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Þóra Benediktsd
óttir opnaði
inn, og fluttu
þær hluta af Gallerí 21 á Skólavörðus
innbúi sínu
í galleríið sem tíg 21 ásamt Elínborgu
er mjög heimilislegt Þorsteinsdóttur
á uppstigning
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FRÉTTABLAÐIÐ/V

ILHELM

í galleríið

hann er reyndar
athygli,
ekki til sölu,“
segir Þóra
og brosir.
Stólinn fékk
hún fyrir
nokk

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

hæðinni en
búðinni að erum stundum líka
vinna “
í
Þó
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FME skoðar
lán Sigurjóns

Lætur ekkert
stöðva sig
Einhentur afrókennari í Kramhúsinu.
FÓLK 20

Lán Sigurjóns Árnasonar voru rædd á fundi bankaráðs Landsbankans á fimmtudag. Formaður lögfræðisviðs segir Fjármálaeftirlitið fá skýrslu.

Tveir sköllóttir
„Sextíu af hundraði kjósenda
höfðu tekið þann kost að sitja
heima,“ skrifar Einar Már Jónsson
um Evrópukosningar.

FJÁRMÁL Bankaráð Landsbankans fundaði um milljóna króna
lán Sigurjóns Þ. Árnasonar, fyrrverandi bankastjóra Landsbankans, á fimmtudag. Gunnar Viðar,
yfirmaður lögfræðisviðs Landsbankans, segir að innri endurskoðun bankans muni gera skýrslu um
málið sem verði send til Fjármálaeftirlitsins.
„Málið hefði væntanlega ekki
farið í skoðun ef menn hefðu talið
að þetta væri í samræmi við reglur,“ segir Haukur Halldórsson, formaður bankaráðs Landsbankans.
Sigurjón fékk lán frá lífeyrissjóðnum Fjárvörslureikningi 3
upp á 40 milljónir króna með veði í
fasteign að Granaskjóli 28. Komið
hefur fram að annað lán hafi verið
veitt upp á 30 milljónir með veði í
annarri fasteign og sé því um að
ræða tvö lán, samtals að upphæð
70 milljónir króna. Ákvörðun um
lánin var tekin af Sigurjóni og sjóðstjóra fjárvörslureikningsins án
samráðs við yfirstjórn Landsbankans. Viðkomandi sjóðstjóra hefur
verið vikið tímabundið frá störfum
meðan skoðun stendur yfir.
Lánið upp á 40 milljónir var verðtryggt til 20 ára, tekið 21. nóvember 2008. Sigurjón var þá hættur
sem bankastjóri. Lánið ber 3,5 prósent ársvexti en vextirnir reiknast
ekki fyrr en frá og með 20. nóvember 2028.
Sigurður G. Guðjónsson, lögmað-

Í DAG 14

Fannst erfitt að
aðlagast
Marjatta Ísberg gefur
út bókina Gests
augað í tilefni af
30 ára búsetu
sinni á Íslandi.
TÍMAMÓT 16

Svekkjandi
jafntefli
Ísland og Noregur skildu jöfn
í undankeppni
EM 2010 í handbolta í gær.
ÍÞRÓTTIR 22

VEÐRIÐ Í DAG
9

ábera

ndi
Náttúrulegir
litir eru vinsæli
rí
brúðarförðun
í sumar.

Sérblað um brúðkaup

Vinkonurnar
Þóra Benedikts
dóttir og Elínborg
þangað hluta
af innbúi sínu
Þorsteinsdóttir
til að skapa
opnuðu nýverið
heimilislega
Gallerí 21 en
stemningu
Þóra flutti
í eigin anda
við Skólavörð
stólinn sem
ustíginn.
vekur mikla
en

„Ég flutti
í raun
mitt í galleríið uppáhaldshornið
en í því voru
inn og skápurinn
stóll. Stefnan
að nýta það
sem við eigum var jú
nú er öldin
önnur og ekki þar sem
kaupa allt
í boði ð

15. JÚNÍ 2009

Brúðarkjólar, förðun og
heimatilbúnar svítur

ATA R N A

Flutti hluta af búslóðinni í vinnuna

3 lítra poki. Vinnuradíu
Vinnuhollt handfang. s: 8 m.
Stillanleg lengd
á sogröri.

512 5447
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urinn sem samdi veðskuldabréfsskjalið, segir hins vegar nýju skjali
hafa verið þinglýst þar sem þetta
er leiðrétt og vextir reiknast í því
skjali frá 20. nóvember 2008.
„Það er dómstóla að dæma um
hvort efnisinnihald skjala er lögmætt og enginn hefur haft uppi þá
kröfu að þetta sé ólögmætt,“ segir
Sigurður.
Samkvæmt upplýsingum frá
Landsbankanum er um veðskuldabréf að ræða sem kemur á móti
séreignarsparnaði í einkaeigu Sigurjóns. Bankinn sé í raun ekki að
veita þetta lán. Sigurjón eigi einn
þennan séreignarsparnað og aðeins
sé einn umsjónarmaður yfir sjóðnum, engin stjórn.
Samkvæmt lögum veitir fjármálaráðherra lífeyrissjóðum
starfsleyfi. Skilyrði þess eru meðal
annars að stjórn, löggiltur endurskoðandi og tryggingafræðingur
hafi verið valin.
„Ég veit ekki hvort fyrirbæri
eins og einkalífeyrissjóður sé til,“
segir Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra. „Þetta er varla lífeyrissjóður í skilningi þess orðs. Ef
þetta varðar við lög þá skoðum við
þetta,“ segir Steingrímur.
Hvorki náðist í Sigurjón né
Ásmund Stefánsson, bankastjóra
Landsbankans, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Elín Sigfúsdóttir, fyrrverandi bankastjóri Landsbankans,
vildi ekki tjá sig um málið.
- vsp

Þjóðleikhússtjóri segir lokun ekki á döfinni:

10
9
BJARTARA SV-TIL Í dag verða

Skartar sínu fegursta

suðaustan 5-10 m/s suðvestanlands, annars hægari. Víða skýjað
og dálítil væta, einkum austanlands en bjart með köflum sunnan
og suðvestanlands. Hiti víða 8-14
stig.
VEÐUR 4

MENNING Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri segir Þjóðleikhúsbygginguna skarta sínu fegursta og ekki þurfi að loka húsinu.
Samkvæmt skýrslu frá 2006 er húsið illa farið og því þyrfti að loka
í tvö ár til að ráðast í viðamiklar endurbætur. Katrín Jakobsdóttir
menntamálaráðherra gerir ekki ráð fyrir að farið verði í endurbætur
á húsinu vegna stöðunnar í ríkisfjármálunum.
- vsp/ sjá síðu 6

VIÐ SPEGILSLÉTTA TJÖRN Þótt óróleika gæti víða í samfélaginu um þessar mundir

ríkti kyrrðin ein við Reykjavíkurtjörn í gær eins og þessi mynd ber með sér. Það er
því upplagt fyrir Reykvíkinga að bregða undir sig betri fætinum og fara í heilsubótargöngu niður að Tjörn.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Evrópusambandsaðild Íslands eitt aðalmálið á fundi norrænna forsætisráðherra:

Vel tekið í ESB-plan ríkisstjórnarinnar
STJÓRNMÁL Forsætisráðherrar

Norðurlandanna lýstu jákvæðri
afstöðu til áforma íslenskra stjórnvalda um aðild að Evrópusambandinu á fundi forsætisráðherra
Norðurlandanna á Egilsstöðum í
gær.
„Mér fannst þeir allir taka þessu
mjög vel og vera mjög jákvæðir,“
sagði Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra að fundi loknum.
Svíar taka við formennsku í ráð-

herraráði Evrópusambandsins
um áramót og lýsti sænski forsætisráðherrann vilja sínum til
að greiða fyrir aðildarviðræðum
Íslands.
Lítillega var vikið að fyrirhuguðum lánveitingum norrænu ríkjanna til Íslands sem eru svo gott
sem frágengnar.
Jóhanna stýrði fundinum, sem
haldinn var á Hótel Héraði, en
Íslendingar fara með formennsku í

Norrænu ráðherranefndinni þetta
árið. Að fundi loknum bauð hún
starfsbræðrum sínum til kvöldverðar á Gistihúsinu Egilsstöðum.
Hreindýr og naut frá Egilsstaðabúinu voru á borðum.
Norrænu forsætisráðherrarnir
flugu til Egilsstaða frá heimaríkjum sínum, hver á sinni einkaþotunni. Þeir fara í skoðunarferð um
Fljótsdalshérað í dag áður en þeir
halda til síns heima.
- bþs

SPURNING DAGSINS

Jón, er Georg loks að fá útrás?
„Já, en hann hefði samt frekar viljað
fá hana í Norður-Kóreu. Bandaríkin
eru ekki það sem hann stendur
fyrir.“
Jón Gnarr lék Georg Bjarnfreðarson í
Næturvaktinni en þeir þættir hafa verið
seldir til Hollywood og verið er að kynna
þá á Norðurlöndunum.

Íslendingur hlýtur gullmedalíu:

Augnlæknir
fær verðlaun
VERÐLAUN Einari Stefánssyni,
prófessor við læknadeild Háskóla
Íslands og yfirlækni við augndeild Landspítalans, var veitt
gullmedalía
evrópsku augnlæknaakademíunnar á föstudaginn. Einar
var um leið
gerður að meðlimi akademíEINAR STEFÁNSSON
unnar.
Rannsóknir Einars, meðal annars á forvörnum gegn blindu í
sykursýki og á súrefnisefnaskiptum augans, hafa vakið athygli
víða um heim.
Einar fékk fyrir tæpu ári Jules
Gonin-verðlaunin sem veitt eru
þeim sem þykja hafa staðið sig
framar öðrum í augnrannsóknum
og augnlækningum.
- mmf

Landtaka ekki stöðvuð:

Sjálfstætt Palestínuríki
ERLENT Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því
yfir í gær að hann styddi stofnun
sjálfstæðs Palestínuríkis.
Hann tók þó
fram að slíkt
ríki yrði að vera
algjörlega vopnlaust og viðurkenna Ísrael
sem ríki gyðinga.
NetanyaBENJAMIN
hu sagði jafnNETANYAHU
framt að landtaka gyðinga á Vesturbakkanum
verði ekki stöðvuð líkt og Obama
Bandaríkjaforseti hefur krafist.
Viðbrögð Palestínumanna við yfirlýsingunni voru neikvæð og sögðu
yfirmenn Hamas-samtakanna
ummæli forsetans öfgafull.
- sm
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Kaupangur sleit samningaviðræðum við Pennann fyrir helgi:

Afrek fyrir gott málefni:

Bókabúðin rekin úr Rúblunni

Fimm sinnum
á topp Esju

REYKJAVÍK Forsvarsmenn Kaupangs

FÓLK Fjallgöngumaðurinn Svan-

slitu fyrir helgi viðræðum um framlengingu húsaleigusamnings við
Pennann, eiganda Bókabúðar Máls
og menningar á Laugavegi.
Versluninni verður lokað fyrir 1.
ágúst, en hún hefur verið í húsnæðinu síðan 1961.
Til stendur að flytja rekstur búðarinnar í annað hús á Laugavegi.
Heyrst hefur að Penninn hafi leitað
hófanna hjá Senu um að leigja húsnæðið þar sem Skífan er nú. Þetta
hefur þó ekki fengist staðfest. Talsmenn Kaupangs vilja heldur ekki
segja hvað komi í stað bókabúðarinnar, en því hefur verið fleygt að
þeir hafi hug á hótelrekstri.

