri

Til sölu

Trésmíði

Meindýravarnir

Dúndurtilboð!

Smiður tekur að sér:
Uppslátt á stigum og allri smíði,
utan sem innan. Gerir tilboð,
áratuga reynsla.
Uppl. s. 867 7753.

STUBBASTANDAR

Bæði standar og á vegg. Standur ehf.
S. 842 2535.

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett og
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900
Trommusett kr. 49.900 með öllu.
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125
www.gitarinn.is

Vélar og verkfæri

Schnauzer hvolpar til sölu. Afhendast
heilsufarsskoðaðir og örmerktir með
ættbók frá HRFÍ. Schnauzer eru duglegir vinnuhundar og einstaklega
skemmtilegir vinir fjölskyldunnar. Uppl
í síma 848 5820 / 822 7711.

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.

Óskast keypt
smidaland.is

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar,
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og
jarðar. S. 772 0040.

A - Ö smíðar ehf.

Húsaviðhald

Getum bætt við okkur verkum inni sem
og úti stór og smá. Áratuga reynsla! S.
847 1430. Öllu vanir.

Staðgreiðum
gull, demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Viðgerðir
Trésmíðaverktakar

Kaupi gull

Getum bætt við okkur verkefnum úti
sem inni. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í
s. 847 2750.

Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari er að kaupa gull,
gull peninga og gull skartgripi
af fólki. Og veiti ég góð ráð.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið.
Upplýsingar á demantar.
is í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.
Óska eftir ál vinnupalli á hjólum. Má
vera 4-6metrar. Uppl. s. 898 0187.

Nýlegur rafmagnslyftari óskast, margt
kemur til greina. Allar nánari upplýsingar steinn@rekkjan.is

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

Húsaviðhald!

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

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Stífluþjónusta

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

Er veisla, fundur eða annað tilefni á
næsta leyti? Við bjóðum upp á snittur
ásamt heitum og köldum réttum fyrir
öll tækifæri, s.s. afmæli, fundi, útskriftir
og fjölskylduboð. Frí heimsending í
boði. Ljúffengur og hollur matur á
sanngjörnu verði. Kynntu þér málið í
síma 561 0990/821 7909.

Pípulagnir

Húsaviðhald

Tölvur

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

Veisluþjónusta

Iðnaður

Tökum að okkur sprungu og
múrviðgerðir, trésmíðavinnu,
málningarvinnu utanhúss og
innan, þakviðgerðir og fleira
tengt almennu húsaviðhaldi.
Gerum föst tilboð að kostnaðarlausu eða tímavinna.
Bjóðum örugga þjónusta og
lærða fagmenn.
Uppl. í s. 869 3934.

Sjónvarp

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

Bækur
Önnur þjónusta

til sölu handfærarúlla 6000i. upplýsingar í síma 8624249.

Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
699 6069.

Til sölu

Rafvirkjun
Raflagnir

Rafþjónusta, dyrasímaþjónusta, töfluskipti, tilboð. Rafneisti ehf. Sími 896
6025.

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir,
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verktakar.com s: 5514000

Til sölu

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagnabjörgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

Fagþjónusta Allt á einum stað
Getum bætt við okkur í flísalögn, múrverki, pípulögn, málningu, parketlögn, glerísetningum og fleira. Sérhæfum okkur í
lekavandamálum. Einnig tökum
við að okkur niðurrif úr húsum
og múrbrot. Fljót og góð vinnubrögð. Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar í síma 899 2420
Steingæði ehf.

Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreinsun, netvandræði leyst og uppfærslur.
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

Þú getur dregið allt
sem þú vilt.
Kynntu þér kerruleigu og kerrusölu N1
á n1.is eða í síma 440 1000.

Nudd
Whole body massage. Tel. 849 5247.
Exellent whole body massage for you!
S.822 7301.
Frábært nudd, fantastic massage. S.
692 2352.

Þjónustuver N1 440 1100

Er tölvan biluð?

Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla,
100% ánægja. Magnús 695 2095.

N1.IS
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Til bygginga

Heilsuvörur

Húsnæði í boði

Gisting
GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
FRÁBÆRT VERÐ!

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Verð frá 750 dkr nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com.

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

AM/PM ! ICELANDIC ENSKA F. BÖRN
ENSKAR
SAMTALSÆFINGAR

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30
&18-19:30 start: 8/6. Level II: 7w:
Md,Wd,Fr;20-21:30; st: 8/6. Level III:
10w: Tue/Thu;20-21:30; st: 9/6. ENSKA
f. 5-9 ára2 vikur: Md-Fös 16:30-17:30:
dags: 29/6, 13/7,27/7. ENSKA SAMTAL
F.fullorðna: 2 vikur: Md-Fös 18-19:30:
dags: 29/6, 27/7. Fullorðinsfræðslan,
Ármúli 5. s. 588 1169 - www.icetrans.
is/ice

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

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

Ýmislegt

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði,
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími
517-0150

www.leiguherbergi.
is Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 10 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 35 þús. Dalshraun
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða
RVK. Long term rent. Kitchen,
bathroom, 10SAT TV, laundry
room. Price from 35.000 ISK.
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK.
Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Til sölu BRIDGESTONE sumardekk 3
stk. Stærð 235/70R16 lítið slitin. Uppl
í síma 5545997

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

Verslun

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183,
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og
góð þjónusta! www.betriheilsa.is

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

Nudd

Tilkynningar

Leigjendur, takið eftir!

AM/PM ICELANDIC
ENGLISH
CONVERSATION

Level I: 4 weeks Md to Fr; 10-11:30
or 18-19:30 start:8/6. Level II: 7w:
Md,Wd,Fr, 20-21:30 or 13-14:30 st: 30/6
Level III: 4w: Md to Fr; 13-14:30: st:
8/6. Level IV: 10w: Tue,Thu; 20-21:30:
st: 8/6. ENGLISH CONVERSATION: 2
weeks: Md-Frid 18-19:30: start 25/5,
8/6, 22/6, 6/7, Ármúli 5, s.5881169www.icetrans.is/ice

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á BMW
520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

6ERND EÈA NÕTING
6ERKEFNISSTJËRN  ¹FANGA RAMMA¹¾TLUNAR BOÈAR TIL
OPINS KYNNINGARFUNDAR  FUNDINUM VERÈA MA KYNNT
ÖAU SV¾ÈI OG ÖEIR VIRKJUNARKOSTIR SEM VERKEFNISSTJËRNIN
MUN FJALLA UM OG META
&UNDURINN VERÈUR HALDINN Å SAL ¶JËÈMINJASAFNS ¥SLANDS ¹
MORGUN ÖRIÈJUDAGINN  JÒNÅ OG HEFST KL 
!LLIR VELKOMNIR
-ARKMIÈ RAMMA¹¾TLUNAR ER AÈ SKAPA FAGLEGAR FORSENDUR FYRIR ¹KVÎRÈUN UM
VERND OG NÕTINGU N¹TTÒRUSV¾ÈA MEÈ ¹HERSLU ¹ VATNSAÚS OG JARÈHITASV¾ÈI
¥ ¹¾TLUNINNI SKAL LEGGJA MAT ¹ OG ÚOKKA VIRKJUNARKOSTI OG ¹HRIF ÖEIRRA ¹
N¹TTÒRUFAR N¹TTÒRU OG MENNINGARMINJAR MA MEÈ TILLITI TIL ORKUGETU HAG
KV¾MNI OG ANNARS ÖJËÈHAGSLEGS GILDIS SAMHLIÈA ÖVÅ AÈ SKILGREINA OG META
¹HRIF ¹ HAGSMUNI ALLRA ÖEIRRA SEM NÕTT GETA ÖESSI SÎMU G¾ÈI

Tantric Massage of
Sacred touch

Amma, mamma og 2 dætur m. lítinn
kjölturakka og 1 kött óska e. 4+ herb.
íbúð. Öruggum og skilvísum gr. heitið.
Algjör reglus. greiðslug. 150þ. á mán.
Minnst 3ja ára húsleigusamningur. S.
867 0047.
Óska eftir 3ja herb. íbúð til langtímaleigu í Rvk. Greiðslugeta 75þ. Reglusemi
og skilvísum greiðslum heitið. Sendið
uppl á vidarpeturs@gmail.com

Sumarbústaðir

For men, women and couples. Tel 698
8301 www.tantra-temple.com
Úti húsgögn til sölu. S. 849 3230.

Dýrahald

Sumarbústaður óskast á leigu á suðurlandi í júlí og ágúst. Uppl s :566-7850,
844-0874
2 sumarhúsalóðir til sölu í Grímsnesi.
Lækkað verð. S. 692 3430.

3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskálanudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00
alla daga nema sunnudaga. Vaida er
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Rúmgóður sumarbústaður austan við
Laugavatn. Laust í júní og fyrsta vika í
júlí. Uppl. í s. 893 8767.

Leigjum 4 herbergja íbúð á Akureyri.
Viku og helgarleiga. www.engimyri.is
S:462-7518

Atvinna í boði

Kokkarnir veisluþjónustu
vantar matreiðslumann
Okkar vantar matreiðslumann
í teimið okkar í framtíðarstarf.
Þarf að geta unnið sjálfstætt og
vera skapandi.
Áhugasamir hafið samband í
síma 511-4466 eða sendið póst
á netfangið runar@kokkarnir.is

STÖRF.IS

Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnuauglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.
Gistiheimili í Kópavogi óskar eftir að
ráða handlaginn húsvörð til starfa.
Búseta í húsinu er skilyrði og fær
viðkomandi íbúð til afnota. Starfssvið:
almennt viðhald á fasteign, umhirða
lóðar, ræstingar, önnur tilfallandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera handlaginn og lipur í samskiptum, reglusamur,
samviskusamur og þjónustulundaður.
Umsóknir sendist á gkop09@gmail.
com merkt „Húsvörður“ fyrir 15 júní.
Málarafyrirtæki í Færeyjum, vantat 3, málara í fastavinnu fram til jóla.íbuð á staðnum og bíll. hringið til Jóhannes í sima
00298-282015. til að fá fleiri upplýsingar.
Vélarmaður aukavinna, vanur ýtum og
traktorsgröfum. Uppl s: 892-2090.
Bókari aukavinna. Bókari óskast vön dk.
Upplýsingar s:892-2090

Kvöldvinna - aukaeða aðalvinna

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.18-22
Góð laun í boði. Aldur 25+ Uppl. í síma
699 0005 milli kl.13-17 virka daga. .
Fiskvinnsla í Hafnarfirði vantar handflakara til starfa. Eingöngu vanir flakarar
koma til greina. Upplýsingar í síma 896
4414, einnig hægt að senda Mail á
laufey@hamrafell.is.
Óskum eftir vönum handflakara til
vinnu í Reykjavík. Upplýsingar í síma
618 4904 Karl milli 8-18:00
Stýrimaður og vélavörður óskast á 70
tonna bát sem rær frá Suðurnesjum.
S. 866 9711.