LAUGAVEGUR 18, EÐA RÚBLAN Heyrst
hefur að hótelrekstur, sem hefur verið á
efri hæðum hússins, verði nú einnig á
jarðhæðinni, en það fæst ekki staðfest
hjá Kaupangi.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

„Reksturinn hefði aldrei getað
borið þá leigu sem farið var fram
á,“ segir Helgi Júlíusson, forstjóri
Pennans. Kaupangur hafi viljað

hækka leiguna um tugi prósenta,
þegar ríkið tók yfir rekstur Pennans.
„En við ætlum okkur að reka
bókabúð áfram í öðru húsnæði á
Laugavegi, þar sem húseigendur eru
raunsærri í kröfum,“ segir Helgi.
Forsvarsmenn Kaupangs, Bjarki
Júlíusson og Jóhannes Sigurðsson,
segja ekkert um framtíðaráform sín.
„Þetta kemur í ljós á næstu dögum,“
segir Bjarki. Jóhannes tekur í sama
streng, en annars hafi hann „ekkert
við þig að tala“.
Kaupangur komst í fréttirnar á
sínum tíma vegna húsanna á Laugavegi 4 og 6, sem Reykjavíkurborg
keypti af fyrirtækinu.
- kóþ

Engin sátt um fimm
prósenta lækkunina
Ekki virðist ætla að nást sátt um fimm prósenta tímabundna launalækkun á
móti tíu frídögum sem sveitarfélögin lögðu til. Aðgerðin átti að bjarga störfum
og spara sveitarfélögum 5,5 milljarða. ASÍ fékk ekki að heyra um hugmyndina.
EFNAHAGSMÁL Halldór Halldórsson,

formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga, segist telja ólíklegt að sátt náist um frítökuleiðina svokölluðu. Hún gengur út á
það að starfshlutfall starfsmanna
sveitarfélaganna yrði minnkað
um fimm prósent tímabundið og
frídagar kæmu á móti lækkuðum
launum. Með þessum hætti yrði
komist hjá uppsögnum en þessi
leið myndi spara ríkinu fimm og
hálfan milljarð á ári.
Bráðabirgðaniðurstaða úr ársreikningum sveitarfélaga leiðir í
ljós að skuldir þeirra jukust um
50 milljarða og ljóst er að nær öll
sveitarfélögin verða að grípa til
aðhaldsaðgerða til að vinna sig
úr vandanum. Langtímaskuldir þeirra hafa aukist um 80 prósent.
„Það hefur verið mikil andstaða
við þessa leið,“ segir Halldór. „Við
munum ræða þetta áfram við
aðila vinnumarkaðarins en við
munum ekki gera neinar kröfur
sem raska þessum stöðugleikasáttmála.
Kennarasamband Íslands hefur
mótmælt þessari leið hástöfum.
Eiríkur Jónsson, formaður samtakanna, var því feginn að heyra
ummæli Halldórs. „Í raun og veru
var þetta aldrei fær leið, svo þetta
er ágætt, menn verða bara að
finna einhverja leið,“ segir hann.
En af hverju er hún ekki fær að
hans mati? „Launataxtar eru
varðir að lögum og einstaklingur má ekki selja vinnu sína undir
kjarasamningstaxta,“ segir hann.
„Það reyndi á þetta á uppgangstímanum en þá máttum við ekki

berg Halldórsson fór fimm sinnum upp Esjuna í einum rykk á
laugardag. Gangan var farin til
styrktar Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna. Maraþonhlaup er 42 kílómetrar og því
þurfti Svanberg að ganga fimm
sinnum upp á Þverfellshorn.
Ekki er vitað til að annað eins
Esju-maraþon hafi áður verið
þreytt.
Svanberg mun í júli ganga
Glerárdalshringinn, sem er talin
vera ein erfiðasta skipulagða
fjallganga hér á landi, og því var
Esju-maraþonið góður undirbúningur undir þá mannraun.
- sm

Þjóðhátíðarveðrið:

Besta veðrið
verður á Patró
VEÐUR Útlit er fyrir votviðri á
þjóðhátíðardaginn en spáð er
austan- og norðaustanátt, skýjuðu og víða rigningu eða skúrum.
Hiti verður á bilinu frá átta upp
í fimmtán stig, að því er fram
kemur á síðu Veðurstofu Íslands.
Virðist einna besta þjóðhátíðarveðrið verða í Vestmannaeyjum,
á Kirkjubæjarklaustri og á Patreksfirði. Í Vestmannaeyjum er
spáð skúrum og suðaustan þremur metrum á sekúndu. Svipaða
sögu er að segja frá Kirkjubæjarklaustri. Patreksfjörður er eini
staður landsins þar sem ekki er
spáð rigningu eða skúrum en þar
verður þó alskýjað.
- mmf

David Carradine jarðaður:

Fjöldi syrgjenda
FÓLK Fjöldi manns fylgdi banda-

Í HLÍÐASKÓLA Kennarar máttu ekki fara upp fyrir taxtann í góðærinu, því ættu þeir
þá að geta farið niður fyrir hann nú í kreppunni, segir formaður Kennarasambands
Íslands.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

fara upp fyrir taxtann; af hverju
skyldum við þá óhlýðnast lögum
nú og fara niður fyrir hann?“
Halldór segir það aldrei hafa
staðið til að hlunnfara neinn.
„Við ætlum ekki að fara að ganga
á réttindi eins eða neins,“ segir
hann. „Við viljum bara ná samstöðu um það að allir þrengi beltið um eitt, tvö eða þrjú göt.“ En
hvaða aðgerða verður þá gripið
til? „Þegar aðgerðir ríkisstjórnarinnar liggja fyrir frá a til ö þá
sjáum við hvaða áhrif þær hafa
á sveitarfélögin og þá getum við
stigið næstu skref.“
Gylfi Arnbjörnsson, forseti
Alþýðusambands Íslands, seg-

ist hafa saknað þess að fulltrúar
frá sveitarfélögunum tækju þátt
í viðræðum um stöðugleikasáttmálann og kynntu þar hugmyndir þeirra. „Við höfum ekki séð
nein áform frá sveitarfélögunum,“ segir hann. „Það hafa reyndar öll samtök launamanna verið
að kalla eftir því að fulltrúar á
vegum sveitarfélaganna ræði við
okkur um forgangsröðun í áherslum sveitarfélaganna. Til dæmis
hefur þessi fimm prósenta leið
ekki verið kynnt fyrir mér svo
það er svolítið skrítið fyrir mig að
heyra að ekki náist sátt um hana,
ég hef ekki fengið að heyra út á
hvað hún gengur.“ jse@frettabladid.is

ríska leikaranum David Carradine til grafar í gær, tíu dögum
eftir að leikarinn fannst látinn á
hótelherbergi í Bangkok.
Hundruð manna voru viðstaddir jarðaförina, þar á meðal voru
mörg þekkt nöfn úr kvikmyndabransanum. Meðal gesta má
nefna leikkonurnar Jane Seymour, Lucy Liu og Daryl Hannah
og leikarann Tom Selleck.
Carradine lék í fjölda sjónvarpsþátta og kvikmynda, en hann
vakti fyrst athygli fyrir leik sinn
í sjónvarpsþáttunum Kung Fu frá
áttunda áratugnum.
- sm

LÖGREGLUFRÉTTIR
Árekstur á Sæbraut
Harður árekstur varð á Sæbraut hjá
Holtavegi um hálf þrjú í gær. Einhver
slys urðu á fólki og var Sæbrautin
lokuð í um klukkutíma.

Ljósavél stolið
Aðfaranótt föstudags var ljósavél, sem
er í kringum tonn að þyngd, stolið á
Nesjavallaleið. Brotist var inn í beltagröfu til að hífa ljósavélina upp á bíl.

Gunnsteinn Sigurðsson bæjarfulltrúi tilbúinn til að setjast í bæjarstjórastól:

Vaxandi stuðningur við Gunnar
KÓPAVOGUR Stuðningur við þá

afstöðu að Gunnar I. Birgisson,
bæjarstjóri Kópavogs, sitji áfram
sem bæjarstjóri fer vaxandi meðal
Sjálfstæðismanna í Kópavogi, samkvæmt heimildum Fréttablaðsins.
Gunnar hefur hins vegar gert
samkomulag við framsóknarmenn
þess efnis að hann muni stíga úr
bæjarstjórastólnum. Hann gerir
grein fyrir því samkomulagi á fulltrúarráðsfundi í dag. Heimildir
Fréttablaðsins herma að sjálfstæðismenn muni leggja fram tillögu um
að ekki verði farið að þessu samkomulagi.
Gunnsteinn Sigurðsson, sem er
annar maður á lista sjálfstæðismanna í Kópavogi segist tilbúinn
að setjast í sæti bæjarstjóra. „Ég
er tilbúinn til þess ef til þess kemur
að taka þetta erfiða verkefni að
mér,“ segir hann. „Einhverjir hafa
jú haft orð á því að það væri hinn

eðlilegi gangur.“ „Það er mikil reiði
hjá sjálfstæðismönnum í Kópavogi
yfir því að það sé verið að hamast
á manni að ósekju,“ segir Gunnar.
Hann vísar því á bug að barátta sé
hafin milli hans og Ármanns Kr.
Ólafssonar um bæjarstjórastólinn.
Hann vísar því einnig á bug að hann
hafi hótað að ganga í raðir Samfylkingarmanna verði hann ekki bæjarstjóri.
„Ég er í þessu samstarfi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks
og það hefur gengið vel. Það hefur
ekkert þannig komið upp sem gefur
tilefni til að hætta að vinna saman,“
segir Gunnsteinn.
Hann segist ekkert vilja gefa upp
um það hvort hann myndi styðja
Ármann verði það að tillögu að hann
komi í Gunnars stað. Hann segir
ekki hafa verið leitað til fólks utan
raða bæjarfulltrúanna í leit að bæjarstjóraefni.
- jse

HEFUR EKKI SUNGIÐ SITT SÍÐASTA

Sjálfstæðismenn í Kópavogi eru reiðir
vegna málsins og stuðningur eykst við
þá afstöðu að Gunnar sitji áfram.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

127,71

128,31

Sterlingspund

210,15

211,17

Evra

179,1

180,1

Dönsk króna

24,05

24,19

Norsk króna

20,11

20,228

Sænsk króna

16,673

16,771

Japanskt jen

1,3

1,3076

196,96

198,14

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
218,8064
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Samningur Háskólavalla og Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar:

Úrskurðaður í gæsluvarðhald:

Greiðslur töfðust en eru í skilum

Maður stunginn í Kópavogi

KEFLAVÍK Þróunarfélagið á Keflavíkurflugvelli og Háskólavellir
hafa endursamið um greiðslur fyrir
kaup á húsum á gamla hersvæðinu.
Háskólavellir áttu að greiða Þróunarfélaginu, sem er í eigu ríkisins, 4,3 milljarða um síðustu áramót, en samningurinn hljóðar alls
upp á 13,5 milljarða. Háskólavellir hafa enn ekki greitt upphæðina,
en munu greiða um tvo milljarða á
næstunni.
„Ég held að þetta verkefni sé í
fínum málum. Auðvitað höfum við
þurft að liðka til með greiðslurnar,
enda aðgengi að lánsfé erfiðara,“
segir Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri Þróunarfélagsins.

Gott sé að samningar geti haldið
með því að hliðra til í nokkra mánuði í erfiðu efnahagsástandi. Það sé
í allra hag að verkefnið haldi áfram.
Kjartan tekur fram að Háskólavellir greiði vexti af peningunum, og að
Þróunarfélagið hafi nú þegar greitt
milljarð í hagnað í ríkissjóð. Útlit sé
fyrir að þær greiðslur aukist töluvert á þessu ári.
Yngvi Jónasson, framkvæmdastjóri Háskólavalla, segir jafnframt að ekki stefni í nein vandræði
vegna vanskila. Búið sé að tryggja
milljarðana tvo en verið sé að ganga
frá pappírsvinnunni. Greitt verði á
næstu vikum og mánuðum.
- kóþ

KJARTAN ÞÓR EIRÍKSSON Framvkæmda-

stjóri Þróunarfélags Keflavíkurvallar segir
verkefnið í fínum málum.

LÖGREGLUMÁL Maður sem stakk
annan mann í Kópavogi aðfaranótt laugardags var í gær
úrskurðaður í gæsluvarðhald til
19. júní í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Árásin átti sér stað í húsi í
Kópavogi aðfaranótt laugardags.
Fórnarlambið var flutt á slysadeild með stungusár víða um líkamann og var um tíma talið í lífshættu.
Báðir eru mennirnir af erlendu
bergi brotnir og var árásarmaðurinn handtekinn á vettvangi
þegar lögregla kom á staðinn.
Málið er nú til rannsóknar hjá
lögreglu.
- mmf

Sérstakir ráðherrabílar eru
sagðir nauðsynlegir í starfi
NOKKUR SLYS hafa átt sér stað í nýrri

laug Álftnesinga.

Lagfæringar í Álftaneslaug:

Öryggi bætt við
rennibrautina
ÚTIVIST Rennibrautin í Sundlaug

Álftaness verður lokuð í dag og
næstu daga vegna viðgerða. Að
sögn hafa orðið nokkur hálkuslys
við rennibrautina frá því laugin
var opnuð fyrir skömmu.
Að sögn Davids Parks forstöðumanns verður bætt úr öryggismálum við rennibrautina. Lagður verður dúkur og bakkinn í
kringum rennibrautina málaður
að nýju. „Við höldum dagbók um
öll óhöpp sem verða hér og okkur
fannst ástæða til að grípa strax
til aðgerða og leysa málið sem
fyrst,“ segir David Park.
Þess má geta að vatnsrennibrautin í Álftaneslaug er sú
stærsta á landinu, tíu metra há og
80 metra löng.
- sm

LÖGREGLUFRÉTTIR
Handteknir á leið norður
Tveir ökumenn um tvítugt voru handteknir með 50 grömm af kannabis
og svipað magn af amfetamíni af
lögreglunni í Borgarnesi aðfaranótt
laugardags. Voru mennirnir á Vesturlandsvegi á leið til Akureyrar.

Umferðareftirlit úr lofti
Bíll með fellihýsi tók ítrekað fram úr á
leiðinni norður síðdegis á föstudag en
það sást við umferðareftirlit úr lofti.
Maðurinn var stöðvaður af lögreglunni í Borgarnesi og er grunaður um
að aka undir áhrifum fíkniefna.

Sérstakir ráðherrabílar og einkabílstjórar eru nauðsynlegir segir í svörum ráðuneyta við fyrirspurn Fréttablaðsins. Ráðherrar mega nota bílana til einkaþarfa. Lögreglan setur tiltekin skilyrði um öryggisbúnað.
STJÓRNMÁL „Ástæða þess að ráð-

herra er lagður til bíll og bílstjóri
er sú að starf og dagleg dagskrá
ráðherra er umfangsmikil og tímarammi oftast afar þröngur,“ segir
í svari umhverfisráðuneytisins við
fyrirspurn Fréttablaðsins.
Miðvikudaginn 27. maí sendi
Fréttablaðið öllum ráðuneytum spurningar til tólf ráðherra
ríkisstjórnarinnar varðandi viðhorf þeirra til notkunar á ráðherrabílum og reglur um hana.
Aðeins Kristján L. Möller samgönguráðherra svarar spurningum blaðsins sjálfur að hluta. Svör
hafa nú borist frá níu ráðuneytum.
Fram kemur í svörum ráðuneytanna að umræddir bílar og
bílstjórar séu samkvæmt reglugerð ætlaðir til embættisnota
og takmarkaðra einkanota. Ráðherrastarf sé „þess eðlis“ að
nauðsynlegt sé að sá sem því
gegni hafi einkabílstjóra og bíl,
meðal annars af öryggisástæðum. „Þess skal jafnframt getið
að samkvæmt skilyrðum lögregluyfirvalda eru allar bifreiðar
ráðherra búnar sérstöku öryggisog fjarskiptakerfi. Í ljósi núverandi efnahagsástands er ekki séð
á þessu stigi að eðli starfa ráðherra breytist, nema þá helst að
ráð má gera fyrir auknu álagi á
næstu misserum,“ segir í svari
forsætisráðuneytis Jóhönnu Sigurðardóttur.
Kristján L. Möller segir að erfitt yrði að koma við sameiginlegri
akstursþjónustu fyrir ráðherrana.
Þeir þurfi að geta sinnt erindum
sínum fljótt og vel, auk þess sem
bílstjóri sinni iðulega ýmsum
snúningum fyrir ráðherra og

SPURNINGAR TIL
RÁÐHERRA

VIÐ STJÓRNARRÁÐIÐ Bílafloti ráðherranna sem á föstudag hittust á ríkisstjórnarfundi í Stjórnarráðinu og ræddu hugsanlega lausn á Icesave-deilunni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Reglur um ráðherrabíla:

MEGA NOTA BÍLA TIL EINKAÞARFA
10. gr Hver ráðherra getur fengið bifreið í eigu og rekstri ríkisins til afnota
í þágu embættis síns og takmarkaða einkanota, svo sem aksturs milli
vinnustaðar og heimilis og annarra einstakra ferða. Ákvæði 3. gr. gilda ekki
um þessar bifreiðar en þær skulu auðkenndar sérstaklega. Innkaupastofnun
ríkisins sér um innkaup og endurnýjun á bifreiðum þessum samkvæmt nánari
reglum sem fjármálaráðuneytið setur.
Úr reglugerð fjármálaráðuneytisins um bifreiðamál.

ráðuneyti. „Hugsanlegt er að nýta
ódýrari bíla í þjónustu ráðherra. Í
tilviki samgönguráðherra er, eins
og gefur að skilja, mikið um akstur út á land og því talið eðlilegt að
nota traustan aldrifsbíl til slíkra
ferða,“ segir Kristján.
Aðeins heilbrigðisráðuneytið
svarar því hvort ráðherrann þar,
sem er Ögmundur Jónasson, noti
ráðherrabílinn til einkaþarfa og
segir að svo sé ekki. Varðandi það
hvort notkun ráðherrabíla séu
eðlileg skilaboð til almennings í
núverandi efnahagsástandi svarar

heilbrigðisráðuneytið: „Hægt er
að draga úr kostnaði vegna starfa
ráðherra með ýmsum hætti.“
Í svari heilbrigðisráðuneytisins
kemur jafnframt fram að ráðherrum sé lagður til bíll og bílstjóri
af hagkvæmnisástæðum. Líkt og
í svari samgönguráðuneytis og í
svari umhverfisráðuneytis Svandísar Svavarsdóttur er sagt hugsanlegt að draga úr notkun ráðherrabíla og velja ódýrari bíla.
Í svari félags- og tryggingamálaráðuneytisins segir að í
mörg ár hafi verið gætt hófs í

1. Hvaða reglur gilda um notkun
ráðherrabílsins?
2. Getur ráðherrann notað bíl og
bílstjóra í einkaerindum?
3. Hefur ráðherrann notað bíl og
bílstjóra í einkaerindum?
4. Er nauðsynlegt að hver ráðherra
hafi einn bíl frá ráðuneytinu til
umráða?
5. Hvers vegna er ráðherrum lagður
til bíll og bílstjóri?
6. Eru það eðlileg skilaboð til
almennings í núverandi efnahagsástandi?
7. Væri ekki hægt að koma upp
akstursþjónustu ráðherra þar sem
þeir skiptast á um að nota bíla og
bílstjóra?
8. Er hugsanlegt að ódýrari bílar
kæmu að sömu notum?
9. Af hvaða tegund, árgerð og lit
er ráðherrabíll ráðuneytisins og
hvert var innkaupsverð hans?

vali á bílum. Ráðuneytið telji
þann bíl sem nú er notaður óþarflega dýran og að ódýrari bifreiðar gagnist jafnvel. Hins vegar
séu fjármunir ekki fyrir hendi
til kaupa á nýjum bíl, sérstaklega
þegar haft er í huga að söluverð
núverandi bíls væri afar lítið nú.
Leitað verði allra leiða til að draga
úr þessum kostnaði.
Ekki hafa borist svör frá fjármálaráðuneyti Steingríms J. Sigfússonar og viðskiptaráðuneyti
Gylfa Magnússonar.
gar@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
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nýjun og

þykk, fersknd
rjómaken
jógúrt

grískur gleðileikur
www.ms.is/gottimatinn

EINHVER VÆTA
NÆSTU DAGA
Dagurinn verður
bjartur sunnan- og
suðvestanlands fyrri
partinn en dálítil
væta verður fyrir
norðan og austan. Í
kvöld nálgast okkur
lægð og bætir í vind
suðvestanlands
með rigningu á
morgun. Það er
útlit fyrir vætu í
13
höfuðborginni á
þjóðhátíðardaginn
en björtu veðri
16
norðan til.
Á MORGUN
Suðaustan 5-10 m/s
SV-til, annars hægari.
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MIÐVIKUDAGUR
17. JÚNÍ
Norðaustan 5-10 m/s.
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29°

Basel

24°

Berlín

25°

Billund

18°

Eindhoven

21°

Frankfurt

23°

Friedrichshafen

24°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

23°

London

21°

Mallorca

29°

New York

25°

Orlando

35°

Ósló

18°

París

21°

San Francisco

20°

Stokkhólmur

13°

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

Myndirðu sakna verslunar Máls
og menningar af Laugaveginum?
Já

60,7%
39,3%

Nei

SPURNING DAGINS Í DAG: FERÐU Í
SKRÚÐGÖNGU 17. JÚNÍ?
Segðu skoðun þína á vísir.is
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Lagaheimild skortir til að snúa við ákvörðun fyrrverandi stjórnar Kaupþings:

Listviðburður :

Starfsmenn hugsanlega lausir

Gulrætur valda
miklu uppnámi

BANKAHRUNIÐ Lagaheimild virðist

ERLENT Verk eftir sænska lista-

skorta til að snúa við ákvörðun fyrrverandi stjórnar Kaupþings um að
fella niður persónulegar ábyrgðir
starfsmanna bankans fyrir lánum
sem þeir fengu til hlutabréfakaupa
samkvæmt fyrstu athugunum
stjórnar Nýja Kaupþings.
Finnur Sveinbjörnsson, bankastjóri Nýja Kaupþings, staðfestir
þetta. Hann segir þó að málið sé
enn til skoðunar hjá stjórn bankans
og segist ekki vita hvenær endanleg
ákvörðun muni liggja fyrir.
Aðdragandi málsins er sá að fyrrverandi stjórn Kaupþings tók þá
ákvörðun á fundi sínum 25. september að fella niður persónulegar
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FRUMKVÖÐLAMENNTUN OG KREPPA

Fræðslufundur með Jouko Havunen
Fræðslufundur um uppbyggingu og árangur af

frumkvöðlakennslu í skólum í Finnlandi verður haldinn
þriðjudaginn 16. júní kl. 09:00–10:30 í Borgartúni 35,
6. hæð.
Jouko Havunen frá Háskólanum í Vaasa í Finnlandi segir

frá árangri þessa verkefnis, sem var liður í uppbyggingu
í efnahagskreppunni sem gekk yfir Finnland árið 1990.
Mörg frumkvöðlafyrirtæki vaxa og dafna í útflutningi og
erlendum samskiptum og því eru þau mikilvægur hluti af
heilbrigðu efnahagskerfi hvers lands.
Samstarfsaðilar Útflutningsráðs í þessu verkefni eru
Samtök iðnaðarins og Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Vinsamlegast tilkynnið þátttöku með tölvupósti,
utflutningsrad@utflutningsrad.is eða í síma 511 4000.
Nánari upplýsingar veita Hermann Ottósson
forstöðumaður, hermann@utflutningsrad.is, og Björn
H. Reynisson verkefnisstjóri, bjorn@utflutningsrad.is.

Samtök iðnaðarins

www.utflutningsrad.is

ábyrgðir af lánum lykilstarfsmanna
til hlutabréfakaupa í Kaupþingi.
Alls voru þetta lán upp á 50 milljarða króna. Finnur segir að skuldirnar hafi ekki verið felldar niður
og séu enn í bókum bankans.
Komið hefur fram að einn af hluthöfum gamla Kaupþings hafi kært
þá ákvörðun að ábyrgðirnar skyldu
felldar niður til lögreglu og er það
mál komið til sérstaks saksóknara.
Verður lögmæti þessarar ákvörðunar því einnig tekið fyrir á þeim vettvangi.
- mmf

manninn Conny Blom olli miklu
uppnámi í bænum Örebro í Svíþjóð í vikunni sem leið. Verkið
kallaðist The Bunny Project:
Bombs og var hluti af stærri
útilistahátíð. Hafði listamaðurinn bundið saman gulrætur með
svörtu límbandi og mislitum
vírum, fest við það klukku og
komið fyrir víðsvegar um Örebro.
Íbúum bæjarins þótti augljóslega
ekki mikið til verksins koma því
stuttu seinna fór lögreglunni að
berast símtöl frá áhyggjufullum
vegfarendum sem héldu að um
raunverulega sprengju væri að
ræða.
- sm

FINNUR SVEINBJÖRNSSON Bankastjóri

Nýja Kaupþings segir málið enn til
skoðunar hjá stjórn bankans.