Fundir

Atvinnuhúsnæði

Námskeið

Skrifstofuherbergi til
leigu

Námskeið í fornhleðslu

Verður haldið í Miðseli, Rangárþingi ytra.
Laugardaginn 13jún & Sunnudaginn
14jún. Kennd verður hleðslan grjót
í streng. Leiðbeinandi er Víglundur
Kristjánsson Fornhleðslumeistari. Uppl.
í s. 487-5168 & 487-5757.

Húsnæði óskast

Vantar 2-3 herb. íbúð á leigu helst í
Hafnarf. Garðabæ eða Kópav. Er reyklaus og reglusamur. Öruggar greiðslur.
Sími 693 0477.

Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

Stúdíóíbúð í miðbæ Hfj. til leigu, 43m2
65.000kr á mán Uppl. 898 4551 laus
strax

Ungt Par með 1 barn óskar eftir 3.herb
íb. í Rvk. Greiðslugeta 80-90 þ. s. 6926604 eða thorirs@hi.is

Húsgögn

+YNNINGARFUNDUR
VERKEFNISSTJËRNAR RAMMA¹¾TLUNAR

Eldri kona óskar eftir góðum einstakling
eða hjónum með bíl til umráða til
þess að aðstoða sig eftir samkomulagi.
Íbúð fylgir gegn lágri leigu. Uppl. í s.
843 0061.

Room for rent/ herbergi til leigu á
svæði 105. Stórt og bjart. Þvottav.,
internet ofl. Uppl. s. 695 1918.

Ökukennsla

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S.
893 7181.



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

www.leiguherbergi.is

Herbergi til leigu í Reykjavík og
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

Til leigu c.a. 45 fm skrifstofuhúsnæði á 2 hæð að Súðarvogi
7. Tölvu og símalagnir og
aðgangur að fundarherbergi.
Næg bílastæði.
Uppl í S: 8626679 og 8243040.

Gisting
Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com info@borgarvirki.com

Munið félagsfundinn í kvöld í Mörkinni
6. Dagskrána má sjá á vef félagsins
www.f4x4.is Stjórn F4x4.

Einkamál

Skattskrár vegna álagningar 2008 sem og
virðisaukaskattsskrár vegna tekjuársins 2007

Fyrir veiðimenn

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S:
564-6500

Skrárnar liggja frammi hjá skattstjórum í hverju umdæmi, hjá umboðsmönnumskattstjóra eða á sérstaklega auglýstum stöðum í hverju skattumdæmi dagana
8. til 19. júní 2009 að báðum dögum meðtöldum.

geymslur.com

Framlagning skattskrár er samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003
og 46. gr. laga nr. 50/1988.

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

8. júní 2009
Skattstjórinn í Reykjavík, Gestur Steinþórsson.
Skattstjórinn í Vesturlandsumdæmi, Stefán Skjaldarson.
Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi, Rósa Helga Ingólfsdóttir.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi vestra, Hanna Björnsdóttir.
Skattstjórinn í Norðurlandsumdæmi eystra, Gunnar Karlsson.
Skattstjórinn í Austurlandsumdæmi, Karl S. Lauritzson.
Skattstjórinn í Suðurlandsumdæmi, Steinþór Haraldsson.
Skattstjórinn í Vestmannaeyjum, Ingi Tómas Björnsson.
Skattstjórinn í Reykjanesumdæmi, Sigmundur Stefánsson.

Þjónusta

KREPPUSLÁTTUR
Garðsláttur, þökulagnir, hellulagnir
og öll almenn garðvinna frábær
verð og mikil reynsla
Hlynur s: 8633492

Símaþjónusta
Spjalldömur
S. 908 6666 & 908 2000. Opið
þegar þér hentar

Við keyrum of hratt. Stundum er það vegna þess að við erum að ﬂýta okkur og stundum
vegna þess að okkur ﬁnnst það skemmtilegt. Og stundum er það einfaldlega vegna
þess að okkur líður þannig. Hækkum jafnvel í tónlistinni og ﬁnnum fyrir einhverri
sérkennilegri frelsistilﬁnningu. Okkur ﬁnnst ekkert mál að keyra of hratt. Við samþykkjum
það sem eðlilegan hlut, eitthvað sem allir gera. Réttlætum það meira að segja með því
að hraðatakmörkin séu of lág. Við keyrum of hratt. Og okkur ﬁnnst það allt í lagi.
Þessi hugsun kostar sum okkar líﬁð.

HÆGÐU Á ÞÉR
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ÞETTA GERÐIST: 8. JÚNÍ 1869

Einkaleyfi fyrir ryksugu

BONNIE TYLER ER 58 ÁRA Í DAG.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma,

Súsanna Kristín
Stefánsdóttir
Lækjasmára 6, Kópavogi,

lést í Sunnuhlíð Kópavogi mánudaginn 1. júní. Útförin
fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn
10. júní kl. 13.00.

„Við skemmtum okkur allan
daginn. Svo fer ég í háttinn og
vakna morguninn eftir og geri
allt aftur. Ég elska líf mitt.“
Bonnie Tyler er söngkona frá
Wales sem er hvað þekktust fyrir
lag sitt Total Eclipse of the Heart
frá 1983.

Páll Ólason
Þuríður Pálsdóttir
Knútur Kristinsson
Súsanna Kristín Knútsdóttir Auðunn Jónsson
Hólmfríður Knútsdóttir
Ingólfur Finnbogason
Páll Óli Knútsson
Knútur Þór og Agnes Lind Auðunsbörn.

timamot@frettabladid.is

Ives W. McGaffey fékk
einkaleyfi fyrir fyrstu ryksugunni þennan dag fyrir
140 árum. Þetta var fyrsta
einkaleyfið sem veitt var
fyrir tæki sem hægt var að
nota til að þrífa teppi.
Ryksugan var létt en
það var erfitt að nota
hana vegna þess að það
þurfti að snúa sveif á sama tíma og henni var ýtt um gólfið. Verð
þessarar fyrstu ryksugu var 25 dalir, sem þótti hátt í þá daga. Erfitt er að segja til um það í dag hversu vinsæl fyrsta ryksugan var
vegna þess að flestar þeirra voru seldar í Chicago og Boston í
Bandaríkjunum og líklegt er að margar þeirra hafi orðið eldi að
bráð í hinum mikla bruna í Chicago árið 1871.
McGaffey var einn af mörgum nítjándu aldar uppfinningamönnum sem reyndu að þróa ryksugur. Fyrsta einkaleyfið fyrir
rafmagnsryksugu var veitt Corianne Dufour árið 1900.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við
andlát og útför móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigríðar Eymundsdóttur
sjúkraliða, frá Flögu í Skriðdal,

sem lést 14. maí sl.
Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Frænka okkar og mágkona,

Kristín Albertsdóttir
áður til heimilis að Eiðsvallagötu 28,
Akureyri,

lést sunnudaginn 31. maí. Útför hennar fer fram frá
Höfðakapellu fimmtudaginn 11. júní kl. 13.30.
Candice Albertsson
Karolina Albertsson
Jon Albertsson
Dolores Albertsson

FRAMKVÆMDASTJÓRINN Einar segir mikið hafa breyst á síðustu 25 árum í starfsemi Gigtarmiðstöðvarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GIGTARMIÐSTÖÐIN: ER TUTTUGU OG FIMM ÁRA

Fullt út úr dyrum á afmælinu
Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, bróðir og frændi,

Þórður Viðar Viðarsson
Breiðavangi 57, Hafnarfirði,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við Hringbraut
fimmtudaginn 28. maí. Útför hans verður gerð frá
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 9. júní kl. 15.00.
Sigurlína Ellertsdóttir
Viðar, Elísa Hildur og Arnar
Viðar Þórðarson
Birgir Viðarsson og fjölskylda
Guðrún Ruth Viðarsdóttir og fjölskylda

Erla Gestsdóttir

Alúðarþakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð og vináttu við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu, langömmu og kærrar vinkonu,

Gigtarmiðstöðin fagnaði tuttugu og
fimm ára afmæli sínu síðasta föstudag og hélt upp á það með opnu húsi.
„Hingað komu skemmtilegir fyrirlesarar og tæplega tvö hundruð manns,“
segir Emil Thoroddsen, framkvæmdastjóri Gigtarfélags Íslands. „Björtustu
vonir okkar voru að á milli 120 og 150
manns myndu koma. Þannig að hér var
allt fullt.“
Emil segir að í upphafi hafi verið
ákveðið að setja Gigtarmiðstöðina
á stofn vegna þess að úrræði skorti
fyrir gigtarfólk, eins og hann orðar
það. „Það vantaði sjúkra- og iðjuþjálfun á sínum tíma. Síðan hefur bæst við
fræðsla og ráðgjöf.“
Þegar Emil er inntur eftir því hvort
margt hafi breyst í starfsemi Gigtarmiðstöðvarinnar frá upphafi segir
hann þá svo sannarlega vera raunina.
„Við byrjuðum með nokkurs konar
endurhæfingarmiðstöð sem var hvort
tveggja sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun,

með skoti fyrir félagið fyrir fundi þess
og fræðslu. Eftir norræna gigtarárið
árið 1992 verður nokkur breyting. Við
verðum meira sjúklingafélag og tvöföldum húsnæðið. Þar hreiðrar um sig
félagsstarf, fræðsla og ráðgjöf er stóraukin og við förum að skipuleggja leikfimi fyrir gigtarfólk, bæði í sundlaug
og sal,“ útskýrir Emil.
„Norræna gigtarárið lagði nokkra
áherslu á hreyfingu. Við byrjuðum á að
skipuleggja leikfimina annars staðar
en nú er hún hér í húsinu og í sundlaug hjá Sjálfsbjörgu. Fyrir árið 1992
snerist starfsemin mikið í kringum
endurhæfinguna og að bæta meðferð
á ýmsum stöðum,“ segir Emil en bætir
við að eftir 1992 sé starfsemin meira
miðuð út frá sjúklingunum.
Emil segir að skipta megi sögu
Gigtarfélags Íslands í þrennt til útskýringar. „Fram að því að félagið stofnaði
endurhæfingarstöðina þá var það að
beita sér fyrir því að bæta greiningu

á gigt með því að safna fyrir tækjum
á Landspítalann og fleiri staði. Svo er
keyrt á endurhæfingarstöðina vegna
þess að það skorti úrræði fyrir gigtarfólk. Næstu árin fer kraftur í að keyra
endurhæfingarstöðina áfram. Þriðja
skrefið verður í kringum árið 1992 en
þá verður starfsemin meira á forsendum sjúklinga og alfarið eftir það,“ upplýsir Emil en segir að þó hafi sjúklingurinn áður verið inni í myndinni.
Hvernig er starfsemi Gigtarmiðstöðvarinnar í dag? „Við rekum áfram
endurhæfingarstöðina vegna þess að
við teljum þörf fyrir sérstaka viðhaldsþjálfun þó hún sé að verða mjög góð hjá
mjög mörgum,“ segir Emil og bætir við
að iðjuþjálfun Gigtarmiðstöðvarinnar
sé sérstök vegna þess að hún hefur
lengi verið eina göngudeildin fyrir
gigtarfólk í iðjuþjálfun. „Við leggjum
líka mikla áherslu á fræðslu, ráðgjöf
og leiðbeiningar til gigtarfólks.“
martaf@frettabladid.is

Sigrúnar Oddgeirsdóttur
Hæðargarði 35, áður Skipasundi 11,
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Fríðuhúss,
Foldarbæjar og líknardeildar Landspítala Landakoti,
fyrir hlýja og kærleiksríka umönnun.
Ingvar A. Guðnason
Þórunn Guðmundsdóttir
Gunnar Guðnason
Sigríður Davíðsdóttir
Haukur Geir Guðnason
Anna Sigríður Guðmundsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn, Theódór Halldórsson.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

Kæra systir okkar og mágkona,

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur hlýhug og vináttu við andlát og
útför elskulegs föður míns og sonar,

Eyrún Ottadóttir

Árna Ragnars Árnasonar

lést á Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg sunnudaginn 26. apríl. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu
þriðjudaginn 9. júní kl. 15.00.
Guðríður Ottadóttir
Anna Ottadóttir
Auður Ottadóttir

Lúðvík Eiðsson
Hilmar Smith
Ágúst Bjarnason

Þrastargötu 8, Reykjavík.