Segir bygginguna
skarta sínu fegursta
Þjóðleikhússtjóri segir Þjóðleikhúsbygginguna skarta sínu fegursta. Skýrsla frá
2006 segir bygginguna að hruni komna. Menntamálaráðherra fékk skýrsluna í
hendurnar á föstudag. Hann á ekki von á að farið verði í miklar framkvæmdir.
MENNING „Húsið er í nothæfu

ástandi og fullkomlega starfhæft.
Þjóðleikhúsbyggingin skartar í
raun sínu fegursta,“ segir Tinna
Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri.
Í Fréttablaðinu á laugardag var
sagt frá því að í skýrslu fyrirtækisins Gerling og Arent, sem sérhæfir sig í leikhústækni og endurbyggingu leikhúsa, væri gert ráð
fyrir að loka þyrfti Þjóðleikhúsinu
í tvö ár til að ráðast í endurbætur.
Húsið væri að
hruni komið.
Ekki aðei ns
sjáist miklar
s k e m md i r á
múrklæðningu,
heldur sé stálgrindin í burðarvirki hússins
tærð og steypan
TINNA GUNNsjálf sprungin
LAUGSDÓTTIR
og illa farin.
Skýrslan er frá árinu 2006.
Tinna hafnar því að loka þurfi
leikhúsinu. Hún segir fréttina í laugardagsblaðinu misvísand. „Það hefur hins vegar alltaf
verið ljóst að það þarf að byggja
við leikhúsið og endurnýja ýmsa
tækni,“ segir Tinna. Skýrslan
miði við ástandið eins og það var
árið 2005. Byggingin hafi gengið
í gegnum viðamikið endurbótaferli síðan þá, til dæmis á steypu
og burðarvirki.
„Okkar starfsemi byggir á velvild fólks. Fólk þarf að sækja til
okkar. Hver vill koma í leikhús
sem fullyrt er að þurfi að loka
og sé óstarfhæft?“ Hún segir að
þó að skýrslan geri ráð fyrir að

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ Samkvæmt skýrslu frá 2006 er byggingin að hruni komin. Þjóðleikhússtjóri hafnar þessu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það hefur hins vegar
alltaf verið ljóst að það
þarf að byggja við leikhúsið og
endurnýja ýmsa tækni..
TINNA GUNNLAUGSDÓTTIR
ÞJÓÐLEIKHÚSSTJÓRI

allar endurbæturnar fari fram í
einum áfanga séu aðrir kostir í
stöðunni. Til dæmis sé hægt að
nýta tveggja mánaða sumarlokun
leikhússins.
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra segir ráðuneytið
hafa fengið skýrsluna í hendurn-

ar á föstudaginn. Í skýrslunni eru
lagðar til framkvæmdir upp á 30
til 40 milljónir evra, sem jafngildir um fimm til sjö milljörðum íslenskra króna.
„Þetta verður bara skoðað í
ráðuneytinu. Vegna stöðunnar í
ríkisfjármálunum á ég ekki von
á að farið verði í miklar framkvæmdir,“ segir Katrín.
Tinna segir að skýrslan hafi
verið afhent núverandi menntamálaráðherra á föstudag en hafi
verið kynnt ráðuneytinu þegar
skýrslan kom út. Segist hún vona
að ríkisstjórnin setji uppbyggingu Þjóðleikhússins á verkefnaskrá sína.
vidirp@frettabladid.is

Framkvæmdir í húsi Björgólfs Thors töfðust í bankahruninu:

Óbreytt áform um Fríkirkjuveg
REYKJAVÍK Áform Björgólfs Thors Björgólfssonar
athafnamanns um Fríkirkjuveg 11 eru óbreytt, segir
talsmaður hans, Ásgeir Friðgeirsson.
Nokkrir mótmælendur hertóku húsið skamma
stund á dögunum, vegna Icesave-samningsins, og
fulltrúar VG og F-lista hafa rætt um að réttast væri
að húsið kæmist aftur í eigu borgarinnar. Einn fulltrúinn hefur stungið upp á því að Björgólfur skili
húsinu, endurgjaldslaust.
„Það er enn gengið út frá að það verði
almennt sýningarrými í kjallara og veisluog ráðstefnurými á aðalhæð til
útleigu,“ segir Ásgeir. Í kjallara
verði almenningssafn og gestaíbúð á efstu hæð „þannig að það
verði allaf lifandi starfsemi í húsinu“.
Arkitektar hafi hugað að breytingum á húsinu síðan síðasta sumar,
þegar þáverandi borgarstjórn seldi
Björgólfi húsið.
Spurður hví húsið hafi staðið autt
svo lengi, svarar Ásgeir því til að

atburðir síðasta vetrar hafi hægt á framkvæmdum.
Enn sé engin framkvæmdaáætlun á borðinu, enda
taki menn sér „góðan tíma til að skoða alla möguleika fram og til baka“.
Hugað verði að ytra byrði hússins í sumar og það
málað.
- kóþ
FRÍKIRKJUVEGUR 11 Til stendur

að mála húsið í sumar en
að öðru leyti er ekki
til framkvæmdaáætlun vegna
hússins.
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VEISTU SVARIÐ?

1 Hvaða skip mun hugsanlega
leysa Herjólf af þegar hann fer
í slipp?
2 Hvað hét fyrsta kvikmyndin sem leikarinn Þröstur Leó
Gunnarsson lék í?
3 Hvað heitir japanska menningarhátíðin sem var opnuð í
Norræna húsinu um helgina?
SVÖR Á SÍÐU 26
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ASÍ kannaði verð á matvöru í átta verslunum í liðinni viku:

Fjölmennasta útskrift HR:

Verðmunur mestur 121 prósent

Flestir komnir
með atvinnu

VERSLUN Mikill verðmunur er á milli verslana samkvæmt nýrri verðlagskönnun ASÍ. Verðlagseftirlit
ASÍ kannaði verð á 54 vörutegundum í átta verslunum á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri síðastliðinn
þriðjudag. Fjórar lágvöruverðsverslanir og fjórar
þjónustuverslanir voru skoðaðar, en það voru Bónus
á Akureyri, Krónan í Lindum, Nettó á Akureyri,
Kaskó í Vesturbergi, Hagkaup í Skeifunni, Fjarðarkaup í Hólshrauni, Nóatún í Austurveri og SamkaupÚrval í Miðvangi.
Í könnuninni kemur fram að Bónus hafi oftast
verið með lægsta vöruverðið og Krónan næstoftast.
Þá var Samkaup-Úrval oftast með hæsta vöruverðið.
Einnig kom fram að Fjarðarkaup sé í flestum tilfellum ódýrari en aðrar þjónustuverslanir.
Mesti verðmunurinn var á 100 prósent hreinum
appelsínusafa, sem var dýrastur í Bónus á 219 krónur en ódýrastur í Krónunni á 99 krónur. Það er 121

www.17juni.is
DAGSKRÁ ÞJÓÐHÁTÍÐAR Í REYKJVÍK

MENNTAMÁL Háskólinn í Reykja-

MATVÖRUVERSLUN Mikill munur var á verði í átta verslunum
sem ASÍ kannaði á dögunum.

prósents verðmunur. Þá var 119 prósenta munur á
hæsta og lægsta verði á heilhveitibrauði og 112 prósenta munur á Nescafé gold. Minnsti verðmunurinn
var á mjólkurvörum og forverðmerktum vörum. - þeb

vík brautskráði um 500 nemendur
um helgina og er það fjölmennasta útskrift í sögu skólans.
Um 80 prósent þeirra sem
útskrifuðust hafa þegar fengið
vinnu ef marka má nýlega könnun sem gerð var meðal nemenda.
Um 11 prósent hyggja á frekara
háskólanám.
Svava Grönfeldt, rektor HR,
sagði í ræðu sinni við útskriftina
að þetta væru jákvæðar fréttir
í ljósi þess ástands sem nú ríkir
á vinnumarkaði. Rektor sagði
jafnframt sitt mat að mikilvægi
háskólamenntunar hafi aldrei
verið meira en nú.
- sm

Hrefnuveiðikvótinn
nú orðinn 200 dýr
Hafrannsóknastofnun gaf út nýja veiðiráðgjöf í síðustu viku og hefur hrefnuveiðikvótinn tvöfaldast. Leyfilegt verður að veiða tvö hundruð dýr. Tveir nýir
bátar hafa fengið leyfi til veiðanna. Alls hafa veiðst þrettán dýr í sumar.
SJÁVARÚTVEGSMÁL Með nýrri veiði-

Þriðjudaginn 16. júní verður Fræðslustígurinn við Nesjavelli genginn að hluta.
Um er að ræða þægilega gönguleið þar
sem fræðst er um náttúruna, söguna,
jarðfræðina og hvernig orkan í Henglinum
hefur verið beisluð. Gangan hefst kl. 19:30
við Nesjavallavirkjun. Þátttaka er
ókeypis og allir velkomnir. Leiðsögumaður er Almar Sigurðsson.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 46311 05/09

Ganga
á Nesjavallasvæðinu

www.or.is

NJÖRÐUR KÓ Á MIÐUNUM 2008 Sjómennirnir skera dýrin á hafi úti og veiða mest þrjár
til fjórar hrefnur í hverri veiðiferð.
MYND/GUNNAR BERGMANN

Það er hins vegar ljóst að
við seljum ekki allt þetta
kjöt á heimamarkaði.
GUNNAR BERGMANN JÓNSSON
FRAMKVÆMDASTJÓRI FÉLAGS
HREFNUVEIÐIMANNA

manna í Sandgerði og á Grundarfirði.
Gunnar segir að þegar vísindaveiðar á hrefnu tíðkuðust hafi sextíu dýr verið veidd á fjóra báta.
Nú, þegar kvótinn er orðinn rúmlega þrefalt stærri, verði að koma
í ljós hvort kvótinn klárast en það

er vel mögulegt ef fimm bátar
fara til veiða.
Freyr Jónsson, útgerðarmaður
og skipstjóri á Sprota frá Grundarfirði, segist ekkert hafa hugsað
um hversu mörg dýr þeir ætli sér
að taka. Um tilraunaveiðar væri að
ræða sem farið yrði í af varkárni.
„Við erum að setja fjórar til fimm
milljónir í að gera bátinn kláran“,
segir Freyr. Hann segir að hrefnuveiðin sé góð viðbót, enda Breiðafjörðurinn fullur af hrefnu. „En
við erum hógværir og það stendur ekki annað til en að vinna þetta
af skynsemi og nýta þessa auðlind
hafsins af virðingu.“
svavar@frettabladid.is

LAUSNIR FYRIR HEIMILIÐ

410 4000 | landsbankinn.is

Er greiðslubyrðin
að þyngjast?
Landsbankinn býður upp á mörg úrræði fyrir heimili sem eiga við greiðsluerfiðleika
að etja. Við aðstoðum þig við að velja lausn sem kemur til móts við þínar þarfir.

Pantaðu ráðgjöf á landsbankinn.is,
í útibúinu þínu eða í síma 410 4000
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• Vatnsveita Reykjavíkur var fyrsta vatnsveita á Norðurlöndunum með ISO 9001 vottað gæðakerfi.

ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar hefur kvóti hrefnuveiðimanna
tvöfaldast. Hrefnuveiðisjómönnum
fjölgar en sjávarútvegsráðuneytið
hefur gefið út tvö ný leyfi til báta í
Sandgerði og á Grundarfirði.
Gunnar Bergmann Jónsson,
framkvæmdastjóri Félags hrefnuveiðimanna, segir ekkert óvænt
við að stærri hrefnukvóti sé gefinn út núna. Það hafi verið fyrirsjáanlegt og allar líkur á því að
í framtíðinni verði kvótinn enn
stærri, en ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar var 400 dýr árið 2007.
„Það er hins vegar ljóst að við
seljum ekki allt þetta kjöt á heimamarkaði“, segir Gunnar. Við gerum
ráð fyrir því að heimamarkaðurinn taki við sextíu tonnum og að
hámarki áttatíu tonnum.“ Eins og
margoft hefur komið fram hafa
hrefnuveiðimenn hug á að selja
umframveiði sína á Japansmarkað í haust, þegar að veiðum lýkur.
Hrefnuveiðimenn ehf. hefur
leyfi til að gera út þrjá báta, en
Jóhanna ÁR, sem er 150 tonna
bátur, hefur einn séð um veiðarnar hingað til. „Við gerum fastlega ráð fyrir því að við verðum
með þrjá báta við veiðar í sumar.“
Jóhanna ÁR er væntanleg úr veiðiferð í dag eða á morgun með þrjú
dýr, en þrettán dýr hafa þá veiðst
í sumar.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
fyrir nokkru var sótt um tuttugu
hrefnuveiðileyfi til sjávarútvegsráðuneytisins í vor. Nú hafa verið
gefin út tvö ný leyfi til útgerðar-
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Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

ORF líftækni gerir samning við bandarískt húðvörufyrirtæki:

Framleiða prótín í húðkrem
VIÐSKIPTI ORF líftækni hefur náð

Tenerife

samningum við bandaríska húðvörufyrirtækið Ronald L. Moy,
MD. Inc. um sölu á vaxtarþáttum, eða sérvirkum prótínum, sem
íslenska sprotafyrirtækið framleiðir úr efnabreyttu byggi. Vegna
þessa verður ORF að fjölga starfsmönnum verulega, en þeir eru 26
nú. En einnig þarf að stækka gróðurstöðvar fyrirtækisins í Grindavík um helming.
Bandaríska fyrirtækið mun
framleiða úr afurðinni húðkrem en
vaxtarþátturinn örvar meðal annars frumur til að lagfæra skemmdir af völdum sólbruna og spornar
gegn almennri hrörnun húðarinn-

BJÖRN LÁRUS ÖRVAR Segir samninginn
hafa mikla þýðingu fyrir fyrirtækið.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ar. Húðkremið kemur á Bandaríkjamarkað í næsta mánuði.
„Þessi samningur hefur mikla
þýðingu fyrir okkur,“ segir Björn
Lárus Örvar, framkvæmdastjóri

fyrirtækisins. „Þarna erum við að
fara inn á nýjan markað og það er
okkur mikils virði að þessi aðilar,
sem eru með þeim virtustu í sinni
grein, leituðu til okkar að fyrra
bragði.“ Hann vill ekki segja frá
því upp á hversu mikið samningurinn hljómar en hann er til þriggja
ára. Hann segir hins vegar að velta
fyrirtækisins muni nær tvöfaldast.
Björn segir enn fremur að fyrirtækið verði að flytja starfsemi sína
því húsnæðið í Keldnaholti sé nú
of lítið. Hann segir áætlanir fyrirtækisins um ræktun á erfðabreyttu
byggi utandyra alls óskylda efndum þessa samnings.
- jse

17. júní - 1. júlí
2 vikna ferð

Hotel Gala
Fjölskylduherbergi með
hálfu fæði - hlaðborð!

frá

87.400 kr.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

FÖGNUÐUR Í TEHERAN Mahmoud Ahmadinejad, endurkjörnum forseta Írans, var fagnað víða í heimalandinu um helgina.
Ahmadinejad vann yfirburðasigur en andstæðingar hans segja úrslitin fölsuð.
NORDICPHOTOS/AFP

Endurkjöri forsetans
fagnað á torgum
Mahmoud Ahmadinejad var endurkjörinn forseti Írans í kosningum sem fram
fóru á föstudag. Ahmadinejad neitar ásökunum mótherja síns, Mir-Hosseins,
um að brögð hafi verið í tafli. Óeirðir brutust einnig út vegna úrslitanna.
ÍRAN Tugir þúsunda söfnuðust

saman í miðborg Teheran, höfuðborgar Íran í gær til þess að fagna
endurkjöri Mahmouds Ahmadinejad sem forseta landsins.
Mir-Hossein Mousavi, helsti
andstæðingur Ahmadinejads í forsetakosningunum, telur þó að kosningarnar sem fram fóru á föstudag hafi verið falsaðar og krefst
þess að úrslitin verði gerð ógild.
Mir-Hossein hafði verið spáð góðu
gengi fyrir kosningarnar og höfðu
skoðanakannanir gefið til kynna
að slagurinn um forsetaembættið yrði harður. Þvert á allar spár
vann Ahmadinejad yfirburðasigur, hlaut tæp 63 prósent atkvæða
en Mir-Hossein fékk aðeins tæp 34
prósent atkvæða.

Stuðningsmenn Mir-Hosseins
hafa mótmælt niðurstöðunum alla
helgina og í gær héldu átökin milli
lögreglu og mótmælenda áfram.
Lögreglan lokaði hlutum borgarinnar í þeim tilgangi að koma í veg
fyrir útbreiðslu mótmælanna. MirHossein hefur hvatt stuðningsmenn
sína til að mótmæla á friðsaman og
löglegan hátt. Þrátt fyrir hvatningarorð hans um friðsamleg mótmæli
hefur óeirðaástand ríkt í borginni
frá því að niðurstöður kosninganna
urðu opinberar. Reiðir mótmælendur kveiktu meðal annars í bílum og
brutu rúður.
Forsetinn sjálfur hefur neitað
öllum ásökunum um kosningasvindl og segir niðurstöðurnar vera
nákvæmar og að kosningarnar hafi

aldrei verið eins heiðarlegar og nú.
Ahmadinejad hefur einnig sagt að
yfirburðasigur sinn hafi verið svo
mikill að ekki sé hægt að efast um
hann.
„Sumir vilja kosningar, frelsi og
trúverðugar kosningar. Þeir viðurkenna þær aðeins ef niðurstöðurnar eru þeim í hag,“ var haft eftir
forsetanum á fjölmennum fundi í
Teheran.
Lítið hefur verið um viðbrögð frá
öðrum þjóðum heims vegna kosninganna en varaforseti Bandaríkjanna, Joe Biden, hefur látið í ljós
efasemdir sínar vegna úrslitanna.
Margir telja þó að sannleikurinn
um hvort kosningasvik hafi átt sér
stað muni aldrei koma í ljós.
sara@frettabladid.is

Flóabáturinn Baldur er nú í fyrsta sinn rekinn án aðkomu ríkisins:

Pluma sig án ríkisins í sumar
SAMGÖNGUR „Þetta gengur bara vel og við höfum

sumarferdir.is

engar áhyggjur af sumrinu,“ segir Pétur Ágústsson, framkvæmdastjóri Sæferða, sem reka ferjuna
Baldur, en þetta er fyrsta sumarið sem ferjan er
rekin án aðkomu ríkisins.
Pétur segir að umferðin yfir fjörðinn hafi verið
mikil að undanförnu og síðustu tvö ár hafi eftirspurnin verið afar mikil í júlí og ágúst og engin
ástæða sé til að áætla að því verði öðruvísi farið í
sumar. Um 50 þúsund manns fóru með Baldri allt
síðasta ár.
Hann hefur hins vegar áhyggjur af vetrarferðunum næstu ár. Ríkið hefur keypt fastar ferðir
af Sæferðum yfir vetrarmánuðina en samningurinn um það rennur út næsta vor. „Ráðherra hefur
reyndar gefið út vilyrði fyrir því að hann verði
framlengdur um ár en það er ekkert gefið í þeim
efnum.“
Hann segir að Sæferðir treysti sér ekki til að
halda úti ferðaáætlun yfir veturinn án neinnar
aðkomu ríkisins. „Okkar viðskiptavinir á sunnanverðum Vestfjörðum hafa líka miklar áhyggjur af
þessu. Þarna eru tvö stór sjávarútvegsfyrirtæki

FERJAN BALDUR Þetta er fyrsta sumarið sem Baldur fer yfir

fjörðinn án aðstoðar frá ríkinu og það lofar góðu.

sem eiga allt undir góðum samgöngum.“ Kristján
Möller samgönguráðherra segir að samningurinn
við Sæferðir hafi verið framlengdur þar sem framkvæmdir við vegagerð í Barðastrandarsýslu hafi
tafist. Þegar þeim lýkur eigi hins vegar að vera
komnar á góðar samgöngur til suðurfjarðanna allan
ársins hring.
- jse
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Góð aðsókn er á leikjanámskeið og sums staðar þegar uppbókað:

Niðurgreiðsla og heitur matur
FÓLK Mikil aðsókn hefur verið á

leikjanámskeið og er nú þegar
upppantað á sumum stöðum. Allt
stefnir í metskráningu hjá Íþróttaog tómstundaráði Reykjavíkur en
tæpar 3.800 skráningar voru komnar í byrjun júní og hafa þær aldrei
verið það margar svona snemma.
Efnaminni foreldrar þurfa þó
ekki að örvænta því mörg sumarnámskeið fengu niðurgreiðslu til að
koma til móts við þá.
„Við fengum styrk frá Velferðarsjóði barna og lækkuðum gjöldin
um helming og settum inn heitan
mat,“ segir Málfríður Sigurhansdóttir, framkvæmdastjóri Ungmennafélagsins Fjölnis.

TILBOÐSVERÐ
€117 kr.
2.900.000
3.860.000
4.390.000
7.890.000

Nánari upplýsingar um tilboð
á www.seglagerdin.is

Eyjarslóð 5 101 Reykjavík S: 511 2200 www.seglagerdin.is

Nýjung með
bláberjum
Án hvíts sykurs
Án sætuefna
Með agavesafa

KE A skyrdrykkur
– f yrir heilb rig ð an líf sstíl

SMÍÐAVÖLLUR Slíkir vellir hafa verið

starfræktir lengi um allt land og eru
alltaf jafn vinsælir.

Einu ríki heimsins með „raunverulegt sjálfstæði“ eru N-Kórea og Búrma, segir Lord Willam Wallace, breskur þingmaður í lávarðadeild og sérfræðingur í
Evrópumálum. Hann segir smáríkjum farnast best í samstarfi við aðrar þjóðir.

Eigum til örfá hjólhýsi og
húsbíl frá því í vetur á
gamla genginu!
GENGI
€170 kr.
Wilk S3 395TK 3.700.000
TEC 510TDF
4.870.000
Puccini 540E
5.880.000
Joint Z460
8.900.000

- hds

Sammælast þarf
um framtíðarsýn

GAMLA
GENGIÐ!

VERÐDÆMI

Þá hefur aðsókn í sumarbúðir
verið svipuð þrátt fyrir kreppuna.
Mörg námskeið hjá sumarbúðum
KFUM og KFUK eru upppöntuð en
þó eru enn einhver laus pláss.
„Við finnum fyrir því að fólk
lætur börnin njóta sumarsins og
leyfir þeim að fara í sumbarbúðir,“
segir Ástríður Jónsdóttir, kynningarfulltrúi KFUM og KFUK.

EFNAHAGSMÁL „Niðurstaða mín er sú
að besti kosturinn fyrir smærri ríki
sé hóflegt sjálfstæði og rödd sem
fær að hljóma í stærri hópi þjóða.
Af þessum sökum er hag Íslands
best borgið með inngöngu í Evrópusambandið,“ segir Lord William
Wallace, þingmaður lávarðadeildar
breska þingsins og heiðursdoktor í
stjórnmálafræði við London School
of Economics.
Wallace flutti fyrirlestur undir
yfirskriftinni „Evrópa frá Atlantshafi til Svartahafs: Hvar passar
Ísland inn?“ á vegum EnglishSpeaking Union of Iceland og
Alþjóðamálastofnunar Háskóla
Íslands á föstudag. Hann er þekktur sérfræðingur í Evrópumálum og
hefur starfað á þeim vettvangi um
áratuga skeið.
Að mati Wallace er einsýnt að
samstarf þjóða Evrópusambandsins (ESB) í fjölda málaflokka eigi
eftir að aukast, líkt og gerst hafi
með löggæslu í löndunum. Slíkt
samstarf verði að stórum hluta
sjálfsprottið vegna hagsmuna þjóðanna. Hann segir hins vegar leiðigjarna áherslu sumra landa þar
sem einblínt sé á hvaða hag megi
hafa af ESB. Um samstarf þjóða
sé að ræða sem þýði að löndin taki
öll á sig skuldbindingar og vinni að
gagnkvæmum hag. „Ef Íslendingar vilja að Pólverjar láti sig hagsmuni þeirra einhverju skipta þá
geta Íslendingar ekki heldur látið
sér vera sama um hagsmunamál
Pólverja,“ segir hann. Íslendingar
verði hins vegar að gera upp við sig
hvernig framtíð þeir sjái þjóð sinni
til handa og í hvernig heimi.
„Norður-Kórea og Búrma eru
einu lönd heimsins með raunverulegt sjálfstæði. Við hin verðum að
eiga í samstarfi,“ segir Wallace og
telur vænlegast til árangurs að vera
með í stærri hópi þjóða þar sem
leitað sé samninga með hagsmuni
aðildarríkjanna að leiðarljósi. Hinn
valkosturinn sé að halda áfram á

Í ODDA Lord Willam Wallace flutti erindi um þróun og horfur í Evrópusambandinu
og mögulega stöðu og hlutverk Íslands í sambandinu á fundi í Háskóla Íslands í
hádeginu á föstudag. Bogi Ágústsson fréttamaður stýrði fundinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Ef Íslendingar vilja að
Pólverjar láti sig hagsmuni þeirra einhverju skipta þá
geta Íslendingar ekki heldur látið
sér vera sama um hagsmunamál
Pólverja.
LORD WILLIAM WALLACE
ÞINGMAÐUR OG HEIÐURSDOKTOR

sömu leið og Norðmenn, sem forvitnist um það hjá Dönum og Svíum
hvað sé að gerast á vettvangi ESB
og biðji þessi nágrannalönd sín
um að hafa auga með hagsmunum
sínum innan sambandsins.
Wallace fjallaði einnig um hvernig skýrari skil væru að verða á milli
evrópskra og bandarískra hagsmuna, sem muni endurspeglast í
minnkandi vægi Atlantshafsbandalagsins (NATO). Áhersla Bandaríkj-

anna sé líka meiri á heimshluta á
borð við Kína og Mið-Austurlönd
núna. „Það eina sem aukið gæti
vægi NATO á ný væri ef samskiptin við Rússland myndu versna til
muna.“
olikr@frettabladid.is

www.lyfja.is

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 46475 06/09

– Lifið heil

15% afsláttur

VOLTAREN 11,6 mg/g Gel, 50 g.