Þeir sem vildu minnast hans er bent á reikning Elmars
Freys, kt. 250797-2579, banki 0115-18-750663.
Elmar Freyr Árnason
Ingigerður R. Árnadóttir.
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Bærinn málaður appelsínugulur

Þ

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

FRÁBÆR GAMANMYND Í ANDA
WEDDING CRASHERS

9. H
VINNVER
UR!

FRUMSÝND 10. JÚNÍ
NÍ

SENDU SMS SKEYTIÐ ESL
SL GGV
V Á NÚMERIÐ 1900
00
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ
NNIÐ BÍÓMIÐA!
AÐRIR VINNINGAR ERU:

að er alltaf jafn skemmtilegt þegar
landsliðið í fótbolta fær stórþjóðir
í heimsókn, óháð því hver úrslitin í
leikjunum þeirra á milli verða. Öflugum
landsliðum fylgja nefnilega venjulega stórir hópar af áhangendum og þeir setja mikinn svip á litlu miðborgina okkar í nokkra
daga.
Skotarnir hafa alltaf verið í svolitlu
uppáhaldi enda erfitt að toppa skotapilsin þeirra. Flestar íslenskar konur þekkja
hvað það er sjaldan hægt að vera berleggja í pilsi á Íslandi, en Skotarnir eru hörkutól og láta kuldann
ekki á sig fá þótt það sé líklega
hrikalegt að sitja á fótboltaleik í tæpa tvo tíma með bert á
milli laga.
Frakkar, Ítalir og Þjóðverjar hafa verið áberandi
þegar liðin þeirra eru hér

að keppa, en samt ekkert í líkingu við Skotana. Það eru venjulega bara treyjur liðsins,
derhúfur og treflar sem sýna hverjir eru
þar á ferð. Hollendingarnir hafa hins vegar
veitt Skotunum harða samkeppni síðustu
daga. Landsliðsbúningurinn þeirra er jú
appelsínugulur og þeir virðast flestir taka
litinn háalvarlega og sumir klæðast honum nánast frá toppi til
táar. Þá virtist líka engu skipta
hvort það væri á leiknum sjálfum, á rölti um bæinn eða úti að
borða á fínum veitingastað.
Appelsínuguli liturinn fer
líka ekkert framhjá manni,
sama hversu lítið eða mikið
er af honum. Og það þýðir
ekkert að svekkja sig á því
hvernig leikirnir fara, upplyftingin og tilbreytingin
var næstum því þess virði.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Er kominn með
nóg af bjór,
held að ég fái
mér drykk,

TÖLVULEIKIR, DVD MYNDIR, BÍÓMIÐAR, GOS OG MARGT FLEIRA

ÞENNAN!
Bláan
Hawaii,
til hamingju!

Sérðu
gripinn, er
hann ekki
flottur?

Hann
er blár!

Og hann bragðast
unaðslega, mikil ósköp,
ég ætla sko að fá mér
annan!

Oj, gulrót,
oj, blátt,
oj, snafs!

Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum.149 kr/skeytið.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

74%

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvað
segirðu,
sonur?

Halló,
Palli
minn!

Eitthvað sem
ég sagði og var
hallærislegt, eða
varst það þú, enn
einu sinni?

Dísus

Hver veit?

Fréttablaðið

Morgunblaðið

34%
■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Eins og þið sjáið, þá
er stutt í allar almenningssamgöngur.

Lestir

Fasteignasali

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup
ótvírætt sýnir. Við erum auðvitað rífandi stolt af
þessum góða árangri og bendum auglýsendum á
að notfæra sér forskot okkar þegar þeir velja
auglýsingamiðil.
Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18-49 ára. Könnun Capacent í febrúar 2009 – apríl 2009.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Er ekkert
hættulegt að
vera alltaf á
hvolfi?

Leðurblaka

Váhá

■ Barnalán
Veistu hvað, Solla?
Sú litla reyndi að hífa sig
upp í dag!
Og tókst
henni það?

Ég reyni yfirleitt að vera
ekki með
smápeninga í
vasanum!

Fréttablaðið stendur upp úr

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman
Nei, en spennan var
nánast yfirþyrmandi!

Ég gat ekki slitið augun
mín af þessu, þetta var
alveg ótrúlegt!

Þú þarft Ef dagurinn þinn gengi
að fara út á að keyra börnin þín
út um allt og sjá um að
meira út, allir fengju að borða, þá
mamma! myndi þér þykja þetta
ótrúlegt!
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Á sumrin skemmti ég mér
LEIKLIST
Við borgum ekki, við borgum
ekki
eftir Dario Fo
Þýðing og staðfærsla: Magnea Matthíasdóttir
Leikstjóri: Þröstur Leó Gunnarsson
Leikmynd: Stígur Steinþórsson

★★★
Óborganlegur farsi í þokkalegri sviðsetningu.

leikaranum og hrindir atburðarásinni áfram.
Það er engum blöðum um
það að fletta að þau Halldór og

Auglýsingasími

Maríanna keyra þessa sýningu
áfram og hún væri svipur hjá sjón
án þeirra. Hin þrjú gera þetta
eftir bókinni: Þrúður til dæmis
óttaleg gufa og Jóhann hreinn
kjáni þó hann leyni á sér og stal
senunni gersamlega í eina, tvær
mínútur, svo enginn sá né heyrði
hvað var annað að gerast á sviðinu.
Ég hef efasemdir um staðfærsluna, sumt er fyndið hjá
Magneu, annað ekki. En þetta var
hressandi kvöldstund. Samt einhvern veginn eins og út úr kú af
því staðfærslan virkar ekki alveg
en uppákomurnar eru óborganlegar og Maríanna og Halldór
gamanleikarar af guðs náð.
Páll Baldvin Baldvinsson

LEIKLIST Margrét (Þrúður) dælir vetni í taugatrekktan sérsveitarmann (Halldór) og

Antonía (Maríanna) áttar sig á skelfilegum mistökum.

MYND/NÝJAÍSLAND/LR/LA

– fyrir alla sem elda –

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 9 - 0 1 9 2

Tími sumarfarsanna er ekki liðinn: nú er að skýrast hvað verður
á boðstólum hér syðra af leiksýningum: Pétur Jóhann heldur
áfram sýningum sínum í stóra
sal Borgarleikhúss og á nýja sviði
leiðir Ari Matthíasson sitt lið í
gömlum hittara eftir Dario Fo.
Þá eru ónefndar þrjár leikkonur
í Gamla Bíói með gamanmál um
kyn sitt og framundan er endurreisn í Loftkastalanum með frumsýningu á Grease. Með tveimur
sýningum í Borgarleikhúsi má
spyrja hvort Magnús Geir ráðist í að opna rekstur leikhússins
allt árið, láti af þessari kjánalegu
sumarlokun reglulegrar starfsemi. Ekki þarf að velta fyrir sér
stöðu Þjóðleikhússins í því máli:
þar verður allt lokað næstu sextíu
sumur eins og hin sextíu sem liðin
eru. Víst er það sóknarfæri fyrir
aðra leikflokka ef leikhús sem
þiggja stóra styrki af opinberu fé
loka í nær fjórðung af ári.
Þess vegna er Ari að endurvekja gamalt verkefni, láta vinna
af því nýja textagerð sem er sniðin að hruninu og kalla Þröst Leó
aftur til starfa við að setja Við
borgum ekki eftir Dario Fo í
gang í þriðja sinn. Frumsýningu
á laugardagskvöld var harla vel
tekið enda er það dauður maður
sem ekki hlær af dellukenndum
farsa Fo. Hann hefur eina yndislegustu endalínu í gjörvöllum
leikbókmenntum vesturlanda.
Sýningin var líka kraftmikil:
Maríanna Clara, Halldór Gylfason, Ari sjálfur leika hér af miklum krafti. Jóhann og Þrúður eru
í hinum erfiðu hlutverkum að
vera stoðir undir fyrirferðarmikil trúðshlutverkin þrjú. það
er mikið at, uppákomur býsna
fyndnar og mikill bægslagangur.
Eins og oftast í försum eru manngerðirnar það sem fyndið er og
þurfa þá ekki endilega að hafa
eitthvað skemmtilegt að segja.
Jóhann sem Ari leikur er leiðindagaur, var á sínum tíma í leikriti Fo dyggur kommúnisti, en
er nú bara heiðarlegur meðaljón
sem vill hafa allt sitt á hreinu og
skulda engum neitt. Konan hans
Antonía er aftur fyndin því hún
hæðist stöðugt að manni sínum og
vinkonu og þvælir þeim báðum í
vef lyga og blekkinga sem þau
hvorugt kunna að meta. Svo
er hinn klassíski aðkomumaður sem alltaf er leikinn af sama

undirstaðan
í matargerð þjóðarinnar

hvern
eldar þig
ú?

www.ms.

is/gottim

at

inn
taktu pe
rs
leikapró ónufið

tímaritið gott í matinn
Ekki láta tímaritið Gott í matinn, sem dreift er á öll heimili,
fram hjá þér fara. Tímaritið er sneisafullt af girnilegum og
gómsætum réttum sem allir geta eldað.

Ég elda, þess vegna er ég
– Mest lesið

nýr
ý vefur
ur
Finndu uppskriftir að gómsætum réttum með
Gott í matinn vörunum á www.ms.is/gottimatinn.

www.ms.is/gottimatinn

jennifer aniston
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킬킬킬
Roger Ebert

킬킬킬
Boxofﬁce Magazine

81/100
imdb.com

woody harrelsson

steve zahn

management
frábær rómantísk gamanmynd

킬킬킬킬

킬킬킬킬
Empire

Tommi - kvikmyndir.is

MANAGEMENT
ADVENTURELAND

kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5:50 - 8 - 10:20

10

SELFOSS
LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 8 - 10:20
GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 8

12

CRANK 2

CORALINE 3D m/ísl.tali

kl. 5:50(3D)

L

LAST HOUSE ON THE LEFT
HANNAH MONTANA

kl. 8 - 10:30
kl. 5:50

16

AKUREYRI
GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 8

STAR TREK XI

kl. 8 - 10:30

STAR TREK XI

kl. 5:30 - 8 - 10:30

TERMINATOR SALVATION

ÁLFABAKKA
kl. 8D - 10:30D

12

MANAGEMENT

L
7

JANUS BRAGI JAKOBSSON

10

16

VIP

LET THE RIGHT ONE IN

kl. 10

16

Heimildargerðarmaðurinn
útskrifast út Danska kvikmyndaskólanum á næstunni.

TERMINATOR SALVATION
10

GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 6 - 8

16

kl. 10
kl. 8

L

KRINGLUNNI
kl. 6 - 8:10 - 10

L

kl. 10:20

STAR TREK XI
LAST HOUSE ON THE LEFT

L

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6

16

L

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

GOTT SILFUR GULLI BETRA
THE BOAT THAT ROCKED

14

kl. 8
kl. 10

L

Með netþætti um Vestfirði

12

ADVENTURELAND
CORALINE 3D m/ísl.tali

kl. 8:10 - 10:20
kl. 6(3D)

12
L

vertu aðdáandi á FACEBOOK og þú
gætir unnið vegleg verðlaun

CORALINE 3D m/ensku tali

kl. 10:20(3D) (ótextuð)

L

http://facebook.sambioin.is

Janus Bragi Jakobsson,
sem er að útskrifast úr
heimildarmyndadeild
Danska kvikmyndaskólans,
hefur fengið styrk frá
Menningarsjóði Vestfjarða
til að búa til heimildarmyndaþætti á netinu um
lífið á Vestfjörðum.

NÝTT Í BÍÓ!

Ætlunin er að sýna einn þátt á viku
frá og með ágúst næstkomandi þar
sem spjallað verður við íbúana
um lífið og tilveruna. Tónlistarmaðurinn Mugison ætlar að leggja
til græjur og tónlist í verkefnið,

auk hluta fjármagnsins. „Þetta
svæði hefur haldið föstum tökum
á mér síðan ég kom að heimsækja
Mugison á Súðavík fyrir nokkrum árum,“ segir Janus, sem bjó
í Reykjavík áður en hann fór út
í nám. „Ég hugsaði með mér að
þarna þyrfti maður að búa. Það er
ekki bara landslagið heldur fólkið
og andinn á svæðinu, sem er eitthvað svo bjartsýnn og tignarlegur.“
Útskriftarmynd hans úr kvikmyndaskólanum var sýnd á Skjaldborgarhátíðinni fyrir skömmu.
Hún heitir The Gentlemen og
með aðalhlutverkin fara útvarpsmaðurinn Andri Freyr Viðarsson, Haukur Þórðarson og Sindri

Már Finnbogason. Fjallar hún þrjá
unga menn sem rifja upp gömul
afrek, grípa í gítarana sína og
leggja drög að nýrri hljómsveit.
Myndin verður sýnd í Danmarks
Radio næsta vetur og hugsanlega
einnig í Ríkissjónvarpinu.
Janus, sem flytur til Súðavíkur eftir útskriftina 14. júní, segir
að námið í Danska kvikmyndaskólanum hafi verið mjög skemmtilegt. „Þetta er búið að vera mikið
og strembið tímabil. Þetta eru fjögur ár þar sem maður er vakinn og
sofinn í þessu alla daga. En maður
fær mikla og góða athygli frá
kennurunum og manni er treyst
til að sjá um sig sjálfur.“
freyr@frettabladid.is

“LÉTT, NOTARLEGT OG
FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ
HASARMYNDIR SUMARSINS”

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

TERMINATOR: SALVATION
TERMINATOR: SALVATION LÚXUS
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
X-MEN WOLVERINE
MÚMÍNÁLFARNIR

12
12
L
14
14
L

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.30 - 5.40 - 8
kl. 5 - 6 - 8 - 9
kl. 3.30 - 10.20
kl. 3.40

TERMINATOR: SALVATION
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
THE BOAT THAT ROCKED
DRAUMALANDIÐ

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 9
kl. 10
kl. 6 - 8

12
L
14
12
L

5%
SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

TERMINATOR: SALVATION
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
X-MEN WOLVERINE
BOAT THAT ROCKED
CRANK 2: HIGH VOLTAGE

kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.20 - 8
kl. 10.40

L
14
14
12
16

kl. 5.50 - 8 - 10.10
kl. 5.50 - 10.15
kl. 8

12
L
14

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

Sími: 553 2075

- bara lúxus
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- T.V. - kvikmyndir.is

POWERSÝNING

- M.M.J., kvikmyndir.com

KL. 10.15

HOME

kl. 5.30

L

TERMINATOR SALVATION kl. 5.45, 8 og 10.15-POWER 14
L
CORALINE 3D
kl. 3.30 - Ísl. tal
NIGHT AT THE MUSEUM kl. 3.45 og 8
ANGELS & DEMONS kl. 4, 7 og 10

14

17 AGAIN

L

kl. 10
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KÆLI- OG FRYSTITÆKI
ALLAR STÆRÐIR
Á FLOTTU VERÐI

85sm KÆLIR
Scancool SKS126
85sm og 110 lítra KÆLISKÁPUR.
Orkunýting A. Mál (hxbxd):
84,5x50,4x51sm.

TILBOÐ

49.995

FULLT VERÐ 54.995

144sm
KÆLIR

85sm FRYSTIR
Scancool SFS100
85sm og 85 lítra FRYSTISKÁPUR með 4
skúffum og 6kg frystigetu á sólarhring.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 85x50,4x51,4sm.

TILBOÐ

49.995

FULLT VERÐ 54.995

144sm
KÆLIR/FRYSTIR

Scancool SKS260
144sm og 250 lítra KÆLISKÁPUR með 5
glerhillum og grænmetisskúffu. Orkunýting
A. Mál (hxbxd): 144x55x57sm.

TILBOÐ

69.995

FULLT VERÐ 79.995

Scancool SKF220
144sm KÆLISKÁPUR með FRYSTI og 5 glerhillum
í kæli. 167 lítra kælir og 45 lítra frystir. Orkunýtni
A. Mál (hxbxd): 144x55x60sm.

TILBOÐ

79.995

FULLT VERÐ 84.995

85sm KÆLIR/FRYSTIR
Scancool SKB160
85sm KÆLISKÁPUR með FRYSTI og 3 glerhillum
í kæli. 92 lítra kælir og 13 lítra frystir. Orkunýtni
A. Mál (hxbxd): 85x55x57sm.

TILBOÐ

59.995

FULLT VERÐ 64.995

105sm
KÆLIR
Scancool SKS190
105sm og 176 lítra KÆLISKÁPUR með
5 glerhillum og grænmetisskúffu.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 105x54x60sm.

TILBOÐ

74.995

FULLT VERÐ 79.995

144sm FRYSTIR
Scancool SFS205
144sm og 183 lítra FRYSTISKÁPUR með 4
skúffum og 10kg frystigetu á sólarhring.
Orkunýting A. Mál (hxbxd): 144x55x57sm.

TILBOÐ

79.995

FULLT VERÐ 84.995

105sm
KÆLIR/FRYSTIR
Scancool SKB180
105sm KÆLISKÁPUR með FRYSTI og 5 glerhillum
í kæli. 150 lítra kælir og 14 lítra frystir. Orkunýtni
A. Mál (hxbxd): 105x54x60sm.

TILBOÐ

76.995

FULLT VERÐ 83.995

REYKJAVÍK AKUREYRI HÚSAVÍK SELFOSS
SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

GLERÁRGÖTU 36
460 3380

GARÐARSBRAUT 18A
464 1600

EYRARVEGI 21
480 3700

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT
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> Fimm nýir með til Makedóníu
Ólafur Jóhannesson, landsliðsþjálfari í knattspyrnu,
þurfti að kalla á fimm nýja leikmenn í hópinn fyrir leikinn gegn Makedóníu á miðvikudag. Hermann Hreiðarsson, Indriði Sigurðsson og
Aron Einar Gunnarsson eru í leikbanni.
Eiður Smári Guðjohnsen er meiddur
og Theodór Elmar Bjarnason dró sig
út úr hópnum. Í þeirra stað voru
valdir Jóhann Berg Guðmundsson,
Hjálmar Jónsson, Guðmundur
Steinarsson, Davíð Þór Viðarsson
og Rúrik Gíslason.

sport@frettabladid.is

ÓLAFUR JÓHANNESSON OG EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN: ERFITT AÐ SPILA GEGN HOLLANDI

Þeir sundurspiluðu okkur fram og til baka
Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari viðurkenndi eftir ósigur Íslands
gegn Hollandi að íslenska liðið hefði farið full geyst af stað.
„Ég tók áhættu með því að þykjast fara hærra á þá en þeir
sundurspiluðu okkur fram og til baka. Það hefði svo sem ekki
skipt miklu máli við hverja þeir voru að spila. En við gerðum
þeim svo sannarlega ekki erfitt fyrir,“ sagði Ólafur eftir leikinn.
Ólafur ákvað að stilla upp Eiði Smára Guðjohnsen í
fremstu víglínu en ekki í frjálsu hlutverki á miðjunni eins
og oft áður.
„Ég sagði um daginn að ég ætlaði að reyna að
færa Eið aftar á völlinn. Ég stillti honum svo upp sem
framherja, sem var ekki í samræmi við það sem ég
sagði. Auðvitað þurfum við að koma honum sem mest
í boltann en okkur skortir enn þann framherja sem við
höfum verið að leita að,“ sagði Ólafur og viðurkenndi
að besta staða Eiðs væri á miðjum vellinum. Því er
Eiður sammála.
„Ég spila þar sem þjálfarinn segir mér að spila,“ sagði

Eiður um málið. „Ég ræð engu um það. En það gaf augaleið að
þegar ég fór að færa mig aftar á völlinn gekk betur að fá boltann
og koma mér meira inn í spilið. Þessar fáu skyndisóknir sem
við fengum komu ef til vill af því að ég var að fá boltann og
koma einhverju af stað,“ sagði Eiður Smári.
Ólafur skýrði einnig ástæðuna fyrir því að Bjarni Ólafur
Eiríksson var á vinstri kantinum en Indriði Sigurðsson í
bakverðinum – öfugt við leikstöður þeirra í leiknum í
Skotlandi fyrr á árinu. Hann sagðist hafa verið búinn
að ákveða að láta Indriða spila í stöðu bakvarðar.
„Emil hefði spilað í þessum leik ef hann hefði
ekki meiðst. En ég var samt alls ekki ósáttur við
frammistöðu þeirra Bjarna og Indriða í leiknum.
Ég var svo sem ekki ánægður með liðið allt í fyrri
hálfleik en á heildina litið var þetta í lagi,“ sagði
Ólafur Jóhannesson landsliðsþjálfari, sem nú
heldur til Makedóníu með strákana sína þar sem
þeirra bíður erfitt verkefni án lykilmanna eins og
Eiðs Smára og Hermanns Hreiðarssonar.