15% afsláttur

NICOTINELL munnsogstöflur.

Lægra
verð
í Lyfju
Gildir út júní 2009
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Útblástur gróðurhúsalofttegunda:

Peningar sem
vaxa á trjám
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON SKRIFAR

Á

stæða er til þess að fagna ítarlegri úttekt nefndar sérfræðinga um möguleika þjóðarinnar til þess að draga
úr nettóútstreymi gróðurhúsalofttegunda í mismunandi geirum samfélagsins. Niðurstöður nefndarinnar,
sem starfað hefur á vegum umhverfisráðuneytisins
frá því á vordögum 2007, voru kynntar síðastliðinn föstudag.
Þótt heimurinn gangi í gegnum efnahagskreppu hverfa ekki
önnur vandamál á meðan. Vandamál tengd útblæstri gróðurhúsalofttegunda eru enn einhver þau viðamestu sem heimurinn
stendur frammi fyrir og þarf að taka á í sameiningu. Úttekt eins
og sú sem unnin hefur verið fyrir umhverfisráðuneytið er mikilvægt innlegg til þess að hægt sé að setja sér hér raunhæf markmið og vinna að þeim.
Ekki þarf að koma á óvart að í skýrslunni kemur fram að hér
á landi hefur útstreymi gróðurhúsalofttegunda aukist síðustu
áratugi. Þannig var það í hittifyrra 32 prósentum meira en árið
1990 og hafði aukist í öllum atvinnugreinum, nema í fiskveiðum,
fiskimjölsvinnslu og landbúnaði. Mest var aukningin frá járnblendiframleiðslu og álframleiðslu. Fram kemur þó að útstreymi
á hvert framleitt tonn af áli sé minna en áður þótt framleiðslan
hafi stóraukist, eða um nærri 420 prósent á tímabilinu.
Barnaskapur væri að ætla að hér verði hægt að standa á
bremsunni hvað varðar aukið umfang iðnaðar, en um leið ljóst
að landið þarf að takast á herðar, líkt og aðrar þjóðir, þær kvaðir
sem alþjóðasamfélagið sammælist um til að draga úr útblæstri
gróðurhúsalofttegunda.
Forvígismenn skógræktar hér á landi hafa séð tækifæri í viðskiptum með útblásturskvóta þar sem á hagkvæman hátt má
binda kolefni í skógrækt hér á landi. Ísland er aðili að alþjóðasamningum um takmörkun útblásturs, þótt við Kyoto-bókunina
hafi verið gert sérstakt ákvæði um séraðstæður hér. Á móti getur
landið ekki tekið þátt í viðskiptum með útblásturskvóta sem hafinn er annars staðar í heiminum. Þetta kann þó að breytast þegar
næsta samningstímabil sáttmálans tekur gildi eftir árið 2012.
Hér er þó þegar kominn vísir að slíkum markaði með stofnun
sjóðs Kolviðar, sem miðar að því að binda kolefni í gróðri og jarðvegi, en viðskiptavinir Kolviðar kaupa kolefnisbindingu til þess
að jafna útblástursmengun sína. Starfsemin er kolefnisjöfnuð,
en það er valkostur við að draga úr útblæstri. Þá er jafn mikið
kolefni bundið í gróðri og losað er út í andrúmsloftið.
Þá hefur verið sýnt fram á að landið hefur forskot á mörg önnur
lönd þegar kemur að kolefnisbindingu, vegna landrýmis sem hér
er. Mikil tækifæri eru til stórfelldrar uppgræðslu skóglendis og
viðamikil verkefni á borð við Hekluskóga þegar vel á veg komin.
Þannig gæti hagur þjóðarinnar af því að láta sérákvæði við Kyotobókunina lönd og leið verið meiri þegar upp er staðið, vegna ágóða
sem hafa mætti af viðskiptum með kolefniskvóta við önnur lönd,
um leið og gripið yrði til skynsamlegra ráðstafana til að draga
úr losun. Skýrsla sérfræðinganefndar umhverfisráðuneytisins
hjálpar til við mat á þeim kostum sem í boði eru meðan unnið er
að endurskoðun Kyoto-sáttmálans.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@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

Lastaðu ei laxinn

Eva Djollý og Siggi Sorrý

Gremjuleg gamanmál

Það er tíska í pólitík eins og öðru.
Þá verða menn sveitó og púkó sem
fylgja ekki stefnu sem verður eins og
guðspjall dagsins í stjórnmálaumræðunni. Eitt sinn var það einkavæðing
svo dæmi séu tekin. Sameining
sveitarfélaga var síðan annað. Það
þótti hin mesta sveitamennska hjá
litlum sveitarfélögum að þráast við að
láta innlima sig inn í stærri nágrannasveitarfélög. Davíð Péturssyni,
hreppstjóra Skorradalshrepps, var
legið á hálsi fyrir að sýna af sér
slíka þrákelkni. Hann prísar sig þó
eflaust sælan nú þegar Borgarbyggð er að búa sig undir
sársaukafullar aðgerðir. Þar
sannast hið fornkveðna að
betra sé að lasta ekki laxinn
sem leitar á móti.

Sigurður G. Guðjónsson hefur
ýmislegt út á störf Evu Joly að setja.
Reyndar virðast vera að myndast tvær
fylkingar um hana þar sem önnur
lofar hana en hin lastar. Sigurður
gagnrýnir hana á bloggsíðu sinni undir
fyrirsögninni „She ain´t a Jol(l)y good
fellow.“ Segir hann að dómsmálaráðherra væri hollara að losa sig við
hana svo hún þurfi ekki að
taka ábyrgð á vinnulagi
hennar sem hann
segir einkennast af
hefndarhug. Eva hlýtur að svara fyrir sig,
hún gæti notað
fyrirsögnina
Siggi Sorrý.

Gunnar Axelsson, formaður Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, rifjar upp á
forsíðu sinni frétt frá 12. september
2008 en þá fékk Landsbankinn verðlaun fyrir bestu ársskýrsluna 2007. Í
áliti dómsnefndar segir: „Ársskýrsla
Landsbankans er stílhrein og vönduð
að allri gerð. Framsetning er skýr og
myndefni styður vel við texta. Skýrslan gefur greinargóða mynd af stöðu
bankans og starfsemi rekstrarsviða,
fjármögnun og áhættustýringu.
Umfjöllun um mannauðsmál,
stjórnarhætti og samfélagslega
ábyrgð er góð. Reikningar
bankans eru skýrir og vel
fram settir.“ Eva hlýtur að
verða svolítið djollý við að
lesa svona gamanmál.
jse@frettabladid.is

Tveir sköllóttir
F

yrri hluta dags þegar Evrópukosningarnar svokölluðu
stóðu yfir leit ég inn í kjördeild í
París, og var þar eyðilegt um að
litast. Þegar mjög illa er mætt
á einhvern stað segja Frakkar
gjarnan í niðrandi tón að þangað
hafi ekki komið nema „tveir sköllóttir og þrír snoðaðir“; það eru
þó allavega fimm manns samtals,
en í kjördeildinni voru ekki nema
þessir tveir sköllóttu komnir til
að kjósa, annar á leiðinni út og
hinn á leiðinni inn. Þá þótti mér
sýnt að þátttakan í þessum kosningum myndi ekki verða yfirmáta mikil, og þó höfðu franskir
fjölmiðlar ekkert til þess sparað
dagana og vikurnar á undan til
að koma þeirri hugmynd inn hjá
kjósendum að Evrópuþingið væri
lífsnauðsynleg stofnun, þar réðust örlög alheims og veraldarheill
væri undir því komin að allir
greiddu atkvæði.
Um kvöldið, þegar verið var
að birta kosningaúrslit og þuldar
voru upp tölur úr ýmsum kjördæmum, hlutfallstölur flokka hér
og þar og í landinu öllu, þurfti
talsverða þolinmæði til að bíða
eftir fréttunum um kosningaþátttöku. Venjulega er þeim tölum
ekki stungið undir stól, en nú var
þeim rétt skotið inn í endann á
öðru eins og algeru aukaatriði.
Og þær voru eins og búast mátti
við: sextíu af hundraði kjósenda höfðu tekið þann kost að
sitja heima, sú hlutfallstala hafði
stöðugt farið hækkandi síðan
þessar Evrópukosningar voru
teknar upp og aldrei verið hærri
en nú. Þetta var nokkuð auðskilið ef menn höfðu lesið blöðin
dagana á undan, ekki fréttir og
greinar sem kyrjuðu jafnan sama
Evrópusönginn heldur lesendabréf, en það eru sennilega helst
þau sem endurspegla nú skoðanir almennings. Þannig rifjaði
einn bréfritari upp að Frakkar hefðu þegar fengið að greiða
atkvæði um hina svokölluðu

EINAR MÁR JÓNSSON

Í DAG | Evrópukosningar
Evrópustjórnarskrá og hafnað
henni, eigi að síður hefðu stjórnmálamenn hundsað þann skýra
vilja og laumast til að samþykkja
þessa sömu stjórnarskrá nánast
óbreytta á þingfundi – það þótti
ekki þorandi að láta kjósa aftur,
eins og nú á að gera á Írlandi. Í
ljósi þessa sagði bréfritarinn að
það væri borgaraleg skylda að
sitja hjá í Evrópukosningunum.
Þegar þetta var tekið með í
reikninginn fengu orðræður
fréttaskýrenda dálítið annan
hljóm. Hjá þeim var efst á blaði
hvað stjórnarflokkurinn, flokkur Sarkozys, hefði náð góðum
árangri í kosningunum, fengið
28 af hundraði atkvæða, og töldu
þeir það merki um að forsetinn
væri alls ekki eins óvinsæll og
sumir vildu vera láta, kjósendur
styddu hann og vildu að hann
héldi „umbótum“ sínum áfram.
Nú eru 28 af hundraði nokkuð lagleg tala í sjálfu sér, en 28
prósent af 40 prósentum eru svo
sem enginn stormandi stórsigur, eins og hver og einn getur
reiknað út. Ýmislegt annað sem
sagt var mátti þó frekar til sanns
vegar færa. Með sín rúmlega 16
af hundraði atkvæða beið franski
sósíalistaflokkurinn tvímælalaust afhroð í kosningunum, eins
og allir lögðu áherslu á, en svo
var ekki að heyra að nokkur gæti
komið fram með neina skynsamlega skýringu á því, og þó lá hún
í augum uppi. Síðan flokkurinn
gleypti frjálshyggjuna með húð
og hári árið 1997, þegar Jospin

tók við völdum, hefur hann legið
í lamasessi, og eftir hrun frjálshyggjunnar stendur hann allsber
í hríðinni og hefur enga sannfærandi stefnu til að klæða sig
í. Þegar Martine Aubry, leiðtogi
flokksins, kom fram kosningakvöldið og talaði grátklökk um
nauðsyn þess að berjast gegn
valtara frjálshyggjunnar, var
eins og tómahljóð í röddinni og
ólíklegt að margir gætu trúað á
þessa nýju kúvendingu; ýmsir
myndu vafalaust spyrja hvort
ekki hefði mátt byrja fyrr.
En ótvíræðir sigurvegarar
kosninganna voru tvímælalaust
„græningjarnir“ undir öruggri
forystu Daniels Cohn-Bendit
– sem nú er kominn í fremstu
línu stjórnmálanna rúmum fjórum áratugum eftir að hann gerði
garðinn frægan í maí ´68 – og
Evu Joly. Sá sigur kom þó ekki
til af atkvæðatölunni sjálfri, þótt
listar „græningjanna“ fengju að
vísu sextán af hundraði og rækju
tærnar, stundum nokkuð óþyrmilega, í hælinn á sósíalistum, heldur af mjög mikilli fylgisaukningu
og því hvað þeir fengu smám
saman mikinn byr í seglin þegar
leið að kosningunum. Í ræðum
þeirra var nýr tónn, menn tóku
eftir því að þeir forðuðust að eyða
orðum í Sarkozy og töluðu um það
sem máli skipti.
Nægir þetta til að vekja einhvern áhuga á Evrópuþinginu? Þeir eru a.m.k. til sem láta
sig málefni Evrópusambandsins miklu skipta. Í lesendabréfi í „Le Monde“ var bent á að
þegar Tyrkir gengju í það næði
það langt út fyrir hin eiginlegu
landamæri álfunnar, því Tyrkland væri að mestu leyti í Asíu,
og þá þyrfti að velja sambandinu
nýtt heiti. Nú mætti vel treysta á
fundvísi stjórnmálamanna á því
sviði, en bréfritarinn kom samt
með tvær uppástungur um nafn,
önnur var „Evrottómanía“, hin
„Tyrkevróstan“.

Bílbeltin þín og annarra vegna
fáránlegt og lífshættulegt viðhorf. Þá hefur
þráfaldlega sést til ökumanna fólks- og
vöruflutningabíla sem ekki nota bílbelti á
þjóðvegum landsins. Sömu sögu er að segja
af mörgum leigu- og sendibílstjórum sem
telja sig undanþegna notkun bílbelta í vinneglulega heyrum við fréttir af hörmuunni. Undanþága sendibílstjóra gildir aðeins
legum umferðarslysum þar sem fólk
í örfáum tilfellum þegar um er að ræða
bíður bana eða slasast alvarlega. Alltof
dreifingu á vörum á milli húsa. Leigubíloft kemur fram að farþegar eða ökumaðRAGNHEIÐUR
stjórar fá undanþágu líkt og lögreglumenn,
ur hafi kastast út úr bílnum. Nú, árið 2009, DAVÍÐSDÓTTIR
þ.e. af öryggisástæðum og því eingöngu gild
25 árum eftir lögleiðingu bílbelta á Íslandi
þegar þeir flytja farþega. Við allan annan akstur
hlýtur það að teljast undarlegt að enn berist slíkar
er bæði leigu- og sendibílstjórum skylt að nota bílfréttir. Það þýðir nær undantekningarlaust að bílbelti. Vöru- og fólksflutningabílstjórar eru aldrei
beltin voru ekki spennt.
undanþegnir bílbeltanotkun nema þar sem hætta er
Það er sérstaklega umhugsunarvert í ljósi þess
á skriðuföllum og snjóflóðum. Í einstaka tilfellum
að þorri allra banaslysa á sér stað utan þéttbýlis.
fá ökumenn læknisvottorð sem undanþiggur þá frá
Í starfi mínu sem forvarnafulltrúi VÍS ferðast ég
notkun bílbeltis en það er afar fátítt.
mikið og ek iðulega landshornanna á milli – jafnt
sumar sem vetur. Víða í þéttbýli á landsbyggðinni
Bílbelti bjarga mannslífum. Um það vitna fjölmörg
má sjá fólk aka án bílbelta og lítil börn sitja laus í
dæmi. Ekki skirrast við að spenna beltin – alltaf þegar
fram- eða aftursætum bíla.
sest er upp í bíl, líka í stuttum skottúrum. Annars
Afsökun heimamanna fyrir þessu hátterni er oft
gætir þú „skotist“ út um framrúðuna með skelfilegsú að það taki því ekki að spenna beltið eða setja
um afleiðingum.
barnið í stólinn fyrir stuttar vegalengdir! Það er
Höfundur er forvarnafulltrúi hjá VÍS.

UMRÆÐAN
Ragnheiður Davíðsdóttir skrifar um
umferðaröryggi
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FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRI: Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is
og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is

KÆRLEIKSKVEÐJA er ný vörulína frá fyrirtækinu Serica. Hún er seld í blómabúðum og
inniheldur falleg kort og aðra gjafavöru. Nánari
upplýsingar á www.serica.is

Sölufulltrúar Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Hugi Garðarsson hugi@365.is 512 5447

Ryksuga

VS 01E1800

ATA R N A

Létt og lipur. Kirsuberjarauð.
Stillalegt afl mótors frá 300 upp í
1800 W. Sjálfinndregin snúra,
hleðsluskynjari.
3 lítra poki. Vinnuradíus: 8 m.
Vinnuhollt handfang.
Stillanleg lengd á sogröri.

Tilboðsverð: 14.900 kr. stgr.
(Verð áður: 17.900 kr.)

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

ÚTSALA

Þóra Benediktsdóttir opnaði Gallerí 21 á Skólavörðustíg 21 ásamt Elínborgu Þorsteinsdóttur á uppstigningardag, 21. maí síðastliðinn, og fluttu þær hluta af innbúi sínu í galleríið sem er mjög heimilislegt.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Flutti heimilið í galleríið
Vinkonurnar Þóra Benediktsdóttir og Elínborg Þorsteinsdóttir opnuðu nýverið Gallerí 21 en Þóra flutti
þangað hluta af innbúi sínu til að skapa heimilislega stemningu í eigin anda við Skólavörðustíginn.
Opið mán. - fös. frá kl. 11:00 - 18:00
Laugardaga frá kl. 11:00 – 16:00
Bonito ehf. Friendtex, Faxafen 10, 108 Reykjavík,
sími: 568 2870 - www.friendtex.is

MATUR

„Ég flutti í raun uppáhaldshornið
mitt í galleríið en í því voru stóllinn og skápurinn. Stefnan var jú
að nýta það sem við eigum þar sem
nú er öldin önnur og ekki í boði að
kaupa allt nýtt inn,“ segir Þóra
Benediktsdóttir en hún opnaði
nýverið Gallerí 21 á Skólavörðustíg 21 í félagi við Elínborgu Þorsteinsdóttur.
„Rauði skápurinn var fataskápur og aftan á stólinn saumaði ég
mynd. Ég keypti að vísu þessa
útsaumuðu mynd en setti á hana
flauelsborða og saumaði í bakið.
Fólk kemur stöðugt inn til að skoða

stólinn sem vekur mikla athygli,
en hann er reyndar ekki til sölu,“
segir Þóra og brosir. Stólinn fékk
hún fyrir nokkrum árum í TekkCompany. „Ég get ekki bara keypt
eitthvað og haft það þannig, ég
þarf alltaf að breyta,“ segir Þóra
en hún útskrifaðist úr hönnun frá
Iðnskólanum í Hafnarfirði.
„Ég get smíðað, málað og í raun
gert hvað sem er en ég sit oft í
þessum stól í búðinni og sauma,“
útskýrir Þóra en galleríið er líka
vinnustofa hennar og Elínborgar
sem hannar föt og saumar. „Við
erum með vinnuaðstöðu á efri

hæðinni en erum stundum líka í
búðinni að vinna.“
Þóra og Elínborg leggja mikið
upp úr því að skapa notalegt andrúmsloft í galleríinu og hafa þær
því flutt hluta af sínu innbúi á
Skólavörðustíginn. „Við setjum
stóla út í góðu veðri, erum með
fullt af blómum og þess háttar þannig að fólki líði vel hér. Ef
konan er til dæmis að máta þá
nennir karlinn að sitja og bíða,“
segir Þóra og hlær. „Það er því
hægt að koma hingað og hafa það
virkilega náðugt.“
hrefna@frettabladid.is

SUMARTILBOÐ
á stillanlegum rúmum
HEILSUDYNUR OG HEILSUKODDAR

Vinsælasta
stillanlega
rúmið
hjá okkur

Íslenskir botnar
Íslensk framleiðsla
Íslenskir svefnsófar
Margir litir í boði

llu

Eitt með ö

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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MÁNUDAGUR

AUSUR eru ólíkindatól. Flestir hafa lent í vandræðum með
hvar þeim eigi að tylla milli þess sem verið er að nota þær.
Mikiya Kobayashi hefur fundið sniðuga lausn sem nánar er
hægt að skoða á vefsíðunni www.mikiyakobayashi.com

Fyllir alveg upp í daginn

- amerísk gæða heimilistæki

Antonía Sigurðardóttir á Egilsstöðum er handlagin kona og hugmyndarík þegar kemur að íslenskum
heimilisiðnaði. Aðalefniviðurinn hjá henni þessa dagana er sútað og litað hreindýraskinn.

Þvottavél
Topphlaðin
- 10 kg -

Þurrkari
- 10 kg -

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · RAFVORUR@RAFVORUR.IS

„Ég hef alltaf haft gaman af að
föndra og saumaði talsvert af fatnaði á árum áður, meðan ég þurfti
þess. Svo fór ég að leika mér meira
og nú fyllir föndrið alveg upp í daginn hjá mér,“ segir Antonía glaðlega. Hún kveðst líka hafa kynnst
ótrúlega skemmtilegu fólki gegnum handverkið.
Fyrst kveðst Antonía hafa byrjað á að búa til eyrnalokka úr ónýtum grammófónplötum og einnig
slípuðum steinum. „Ég hef grautað í ýmsu,“ segir hún hlæjandi og
kveðst eiga ýmiss konar námskeið
að baki. Nefnir útskurð, silfursmíði og silfurleir. Aðalefniviðurinn núna er þó sútað og litað hreindýraskinn sem hún segir gaman að
eiga við. Úr því saumar hún töskur en afskurður og bútar breytast
í skart í höndum hennar. „Það er
gott að eiga við hreindýraleðrið,“
segir hún. „Ég forma hlutina sjálf
og fólk hefur tekið þeim vel. Þeir
eru líka léttir og auðvelt að senda
þá sem smá vinargjöf í bréfi.“
gun@frettabladid.is

  

Það er margt að skoða í vinnustofunni hjá Antoníu enda gerir hún enga tvo hluti
eins. Muni sína selur hún meðal annars á útimarkaðnum við tjaldstæðið á Egilsstöðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
Skart úr hreindýraskinni er létt og
þægilegt að bera.

    

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

Hárskraut.

Antonía tengir gjarnan hlutina við austfirska náttúru. Hér er
það Snæfellið, litfagrir
steinar og rjúpan.

FLOTT FYRIR 17. JÚNÍ

Ókeypis námskeið og ráðgjöf
Mánudagurinn 15. júní

Franska og frönsk menning - Framhaldsnámskeið -

KJÓLAR OG
SKOKKAR Í
MIKLU ÚRVALI
ST. 36-36

Miðvikudagurinn 17. júní

Lokað - 17. júní hátíðarhöld.

fullt. Tími: 12.15-14.15.

Prjónahópur - Við ætlum að koma saman, prjóna, hekla,

Fimmtudagurinn 18. júní

fá okkur kaffi og hafa það notalegt. Allir velkomnir.
Tími: 13.00-15.00.

Áhrif meðvirkni á fjölskylduna - Ráðgjafar frá Lausninni
(www.lausnin.is) halda fyrirlestur um meðvirkni og afleiðGítarnámskeið fyrir byrjendur - Nú er komið að sjötta ingar hennar á fjölskyldulífið. Meðvirkni er vandamál sem
hefur neikvæð áhrif á einstaklinga og fjölskyldur, karla jafnt
og síðasta tímanum og um leið að útskriftarverkefninu.
sem konur. Fyrsti hluti af þremur sjálfstæðum fyrirlestrum.
Vegna fjölda fyrirspurna verður líklega annað námskeið
Boðið verður upp á einstaklingsráðgjöf að fyrirlestri loknum.
á haustdögum. Tími: 15.00-16.00.
Tími: 13.00-14.30.

NÝ SENDING

Þriðjudagurinn 16. júní
Föndur, skrapp myndaalbúm - Lærðu að búa til
Qi – Gong - Æfingar sem hjálpa fólki að afla, varðveita og skrautleg og skemmtileg albúm fyrir uppáhalds

myndirnar þínar. Tími: 13.00-15.00.
dreifa orku um líkamann. Iðkun Qi – Gong á uppruna sinn
Jóga - Viltu prófa jóga? Þú lærir léttar æfingar og teygjur
í Kína. Undirstaðan er agaður líkamsburður, öndun og
og slakar svo vel á í lokin. Gott er að mæta í þægilegum
hugsun eða einbeitni.Tími: 12.00-13.00.
fatnaði og hafa létt teppi meðferðis. Tími: 15.00-16.00.
Einkatímar í söng - Fullt. Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir,
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.
Föstudagurinn 19. júní
Verði þér að góðu! - Fulltrúi Lýðheilsustöðvar gefur
gagnlegar ábendingar um hvernig finna má hollan og
Einkatímar í söng - Fullt. Umsjón: Hulda Björg Víðisdóttir,
góðan mat á hagstæðu verði .Tími: 13.00-14.00.
söngkennari. Tími: 12.00-14.00.