FRAMMISTAÐA LEIKMANNA
Gunnleifur Gunnleifsson, markvörður.

8

Besti leikmaður íslenska liðsins og sá til þess að Ísland var ekki niðurlægt í fyrri hálfleik. Gat lítið gert við
mörkunum. Virkaði á köflum óöruggur í aðgerðum en komst upp með það. Átti margar frábærar vörslur
í leiknum.

Grétar Rafn Steinsson, hægri bakvörður.

5

Óvenju þunnt framlag frá Grétari. Lét leika sig á stundum grátt í fyrri hálfleik en óx ásmegin og var betri í
þeim síðari. Vantaði miklu meira framlag frá honum í sókninni og ferðirnar upp kantinn of fáar.

Hermann Hreiðarsson, miðvörður.

7

Ekki sérstakur í fyrri hálfleik, líkt og aðrir, en steig heldur betur upp í síðari hálfleik. Gekk þá fram með
góðu fordæmi, lét finna fyrir sér, barði frá sér og barði kjark í brjóst félaga sinna.

Kristján Örn Sigurðsson, miðvörður.

7

Var magnaður í síðari hálfleik eins og Hermann. Stöðvaði fjölmargar sóknir og hollensku strákarnir fengu
ekkert ókeypis hjá honum og Hermanni í seinni hálfleiknum. Skoraði svo gott mark í lokin.

Indriði Sigurðsson, vinstri bakvörður.

5

Óx ásmegin eins og öðrum leikmönnum. Indriði þekkir sín takmörk og er ekki að gera hluti sem hann
ræður ekki við. Varðist vel í síðari hálfleik en hefði mátt styðja betur við sóknina eins og Grétar enda
leikmaður með góðar spyrnur.

Stefán Gíslason, tengiliður.

3

Hægur og ekki nógu grimmur. Enn og aftur virkaði hann í það minnsta númeri of lítill fyrir landsleiki.
Hefði mátt fara fyrr af velli.

Helgi Valur Daníelsson, tengiliður.

3

Algjör farþegi í fyrri hálfleik og var réttilega tekinn af velli í hálfleik. Náði ekki að fylgja eftir góðum
síðasta leik hjá sér, því miður.

Pálmi Rafn Pálmason, tengiliður

4

Byrjaði á miðjunni en fór svo fram. Þar var hann ákaflega einmana oft á tíðum. Mátti ekki við margnum
og svo vantaði kannski gæðin líka. Barðist þó vel allan tímann og gerði það sem hann gat.

Bjarni Ólafur Eiríksson, vinstri kantmaður.

6

Stóð sig vel í nýrri stöðu og kom eflaust mörgum á óvart. Var áræðinn, duglegur og reyndi að búa eitthvað til, ólíkt flestum öðrum. Það gekk á stundum ágætlega. Einn besti leikur hans með landsliðinu.

Birkir Már Sævarsson, hægri kantmaður.

2

Áhorfandi með besta sætið á vellinum. Var átakanlega slakur og tók nákvæmlega engan þátt í leiknum.
Ótrúlegt að hann hafi fengið 90 mínútur. Hefur ekki enn sýnt að hann eigi skilið sæti í byrjunarliðinu.

Eiður Smári Guðjohnsen, framherji.

6

Sem fyrr gerðist ekkert í sóknarleik íslenska liðsins á meðan hann var frammi. Bestu sóknartilburðir
leiksins hjá Íslandi komu þegar hann fór inn á miðjuna þar sem hann á að vera.

VARAMENN:
Brynjar Björn Gunnarsson kom inn á fyrir Helga Val á 46. mínútu.

7

Kom með mikinn kraft á miðjuna og veitti ekki af þar sem miðjumenn liðsins voru í hlutverki áhorfenda
í fyrri hálfleik. Spilaði virkilega vel og hlýtur að vera í byrjunarliðinu á miðvikudag.

Aron Einar Gunnarsson kom inn á fyrir Stefán á 68. mínútu.

6

Kom inn fyrir meiddan Stefán sem hefði átt að fara fyrr af velli. Miklu meiri kraftur í honum en Stefáni og
hann skilaði meira á sínum tíma en Stefán á 68 mínútum. Íslenska liðið þarf líka á innköstum hans að
halda enda kemur lítið út úr sóknarleiknum og föstu leikatriðin því liðinu mikilvæg.

Arnór Smárason kom inn fyrir Bjarna Ólaf á 76. mínútu.
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LEIKURINN AFGREIDDUR Mark van Bommel skorar hér síðara mark Hollands án þess að góður markvörður Íslands, Gunnleifur
Gunnleifsson, fái rönd við reist.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Svart og hvítt hjá Íslandi
Íslenska knattspyrnulandsliðið var tekið í kennslustund í knattspyrnu í fyrri
hálfleik á Laugardalsvelli gegn Hollandi. Gunnleifur Gunnleifsson bjargaði
liðinu þá frá niðurlægingu. Allt annað var að sjá til liðsins í síðari hálfleik.
FÓTBOLTI Holland tryggði sér far-

seðilinn á HM í Suður-Afríku
næsta sumar með sigri á Íslandi,
1-2, á Laugardalsvelli á laugardag. Mörk hollenska liðsins komu á
fyrstu sextán mínútum leiksins en
Kristján Örn Sigurðsson klóraði í
bakkann fyrir Ísland undir lokin.
Fótboltinn sem Hollendingar
spiluðu í fyrri hálfleik er einhver
sá allra flottasti sem undirritaður
hefur séð á Laugardalsvelli. Hollendingar hreinlega léku sér að
íslenska liðinu og sundurspiluðu

1-2
Ísland
Laugardalsv., áhorf.: 10.000

Holland
Mike Dean (7)

0-1 Nigel de Jong (9.)
0-2 Mark van Bommel (16.)
1-2 Kristján Örn Sigurðsson (88.)

IR U
- ÞÚ GÆT

uleikir,
nningum: Tölv
Fullt af aukavir, gos og margt fleira!
DVD myndi

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
4–15 (2–9)
Varin skot
Gunnleifur 5 – Martin 1
Horn
2–7
Aukaspyrnur fengnar
10–16
Rangstöður
2–3

INN Í
KOM !
ELKO

það. Holland átti ellefu skot í hálfleiknum en Ísland aðeins eitt. Sú
tölfræði segir meira en mörg orð
um gang mála í hálfleiknum.
Nigel de Jong kom Hollandi yfir
eftir níu mínútna leik með skalla
af stuttu færi. Þar klikkaði varnarleikurinn og talningin í vörninni og
var enginn að dekka de Jong sem
þakkaði fyrir sig. Ódýrt mark.
Síðara mark Hollendinga var
einnig aðeins of ódýrt. Þá fékk
Mark van Bommel allt of mikinn
tíma til að athafna sig fyrir utan
teig áður en hann skaut boltanum
í markið. Að sama skapi fóru Hollendingar illa með sín bestu færi.
Þá skutu þeir framhjá, í stöng eða
létu Gunnleif verja frá sér en hann
bjargaði oft vel. Holland hefði
hæglega getað leitt með fjórum til
fimm mörkum í hálfleik.
Það var allt annað íslenskt lið
sem spilaði síðari hálfleikinn. Baráttan og grimmdin loksins til staðar og ljóst að menn ætluðu ekki að
láta niðurlægja sig. Munaði þar
miklu um að fá Brynjar á miðjuna
sem var handónýt í fyrri hálfleik.
Menn fóru að berja frá sér og Hollendingar, sem reyndar lækkuðu
sig um nokkra gíra, sköpuðu afar

lítið í síðari hálfleik. Íslenska liðið
gerði það ekki heldur þó svo að
betur hafi gengið að eiga við gestina úti á vellinum. Liðið uppskar
þó mark eftir horn undir lokin.
Nær komst Ísland ekki.
Það er að sjálfsögðu ekki hægt
að kvarta mikið yfir því að hafa
tapað með einu marki gegn frábæru liði eins og Hollandi. Leikur liðsins í fyrri hálfleik var samt
langt frá því að vera ásættanlegur,
sama við hvaða lið er spilað. Það
er ekki boðlegt að byrja landsleik
í síðari hálfleik.
Uppstillingin vakti nokkra
athygli þar sem bakverðir voru í
báðum kantstöðum. Það skilaði liðinu lítilli ógnun fram á við og hefði
mátt bregðast fyrr við þar. Reyndar var skrítið að betri kantmaðurinn var tekinn af velli.
Það er síðan algjörlega óskiljanlegt af hverju Eiður Smári er
settur fremst. Það hefur margoft sýnt sig að það gerist ekkert í sóknarleik Íslands með hann
einan frammi. Það er ekki fyrr en
hann dregur sig til baka sem eitthvað fer að gerast og þar á hann að
sjálfsögðu að spila.
henry@frettabladid.is

ÚRSLIT Í UNDANKEPPNI HM 2010
1. RIÐILL
Svíþjóð-Danmörk

Finnland-Liechtenstein
0-1

- Thomas Kahlenberg.

Albanía-Portúgal

1-2

Erjon Bogdani - Hugo Almeida, Bruno Alves.
1. Danmörk 16, 2. Ungverjaland 13, 3. Portúgal
9, 4. Svíþóð 6, 5. Albanía 6, 6. Malta 1.

3. RIÐILL
Slóvakía-San Marínó

9. H
VINNVUER
R!
199 kr/skeytið. Vinningar afhendir í ELKO Lindum. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

7-0

1. Slóvakía 15, 2. Norður-Írland 13, 3. Pólland 10,
4. Tékkland 8, 5. Slóvenía 8, 6. San Marínó 0.

4. RIÐILL
Aserbaijan-Wales
- David Edwards.

0-1

2-1

Mikael Forssell, Jonatan Johansson - Mario Frick.
1. Þýskaland 16, 2. Rússland 12, 3. Finnland 10,
4. Wales 9, 5. Aserbaijan 1, 6. Liechtenstein 1.

6. RIÐILL
Kasakstan-England

Búlgaría-Írland
Kýpur-Svartfjallaland

2-2

5-1

1. England 18, 2. Króatía 11, 3. Hvíta Rússland 9,
4. Úkraína 8, 5. Kasakstan 3, 6. Andorra 0.

7. RIÐILL

1. Serbía 15, 2. Frakkland 10, 3. Litháen 9, 4.
Austurríki 7, 5. Rúmenía 7, 6. Færeyjar 1.

1-1

Dimitar Telkiyski - Richard Dunne.

Mladen Petric, Luka Modric - Andriy Shevchenko,
Oleksiy Gai.

Hvíta-Rússland-Andorra

0-1
1-0

8. RIÐILL
0-4

- Gareth Barry, Emile Heskey, Wayne Rooney,
Frank Lampard (víti).

Króatía-Úkraína

Litháen-Rúmenía
Serbía-Austurríki

2-2

1. Ítalía 14, 2. Írland 13, 3. Búlgaría 8, 4. Kýpur 5,
5. Svartfjallaland 4, 6. Georgía 3.

9. RIÐILL
Ísland-Holland
Makedónía-Noregur

1-2
0-0

1. Holland 18, 2. Skotland 7, 3. Ísland 4, 4. Makedónía 4, 5. Noregur 3.
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VIÐ TÆKIÐ

> Ira Glass

Orð skulu standa í sjónvarpssal

„Það er ekki nóg að segja fréttir,
það þarf líka að fylgja þeim eftir
og skrá niður hvernig fólk er og
hugsar, því seinna meir skipta
þær upplýsingar líka
máli.“

Það er ekki hlaupið að því að fjalla mikið um innlenda dagskrárgerð
sjónvarps þessa dagana. Þar er fátt þess virði að tala um, og ég
hef lítið kveikt á útvarpi. En einn er vænn í spænska sjónvarpinu;
lauflétti menningarþátturinn Palabra por palabra.
Palabra er svona sjónvarpsútgáfa milljónaþjóðar af þeim góða
þætti Orð skulu standa, sem er á veturna á RÚV. Fögur kona og
fölur glereygður karlmaður stýra. Leikar hefjast með því að kynntir
eru fjórir gestir, sem komnir eru í sjónvarpssal til að keppa í
orðagiski. Í hverjum þætti er ákveðið þema og á dögunum var
þáttur sem fjallaði um orðaforða tengdan veiði.
Þar fóru fyrst fjórir karlar, stjórnandinn og þrír aðrir, vopnaðir út í náttúruna og þóttust á „veiðilendum orðanna“. En í
þessum túr voru engir skothvellir eða slátruð dýr, heldur
birtust öðru hvoru orð úr veiðiskapnum á skjánum,
meðan einn veiðimannanna fór yfir orðsifjar þeirra
og notkun í öðru samhengi. Þá var klippt yfir í orðaorrustu í sjónvarpssal, þar sem gestirnir, tveir karlar og
tvær konur, spreyttu sig á veiðiorðasamböndum.

MÁNUDAGUR

SJÓNVARPIÐ

hundarnir hans (Martin Clunes: A Man
and His Dogs) (2:2) Í þessari heimildamynd, sem er í tveimur hlutum, grennslast
leikarinn góðkunni Martin Clunes fyrir um
skyldleika heimilishunda nútímans við forföður þeirra, villta úlfinn.

Batman & Robin

STÖÐ 2 BÍÓ

21.15 Lífsháski (Lost V) Bandarískur

▼

20.00

21.00 Sólkerfið (Space Files: Sólin)
(1:13) Stuttir fræðsluþættir um sólkerfið.
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
dularfullir atburðir gerast.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn Sýnd verða
mörkin úr síðustu leikjum á Íslandsmótinu
í fótbolta.

20.15

Grey‘s Anatomy

STÖÐ 2 EXTRA

One Tree Hill SKJÁREINN

23.50 Hringiða (Engrenages) (3:8) (e)
00.40 Kastljós (e)
01.10 Dagskrárlok

08.00 Beethoven: Story of a Dog
10.00 Home Alone
12.00 Batman & Robin
14.00 The Queen
16.00 Beethoven: Story of a Dog
18.00 Home Alone
20.00 Batman & Robin Mr. Freeze

▼

21.00

23.05 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives V) (e)

slæst í lið með klækjakvendinu Poison Ivy og
ætlar að frysta Gotham-borg og íbúa hennar.
Þá skerst Leðurblökustúlkan í leikinn og berst
hetjulega gegn illmennunum.

21.15

Lífsháski

SJÓNVARPIÐ

22.00 Born on the Fourth of July
00.20 Lady in the Water
02.10 Crank
04.00 Born on the Fourth of July

STÖÐ 2
07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego
Afram!, Ævintýri Juniper Lee og Kalli litli Kanína og vinir.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (25:25)
09.55 Doctors (1:25)
10.20 The Moment of Truth (11:25)
11.05 Logi í beinni
11.50 Grey‘s Anatomy (4:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (206:260)
13.25 Can‘t Buy Me Love
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M.,
Galdrastelpurnar og Ævintýri Juniper Lee.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (24:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.35 The Simpsons (3:25)
20.00 Extreme Makeover: Home

SKJÁREINN
07.00 LA Lakers - Orlando Útsending
frá leik í úrslitarimmunni í NBA.
16.45 Gillette World Sport 2009 Fjölbreyttur íþróttaþáttur þar sem farið er yfir
víðan völl. Farið er yfir það helsta sem er að
gerast í íþróttunum út í heimi og skyggnst á
bak við tjöldin.

17.15 PGA Tour 2009 Útsending frá lokadegi Memorial Tournament.
20.15 LA Lakers - Orlando Útsending
frá leik í úrslitarimmunni í NBA.

22.00 10 Bestu - Pétur Pétursson
Fyrsti þátturinn af tíu í þessari mögnuðu
þáttaröð en í þessum þætti verður fjallað um
Pétur Pétursson og hans feril.

23.10 Primer
00.25 Bones (13:26)
01.10 Marines
02.40 Can‘t Buy Me Love
04.10 Love You to Death (1:13)
04.35 Entourage (6:12)
05.00 Fréttir og Ísland í dag

18.45 America’s Funniest Home
Videos (31:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin
myndbrot sem venjulegar fjölskyldur hafa
fest á filmu. (e)

20.00 This American Life (5:6) Banda-

í þýska handboltanum.

rísk þáttaröð þar sem fjallað er um venjulegt fólk sem hefur óvenjulegar sögur að
segja. Umsjónarmaður er Ira Glass.

20.30 What I Like About You (5:24)
Bandarísk gamansería um tvær ólíkar systur í New York.

21.00 One Tree Hill (20:24) Bandarísk
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt.

21.50 CSI (21:24) Bandarískir þættir um
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas.
22.40 Penn & Teller: Bullshit (1:59)
Háðfuglarnir Penn & Teller leita sannleikans.

23.10 The Cleaner (13:13) (e)
00.00 Flashpoint (1:13) (e)
00.50 Óstöðvandi tónlist

Sjónvarpsmynd í þremur hlutum í anda Four
Weddings and a Funeral.

ar standa nú á krossgötum því þrátt fyrir að
sumir þeirra séu búnir að skapa sér þokkalegt nafn neyddust þeir í lokaþætti þriðju
seríu til að flytja úr villunni góðu.

18.20 The Game (5:22) Bandarísk
gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur
hörkutólanna í ameríska fótboltanum.

23.10 Kiel - Flensburg Útsending frá leik

20.45 Perfect Day - The Millennium

22.45 Entourage (6:12) Vincent og félag-

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

19.10 Psych (15:16) Bandarísk gamanþáttaröð um ungan mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál. (e)

Edition (17:25) Fjórða þáttaröð hins sívinsæla Extreme Makeover. Home Edition. Þúsundþjalasmiðurinn Ty Pennington heimsækir
fjölskyldur sem eiga við erfiðleika að stríða
og endurnýjar heimili þeirra frá grunni.

22.20 Love You to Death (1:13) Drepfyndnir þættir, og það í bókstaflegri merkingu.
Í hverjum þætti er sögð dagsönn saga af
hreint lygilegum sakamálum sem öll eiga
það sameiginlegt að tengjast hjónum og
ástríðuglæpum.

06.00 Óstöðvandi tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Óstöðvandi tónlist
17.35 Rachael Ray Spjallþáttur þar sem

ur Hver umferð gerð upp í þessum flotta
þætti um þýska handboltann. Handknattleikur á heimsmælikvarða.

22.45 Þýski handboltinn - Markaþátt-

▼

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (37:56)
17.53 Sammi (28:52)
18.00 Millý og Mollý (14:26)
18.13 Halli og risaeðlufatan (14:26)
18.25 Út og suður (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Martin Clunes - Einn maður og

En það var allt að gerast í þessum þætti, því næst var það „Orðið
á götunni“. Gangandi vegfarendur yfirheyrðir um tunguna sína og
gestirnir í sjónvarpssal látnir dæma, hvort fólkið hefði skilið málið
rétt. Og til að fjalla um tökuorð í spænsku voru tvær stúlkur, frá
Bólivíu og Ekvador, látnar útskýra eitt orð hvor frá nýja heiminum.
Aftur klippt í spurningakeppnina: sögðu þær satt? Stuttu síðar var
barnaskóli heimsóttur og nokkur börn spurð spjörunum úr. Loks
var lesið úr nýlegri skáldsögu og fjallað um orðaval höfundar.
Gestir enn látnir giska. Og þættinum höfðu auðvitað borist
bréf, þar sem áhorfendur bentu á bagalegt málfar í fjölmiðlum.
Mjóslegni karlstjórnandinn las upp dæmin, meðan salurinn
hló. Svo kom einn góður veiðiorðabrandari í lokin og viðstaddir
ætluðu bara því sem næst að kafna úr hlátri.
Þarna bar sumsé margt á góma. Einhvern veginn
þykir mér nú ólíklegt að íslensku stöðvarnar fari út í svo
metnaðarfulla dagskrárgerð. Ég leyfi mér samt að mælast
til þess að þau Karl Th, Davíð Þór og Hlín verði sett í
sjónvarpsgallann næsta haust.

▼

Glass er umsjónarmaður
This American Life sem
SkjárEinn sýnir í kvöld.

20.00 Extreme Makeover:
STÖÐ 2
Home Edition

KLEMENS ÓLAFUR SÁ FRAMTÍÐ KARLS TH. BIRGISSONAR Í SPÆNSKA SJÓNVARPINU

19.00 PL Classic Matches Liverpool Arsenal, 1997. Leikur Liverpool og Arsenal var
fín skemmtun þar sem Paul Ince skoraði tvö
mörk fyrir Liverpool.
19.30 PL Classic Matches Liverpool Arsenal, 2001. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

20.00 Oliver Kahn - A Legend‘s Last
Year Frábær heimildarmyndarþáttur um
einn besta markvörð heims, Oliver Kahn. Í
þessum þætti verður ferill hans skoðaður og
hægt verður að kynnast Kahn á annan hátt
en fólk á að venjast.

20.00 Í kallfæri Jón Kristinn Snæhólm
ræðir við Guðmund Magnússon, Óla Björn
Kárason og Vilhjálm Egilsson.
20.30 Íslands safarí Akeem R. Oppang
ræðir við Monicu Thadeus og Maríu
Sigurðardóttur.
21.00 Frumkvöðlar í umsjón Elinóru
Ingu Sigurðardóttur.
21.30 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur.

21.25 Liverpool - Arsenal Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar og allan sólarhringinn.

23.05 Review of the Season Allir leikir
umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni skoðaðir. Öll mörkin og öll bestu tilþrifin á einum
stað.

Dagskrá allan sólarhringinn.

OMEGA
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 KL. 20.45
Perfect Day – The
Millennium
Annar hluti af þremur af þessari
stórskemmtilegu rómantísku
og gamansömu sjónvarpsmynd
í anda Four Weddings and a
Funeral. Í fyrsta hlutanum varð
uppi fótur og fit í brúðkaupinu
og vinahópurinn hefur sundrast.
Í öðrum hluta förum við nú fimm
ár aftur í tímann og hittum hópinn
skömmu fyrir aldamót þegar allt
lék í lyndi. Þriðji og síðasti hluti
Perfect Day verður á dagskrá
næsta mánudag.

▼

MÁNUDAGUR 8. júní 2009

VIÐ MÆLUM

Penn & Teller: Bullshit
SkjárEinn kl. 22.40
Þeir kalla sjálfa sig bolabíta sannleikans og takmark þeirra er að sanna
að ýmislegt sem almenningur heldur
að sé satt sé í raun aðeins helber
lygi. Þeir eru staðráðnir í að afhjúpa
svikahrappa og lygalaupa með
öllum tiltækum ráðum og nota til
þess m.a. faldar myndavélar. Penn &
Teller verða á dagskrá síðla kvölds á
SkjáEinum, mánudaga til fimmtudaga
í sumar.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Auðlindin
07.10 Morgunvaktin heldur áfram
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Dimitri og dívurnar þrjár

15.03 Útvarpssagan: Saga af bláu sumri
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Kvöldsagan: Sólon Islandus
22.45 Bláar nótur í bland
23.20 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

16.45 Hollyoaks (205:260)
17.15 Hollyoaks (206:260)
17.40 ER (15:22) Þættir sem gerast á
bráðamóttöku sjúkrahúss í Chicago þar sem
erillinn er næstum óviðráðanlegur og læknarnir fá nánast engan tíma til að taka ákvarðanir upp á líf og dauða.

▼

18.25 Seinfeld (9:13)
18.45 Hollyoaks (205:260)
19.15 Hollyoaks (206:260)
19.40 Seinfeld (9:13)
20.15 Grey‘s Anatomy (6:24) Fimmta
sería þessa vinsælasta dramaþáttar í heimi.
Líf læknanna ungu hefur tekið stakkaskiptum
þegar einn úr hópnum veikist alvarlega og
mörkin milli lækna og sjúklinga verða óljós.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
22.00 Cold Case (21:23) Lilly Rush og félagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda
áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur
verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.45 Prison Break (19:24) Scofieldbræður eru að nálgast takmark sitt sem er
að verða frjálsir menn. En til þess að sanna
sakleysi sitt og leita hefnda þurfa bræðurnir
að uppræta Fyrirtækið, dularfulla stofnun
sem er ábyrg fyrir því að þeir eru hafðir fyrir
rangri sök.

23.30 Fringe (20:21)
00.25 Sjáðu
00.50 ER (15:22)
01.35 Grey‘s Anatomy (6:24)
02.20 Fréttir Stöðvar 2
03.20 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

11.05 Dalziel and Pascoe 11.50 After You‘ve Gone
12.20 The Weakest Link 13.05 EastEnders 13.35
My Hero 14.05 My Hero 14.35 After You‘ve Gone
15.05 Dalziel and Pascoe 15.55 Dalziel and
Pascoe 16.45 EastEnders 17.15 The Weakest Link
18.00 My Hero 18.30 After You‘ve Gone 19.00
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 19.30
Rob Brydon‘s Annually Retentive 20.00 Torchwood
20.50 Any Dream Will Do 22.20 My Hero 22.50
After You‘ve Gone 23.20 Two Pints of Lager and
a Packet of Crisps 23.50 Rob Brydon‘s Annually
Retentive

11.00 NRK nyheter 11.05 Berlin, Berlin 11.30
Ansikt til ansikt 12.00 NRK nyheter 12.05 Norge
rundt 12.30 I sørhellinga 13.00 NRK nyheter 13.05
Jessica Fletcher 14.00 NRK nyheter 14.10 Dynastiet
15.00 NRK nyheter 15.10 Oddasat - nyheter på
samisk 15.25 Tid for tegn 15.40 Mánáid-tv Samisk barne-tv 15.55 Nyheter på tegnspråk 16.00
Små Einsteins 16.25 Vennene på Solflekken 16.40
Distriktsnyheter 17.00 Dagsrevyen 17.30 Når dyr
reddar liv 17.55 Borettslaget 18.25 Redaksjon EN
18.55 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
The Street 20.30 To og en ipod 21.00 Kveldsnytt
21.15 Inspektør Lynley 22.45 Verdens største fly
23.15 Kulturnytt 23.25

SVT 1
12.30 Elvira Madigan 14.00 Rapport 14.05
Gomorron Sverige 14.55 Vårt hus - en mögelfälla 15.25 Sommartid 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala
nyheter 16.15 Chris på skolbänken 16.45 Via
Sverige 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00
Hammarkullen 19.00 Kapningen av Lufthansa 181
20.30 Kulturnyheterna 20.45 Nip/Tuck 21.30 Plus
sommar 22.00 Kärlek för alla 23.00 Sändningar
från SVT24 04.00 Rapport 04.07 Regionalt 04.25
Gomorron Sverige

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

11.30 Tæt på dyrene på giraffangst 12.00 Det
lille hus på prærien 12.50 Nyheder på tegnsprog
13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie
Mix 14.00 Chapper &amp; Pharfar 14.15 S, P eller
K 14.30 Monster allergi 15.00 Troldspejlet 15.15
Daffy som detektiv 15.20 Skarpt bevogtede får
15.30 Den travle by 16.00 I lære som stjerne
16.30 TV Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet
med Vejret 17.30 Sommerminder 18.00 På opdagelse i Amazonas 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont
19.50 SportNyt 20.00 Kriminalkommissær Foyle
21.35 OBS 21.40 Seinfeld

HVAÐ SEGIR MAMMA?
„Hann er
yndislegur, hefur alltaf verið
það, ég vildi
ekki hafa hann
öðruvísi. Þegar
hann var ennþá í leikskóla
var áberandi
hvað hann var
fljótur að ná textum. Enn þann
dag í dag, þegar fólk heyrir
eitthvert lag, þá kemur alltaf:
Manstu, þegar Ísak var að
syngja þetta lag? Þetta kveikir
ennþá á minningum hjá hans
nánustu.“
Halldóra Gestsdóttir um son sinn Ísak
Frey Helgason förðunarfræðing. Ísak
eignaðist nýlega aðdáendaklúbb, en
hann er þekktur úr þættinum Nýtt útlit.
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Spurningakeppni um fótbolta
Fyrsta pöbba-spurningakeppni
fótboltasíðunnar Sammarinn.com
verður haldin í kvöld klukkan 20 á
Enska barnum. „Við höfum verið
með þetta í maganum í svolítinn
tíma að standa fyrir „pub quiz“
þar sem fótboltanördar geta komið
saman og séð hver er manna fróðastur um fótbolta,“ segir Kolbeinn
Tumi Daðason, annar ritstjóra
Sammarinn.com. Hinn heitir
Björn Berg Gunnarsson og saman
sjá þeir einnig um Fótboltaþáttinn
á Útvarpi Sögu á mánudögum og
föstudögum.
Lítið sem ekkert hefur verið um
að sérstakar spurningakeppnir um
fótbolta séu haldnar á börum hérlendis og er framtak þeirra félaga
því kærkomið fyrir fótboltaáhuga-

menn. „Áhuginn er til staðar og
þetta verður eitthvað fyrir alla.
Það verður rýnt til baka í söguna,
hverjir skoruðu og hverjir unnu,“
segir Kolbeinn og lofar skemmtilegri keppni.
Þátttaka er ókeypis og formið
er hefðbundið þar sem tveir eru
saman í liði. Efstu þrjú liðin fá í
verðlaun einn metra af bjór auk
þess sem bjórspurning verður á
sínum stað. Reikna þeir félagar
með því að keppnin verði haldin á
nokkurra vikna fresti hér eftir.
-fb

KOLBEINN OG BJÖRN Félagarnir Kolbeinn Tumi og Björn Berg standa fyrir
spurningakeppninni.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Megas og Senuþjófarnir héldu
tónleika á Café
Rosenberg
í miðborg
Reykjavíkur
á laugardagskvöld fyrir fullu húsi.
Fluttu þeir flest af bestu lögum
Megasar, þar á meðal Lóa Lóa,
Reykjavíkurnætur og Spáðu í mig,
og uppskáru dynjandi lófaklapp
viðstaddra. Meistarinn á greinilega
dygga aðdáendur úr hinum ýmsu
kimum stjórnmálanna því á meðal
áheyrenda voru sjálfstæðismaðurinn Gísli Marteinn Baldursson
og sendiherrahjónin fyrrverandi
Jón Baldvin Hannibalsson og
Bryndís Schram, sem skemmtu
sér hið besta rétt eins og aðrir
tónleikagestir.

8

10

12

11

13

14

15

16

18

26

17

19

20

21

LÁRÉTT 2. grasþökur, 6. tveir eins, 8.
neitun, 9. fóstra, 11. þys, 12. yndi, 14.
krydda, 16. guð, 17. hár, 18. sprækur,
20. tvíhljóði, 21. vangi.
LÓÐRÉTT 1. niður, 3. öfug röð, 4.
upplifun, 5. ögn, 7. kvennabósi, 10.
eyrir, 13. efni, 15. síll, 16. segi upp,
19. ónefndur.
LAUSN
KYNNAST ÍSLENSKA HESTINUM Tökulið belgíska ríkissjónvarpsins vildi kynnast öllum hliðum íslenska hestsins um helgina.

LÓÐRÉTT: 1. ofan, 3. on, 4. reynsla, 5.
fis, 7. flagari, 10. aur, 13. tau, 15. alur,
16. rek, 19. nn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

www.this.is/krossgatur

LÁRÉTT: 2. torf, 6. ff, 8. nei, 9. ala, 11.
ys, 12. nautn, 14. grasa, 16. ra, 17. ull,
18. ern, 20. au, 21. kinn.
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EINAR BOLLASON: BELGAR VILDU UNDANELDI

Íslenskt stóðlíf í Belgíu
Belgíska ríkissjónvarpið var hér
á landi um helgina við að mynda
heimildarþátt um íslenska hestinn. Íshestar, Icelandair, Ferðamálastofa og utanríkisráðuneytið
koma auk Belga að þættinum.
Þátturinn fjallar um dýralíf í
hinum ýmsu löndum og er sýndur
á besta tíma.
Tökuliðið var hér á landi yfir
helgina, en þáttastjórnandinn var
leiddur í hestaferð af Svandísi
Dóru Einarsdóttur, leikaranema
og hestaleiðsögumanni hjá Íshestum. Farið var að Kjóastöðum og á
Þóroddsstaði og fékk tökuliðið að
kynnast íslenska hestinum í fyrsta
sinn. Fréttablaðið heyrði í Einari
Bollasyni, framkvæmdastjóri

Íshesta, fyrir helgi. Hann bjóst
við að margt myndi koma belgíska
tökuliðinu á óvart, af reynslu sinni
af erlendu sjónvarpsfólki.
„Þau gera sér enga grein fyrir
hversu mikill snillingur íslenski
hesturinn er. Fólk bara trúir
þessu ekki þegar það fer að kynnast kostum íslenska hestsins. Það
verður alveg bergnumið. Þau
lögðu líka mikla áherslu á það að
vera í tengslum við íslensku sauðkindina. Nú eru öll nýfæddu lömbin að hlaupa um grundir og haga,
þannig að það ber vel í veiði.“
Einnig var farið á hrossaræktarbú. „Það er nú ekkert af verri endanum, það eru sjálfir Þóroddsstaðir í Grímsnesi, þar sem einn

frægasti stóðhestur landsins, Þóroddur, er til húsa.“
Hann segir belgíska sjónvarpið
mjög spennt fyrir undaneldi
íslenska hestsins. „Við erum að
vona að þau fái einhverja sýningu á Þóroddsstöðum. Þau báðu
alveg sérstaklega um að þau gætu
myndað einhvern góðan stóðhest
„in action“. Við vonum bara að það
standi vel á hjá Þóroddi.“
Einar treystir því að þátturinn verði góð landkynning.
„Þetta er mjög mikilvægt, ekki
bara fyrir íslenska hestinn heldur landið. Belgía er land sem ekki
hefur verið ofarlega á listum yfir
erlenda ferðamenn.“
kbs@frettabladid.is

Leikarinn Ívar Örn Sverrisson
kvæntist Örnu Ösp Guðbrandsdóttur arkitekt á laugardaginn. Brúðkaupsveisla
var haldin í blíðskaparveðri í Heiðmörk þar
sem margir þekktir
leikarar voru
saman komnir
til að samfagna
kollega sínum,
þar á meðal Friðrik Friðriksson og
Álfrún Örnólfsdóttir.

Stuðningsmenn hollenska landsliðsins í knattspyrnu voru áberandi í
miðborginni eftir sigur sinna manna
á Íslendingum. Kíktu þeir margir inn
á Ölstofuna appelsínugulir á lit til að
fagna sigrinum og jafnframt öruggu
sæti Hollendinga á HM í Suður-Afríku á næsta ári. Ekki voru þeir þó
bara ánægðir með gott gengi sinna
manna því í spjalli þeirra við íslenskar barflugur kom í ljós að miðborg
Reykjavíkur er einnig hátt
skrifuð hjá
þeim fyrir
mikinn
glæsileika og
fegurð.
- fb
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Skrautlegur leikhópur Þorleifs
Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri frumsýndi á
föstudag Rómeó og Júlíu í kantónu St. Gallen í
Sviss, en Filippía Elísdóttir og Vytautas Narbutas
sjá um búninga og leikmynd. Á bloggi Þorleifs fer
hins vegar tvennum sögum af uppsetningunni, en
þar lýsir hann því yfir að fimmti þáttur verksins
sé óþarfur og Rómeó og Júlía sé yfirborðskenndur
farsi með banal ástarsenum. Þá er leikhópurinn
teiknaður sem einfeldningslegur hópur ófrumlegra
listamanna.
„Uppsetningarferlið er auðvitað rosalega slungið,
ég er með gyðing sem leikur Rómeó og austur-evrópska bombu sem leikur Júlíu, en þetta stefnir allt í
að verða ansi magnað,“ segir Þorleifur.
Hann leyfir sannleiksgildi bloggsins að liggja á
milli hluta. „Ég meina, hvar byrjar skáldskapurinn
og hvar endar raunveruleikinn?“ Hann segir bloggið
innblásið af ævisögu Tom Waits. „Það er ömurlegt
í bókinni þegar Waits fer að útskýra hvað er mýta
og hvað ekki, ég bara hætti að lesa hana. Mýtan er
miklu meira heillandi.“
„Eina ástin sem hægt er að skrifa um er sú sem á
sér ekki stað, sem getur ekki gengið,“ segir Þorleifur á þeim nótum. „Ástin er í rauninni bara til í upphafinni list eða í einhverju ofboðslega prívat. Þetta
er eitt sterkasta afl sem til er í manninum, en við

RÓMANTÍSKUR Þorleifur Örn glímir við Shakespeare og ástina

á blogginu sínu.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

erum samfélagslega búin að afneita því. Þess vegna
er ógeðslega gaman að takast á við Rómeó og Júlíu
og finna leið til að í alvörunni fjalla um tilfinninguna, ekki einhverja stæla.“
-kbs
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21st Century Breakdown
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The Fame
Lady GaGa
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Forty Licks
The Rolling Stones
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Pet Sounds
The Beach Boys
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It's Not Me, It's You
Lily
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No Line On The Horizon
U2
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Together Through Life
Bob Dylan
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Master Of Puppets
Metallica
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Lhasa
Lhasa De Sela
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Relapse
Eminem
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Songs For You, Truths For Me
James Morrison
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Kind Of Blue
Miles Davis

Yes
Pet Shop Boys
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Passione
Paul Potts
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Sounds Of The Universe
Depeche Mode

Loksins á Íslandi!
Við bjóðum stærstu tónlistarmenn heimsins velkomna til Íslands.
Ísl
Íslands
slands.
Nú getur þú nálgast erlenda tónlist í gegnum netið!
Þú getur valið um að kaupa stök lög og plötur eða fengið þér áskrift.

Meira en 2,5 milljónir laga í boði!

Prófaðu frítt í 7 daga!
Ekki bara íslensk tónlist

- Lifið heil

Lyfja Lágmúla
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BAKÞANKAR
Gerðar Kristnýjar

Stríðið hans
pabba

A

B

Það er tilvalið að fljúga á einn
áfangastað okkar, þvælast um
Evrópu á bílaleigubíl og
fljúga heim frá öðrum
áfangastað!

H

verjum þeim sem heillast af
bók ber skylda til að segja frá
henni,“ segir í lögum bókaáhugafólks og nú hef ég hnotið um eina
slíka. Fars krig heitir hún og er
eftir Norðmanninn Bjørn Westlie.
Landar hans voru svo hrifnir af
henni að þeir veittu honum Brageprisen í fyrra. Fars krig er sannsöguleg bók þar sem Bjørn segir
frá föður sínum, Petter, sem skráði
sig í Waffen-SS í Seinna stríði og
var sendur á vígstöðvarnar í Úkraínu. Hrifning hans á Þjóðverjum
var slík að hann breytti ættarnafninu Vestli í Westlie.

Eindhoven

Frankfurt Hahn

París
Basel

Friedrichshafen

Flug + bíll í Mið-Evrópu

ÞJÓÐVERJAR ásældust olíulindir
og kornakra Úkraínu og var Petter
og félögum hans lofað þar jarðarparti að stríði loknu. Bjørn veltir
því fyrir sér hvernig líf hans
hefði orðið hefðu Þjóðverjar sigrað. Hann hefði þá alist upp í Úkraínu þar sem heimamenn hefðu
verið látnir þræla á ökrunum fyrir
herraþjóðina. Petter kól illa á fæti
í stríðinu en tókst þó að sleppa við
aflimun. Hann lifði hildarleikinn
af og sneri aftur til Noregs þar
sem hann hlaut fangelsisdóm fyrir
landráð. Petter leið fyrir fortíðina
og flíkaði ekki reynslu sinni af vígstöðvunum.

ÞAÐ

var ekki fyrr en hann var
orðinn fjörgamall að Bjørn tók að
ganga á hann. Sumt lét Petter uppi,
annað ekki. Ekki bætti úr skák að
feðgarnir töluðust ekki við árum
saman eftir að Petter reiddist því
heiftarlega að sonardóttir hans var
frædd um íslam í fermingarundirbúningnum. Það féll gamla nasistanum ekki. Loks tókst þeim feðgum
þó að ná sáttum, sem betur fer því
annars hefði bókin aldrei orðið til.
Bjørn fór til Úkraínu í leit að svörum og eru kaflarnir þaðan magnaðir. Furðulítil ummerki finnast nú
eftir alla Gyðingana sem eitt sinn
bjuggu þar svo öldum skipti.

EFTIR jafnsláandi lýsingar kemur

Fáðu þér bílaleigubíl
frá Budget og keyrðu um
Evrópu þvera og endilanga
með fjölskyldunni! Nánar á
www.icelandexpress.is/budget

F í t o n / S Í A

endirinn unaðslega á óvart því þar
segir frá því þegar Petter, þá orðinn háaldraður, flutti úr miðborg
Oslóar þar sem honum þótti innflytjendur orðnir heldur áberandi.
Hann settist að úti á landi og leitaði þar læknis vegna gamla fótameinsins. Læknirinn kunni sitt fag
svo Petter leið betur í fætinum en
nokkru sinni fyrr. Hann tók miklu
ástfóstri við lækninn sinn og lauk á
hann lofsorði við son sinn. Það væri
auðvitað ekki í frásögur færandi ef
læknirinn hefði ekki verið rammútlenskur – Muhammed nokkur
Iqbal frá Pakistan! Fars krig er ein
þeirra dásemdarbóka sem bíða þín
á Bókasafni Norræna hússins.

Vikuferð

Allt
innifalið

Sæluvika í Svartaskógii 22.–29. ágúst

Evrópa er fjölskylduvæn

Verð á mann í tvíbýli:

Mamma, pabbi og börnin kætast saman á ferðalagi um Evrópu, því þar

139.900 kr.
Fararstjóri: Lilja Hilmarsdóttir

Lúxemborg

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 8.
júní,159. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

3.07
2.07

Hádegi

Sólarlag

13.27
13.11

23.48
0.20

Heimild: Almanak Háskólans

Innifalið: Flug til Basel með sköttum og öðrum
greiðslum, akstur til og frá ﬂugvelli, gisting á 4*
Hotel Baren með fullu fæði allan tímann og íslensk
fararstjórn.

finna allir eitthvað við sitt hæfi. Skemmtigarðar, útivist, furðulegir
dýragarðar, flatlendi, fjöll – og allt þar á milli. Svo er alveg gráupplagt að
leigja bíl frá Budget og þvælast um, hún Evrópa er svo spennandi!

16.–21. júlí

Verð á mann í tvíbýli:

89.900 kr.
Nánar á expressferdir.is
eða í síma 5 900 100

Innifalið: Flug til Frankfurt Hahn með sköttum og
öðrum greiðslum, hótelgisting á 4* Novotel
Kirchberg í 5 nætur með morgunverðarhlaðborði.

Bókaðu þína fjölskylduferð í sumar á www.icelandexpress.is

með ánægju