Áhugasviðskönnun - Ef þú hefur ákveðið starf eða nám
í huga, getur könnunin staðfest hugmyndir þínar. Ef ekki,
gæti hún hjálpað til við að koma auga á fleiri möguleika.
Skráning nauðsynleg. Tími: 13.00-14.30.

Ísgerð heima - Ís er sú fæða sem kemur fólki helst til að
brosa. Fjallað er um ísgerð og nýstárlegar aðferðir við að búa til
gómsætan rjómaís, mjólkurís og jógúrtís á fljótlegan hátt.
Bragðgott og hressandi námskeið. Tími: 13.00-14.30.

Sálrænn stuðningur - Fjallað er um áhrif alvarlegra

Hláturjóga - Viltu losa um spennu og fylla lífið af hlátri og

atburða á andlega líðan fólks og viðbrögð þess í kjölfar
slíkra atburða. Bent verður á hvað er mikilvægt fyrir fólk
að gera í þessu sambandi. Umræður í lokin.
Tími: 14.30-16.00.

gleði? Hláturjóga getur hjálpað til við að auðga lífið.
Tími: 15.30-16.30.

LAUGAVEG 54
SÍMI: 552 5201

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
Borgartúni 25 | Reykjavík | Sími 570 4000 | raudakrosshusid@redcross.is | www.raudakrosshusid.is | Opið virka daga kl. 12-17

Sími 530 6500

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali

heimili@heimili.is

fasteignir

TIL LEIGU

15. JÚNÍ 2009

Stangarhylur 7

Góð lofthæð, innkeyrsluhurð, jarðhæð, 464 m2

Stangarhylur 7

2. hæð, 450 m2

Stangarhylur 7

Skrifstofa, jarðhæð, 160 m2

Stangarhylur 7

Skrifstofa, 2. hæð, 50 m2

Stangarhylur 7

Skrifstofa, 2. hæð, 50 m2

Bæjarlind 14 - 16

Penthouse, 3. hæð, 220 m2

Bæjarlind 14 - 16

Skrifstofa, 2. hæð, 220 m2

Hlíðavegur

Sýningasvæði, skrifstofur og lager, jarðhæð, 200 m2

Álfhella

Iðnaðarbil, (2 hæðir), 212 m2

Eddufell 2

Verslunarrými, 200m2
Upplýsingar í 895 8299 eða 847 1986

Húsinu fylgir lóð í góðri rækt, með heitum potti og góðum palli.

Einbýli í Fossvoginum

.ORÈURTÒN  LFTANESI

Tveggja hæða einbýli í Fossvogi með bílskúr og
garði í góðri rækt.

F

asteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu
tveggja hæða einbýlishús í Ánalandi í Fossvogi. Húsið er 248,6 fermetrar auk um 140 fermetra óskráðs kjallara, samtals um 388 fermetrar.
Húsið stendur neðarlega í Fossvoginum á stórri lóð
sem vísar til suðurs. Á aðalhæð hússins er forstofa
með hita í gólfi, snyrting, hol og herbergi. Stofurnar
eru þrjár; stofa, borðstofa og arinstofa. Þær eru rúmgóðar og bjartar og með parketi á gólfi. Þá er einnig
á hæðinni þvottahús og eldhús með fallegri innréttingu, svörtum granit borðplötum og vönduðum tækjum.

&ALLEGT OG VEL SKIPULAGT  FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ INNBYGGÈUM TVÎFÎLDUM BÅLSKÒR
(ELLULÎGÈ INNKEYRSLA OG VERÎND MEÈ HEITUM POTTI  SVEFNHERBERGI %IGNIN ER LAUS ÚJËTLEGA
6ERÈ  MILLJ
!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR SMUNDUR 3KEGGJASON
FASTEIGNASLI HJ¹ (ÎFÈA ASMUNDUR HOFDIIS 'SM  

2UNËLFUR 'UNNLAUGSSON LÎGG FAST +RISTÅN 0ÁTURSDËTTIR LÎGG FAST SMUNDUR 3KEGGJASON LÎGG FAST

10 ár

2EYKJAVÅK

í Mosfellsbæ

Mosfellsbæ
Sími: 586 8080

•

Kjarna

•

Þverholti 2

•

Einar Páll Kjærnested,
lögg. fasteignasali

207 Mosfellsbær

•

www.fastmos.is

¶RASTARHÎFÈI 0ARHÒS
'L¾SILEGT   FM PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM Å EINU VINS¾LASTA HVERÙ -OSFELLSB¾JAR 3TËRAR
SVALIR Å SUÈUR OG VESTUR 'ARÈUR AÈ MESTU LEITI BYGGÈUR PALLI MEÈ STËRRI SKJËLGIRÈINGU EN ÖAR
ER HEITUR POTTUR MEÈ n SKJ¹ ,¾KKAÈ VERÈ
SETT VERÈ VAR KR  EIGNIN F¾ST NÒ ¹  KR

(JARÈARLAND  0ARHÒS
-JÎG GL¾SILEGT   FM PARHÒS ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM MEÈ MIKLU ÒTSÕNI &ALLEG AÈKOMA ER
AÈ HÒSINU SKJËLGËÈ LËÈ OG HELLULAGT BÅLAPLAN
%IGNIN GETUR VERIÈ LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX
3ELJANDI SKOÈAR SKIPTI ¹ MINNI EIGN
SETT VERÈ VAR KR 
EIGNIN F¾ST NÒ ¹  KR

Á efri hæð er sjónvarpshol, bað, þrjú svefnherbergi auk hjónaherbergis með sérbaðherbergi inn af.
Suðursvalir eru út af efri hæðinni og þaðan er glæsilegt útsýni.
Kjallarinn er með góðri lofthæð og litlum gluggum
og býður hann upp á mikla möguleka en er í dag nýttur sem geymslurými.
Garðurinn er skjólgóður með stórum og glæsilegum harðviðarpalli ásamt heitum potti og útisturtu.
Garðurinn er í mjög góðri rækt og þar er meðal annars matjurtagarður.
Bílskúr er innbyggður og með hita, vatni og rafmagni. Hiti er í stéttum fyrir framan bílskúr.
Húsið var byggt árið 1982 og er ásett verð 110
milljónir króna.

&ELLS¹S 0ARHÒS
'L¾SILEGT   FM PARHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER TEIKNAÈ AF
)NGIMUNDI 3VEINSSYNI ARKITEKT
(ÒSIÈ VAR ALLT INNRÁTTAÈ ¹ VANDAÈAN H¹TT ¹RIÈ
 OG HANNAÈ AF 0ÁTRI "IRGISSYNI INNANHÒS
ARKITEKT (ÒSIÈ STENDUR INNST Å BOTNLANGA OG
H¹TT Å LANDI OG ER MIKIÈ ÒTSÕNI OG VÅÈ¹TTA FR¹
HÒSINU ,¾KKAÈ VERÈ 3KIPTI ¹ ËDÕRARI EIGN
KOMA TIL GREINA 6   M 
SLAND 0ARHÒS MAUKAÅBÒÈ
-JÎG FALLEGT   M PARHÒS ¹  H¾ÈUM
MEÈ AUKAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È OG GËÈUM BÅLSKÒR
VIÈ SLAND Å -OSFELLSB¾ (ÒSIÈ STENDUR H¹TT
YÙR AÈRA BYGGÈ Å KRING OG ER ÒTSÕNI MJÎG
MIKIÈ FR¹ HÒSINU 6   M 

5RÈARHOLT JA HERBERGJA
&ALLEG OG BJÎRT   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ
¹ EFSTU H¾È Å LITLU FJÎLBÕLI VIÈ MIÈB¾INN
Å -OSFELLSB¾ "AÈHERBERGI MBAÈKARI OG
STËRT HJËNAHERBERGI 3VALIR Å SUÈVESTUR OG
MJÎG FALLEGT ÒTSÕNI AÈ %SJUNNI Å NORÈAUST
UR¹TT 6   M 

(JALLAHLÅÈ JA HERBERGJA
"JÎRT OG FALLEG   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ
¹ ANNARRI H¾È MEÈ SÁRINNGANGI ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å FORSTOFU STËRT HERBERGI GEYMSLU
SEM NÒ ER NOTUÈ SEM BARNAHERBERGI
BAÈHERBERGI ÖVOTTAHÒS ELDHÒS STOFU OG
GEYMSLULOFT ¶ETTA ER MJÎG VEL STAÈSETT
EIGN STUTT ER Å SKËLA LEIKSKËLA SUND 7ORLD
#LASS OG ¹ GOLFVÎLLINN 6   M 

3UMARHÒS

&ANNAFOLD JA HERBERGJA
-JÎG FALLEG   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁRINNGANGI OG SÁRLËÈ 4VÎ
RÒMGËÈ SVEFNHERBERGI OG GËÈ GEYMSLA MEÈ GLUGGAMÎGULEIKI AÈ NOTA SEM HERBERGI
EÈA VINNUAÈSTÎÈU "JÎRT STOFA .ÕLEG TIMBURVERÎND OG FALLEGT ÒTSÕNI TIL SUÈVESTURS
¥BÒÈINNI FYLGIR BÅLSKÒRSRÁTTUR PLATA KOMIN 6   M 

3K¹LAGERÈI JA HERBERGJA BÅLSKÒR
&ALLEG   FM JA HERBERGJA ENDAÅBÒÈ
¹ JARÈH¾È ¹SAMT   FM BÅLSKÒR Å LITLU
FJÎLBÕLI VIÈ 3K¹LAGEÈI  Å 2EYKJAVÅK
6   M 

(JALLAVEGUR  2EYKJAVÅK
  FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹  H¾È
¹SAMT   FM BÅLSKÒR Å JA H¾ÈA FJÎLBÕLI
VIÈ (JALLAVEG  Å 2EYKJAVÅK
6   M 

+ËPAVOGUR

+LETTSÚÎT (ÒSAFELLI
3UMARHÒS VIÈ +LETTSÚÎT Å (ÒSAFELLI 
  FM SUMARHÒS CA  FM SVEFNLOFT EKKI SKR¹È
HEITT VATN RAFMAGN HEITUR POTTUR OG SËLPALLUR MEÈ
SKJËLVEGGJUM (ÒSIÈ VAR ALLT TEKIÈ Å GEGN AÈ INNAN
VORIÈ  OG GETUR ALLT INNBÒ FYLGT 3UNDLAUGIN
GOLFVÎLLURINN OG VERSLUNIN Å MJÎG STUTTU GÎNGUF¾RI
®LL SKIPTI SKOÈUÈ BÅLL FELLIHÕSI HJËLHÕSI ,¾KKAÈ
VERÈ 6   M 

-ÒLALIND %INBÕLISHÒS
&ALLEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ BÅLSKÒR MEÈ GËÈU ÒTSÕNI VIÈ -ÒLALIND
Å +ËPAVOGI (ÒSIÈ STENDUR INNARLEGA Å LITLUM BOTNLANGA MEÈ GËÈU ÒTSÕNI TIL SUÈVEST
URS 'ËÈ AÈKOMA ER AÈ HÒSINU OG STËRT HELLULAGT BÅLAPLAN OG STËR TIMBURVERÎND MEÈ
HEITUM POTTI 6   M 
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EINBÝLISHÚS ÓSKAST

EINBÝLISHÚS ÓSKAST
Í LAUGARDALNUM FYRIR
TRAUSTAN KAUPANDA

EINBÝLISHÚS ÓSKAST Í SELJAHVERFI EÐA LINDAHVERFI, NÆST SELJAHVERFI TIL KAUPS EÐA LEIGU.

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. Verðtilboð.

Efstilundur -Garðabæ.
195,5 fm mikið endurnýjað einbýlishús að meðt. bílskúr vel staðsett við opið svæði. Eldhús
með nýrri innréttingu og tækjum, stórt hol/sjónvarpshol, rúmgóðar stofur og endurnýjað
þvottaherb. og baðherbergi. Ný gólfefni, ﬂísar og parket. Stór verönd með skjólveggjum og
heitum potti. Laust ﬂjótlega. Verð 49,9 millj.

Álfhólsvegur-Kópavogi.
Neðri sérhæð.

Bugðulækur. 5 herb.

Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 fm 6
herb. neðri sérhæð í fjórbýli auk 23,8 fm
sérstæðs bílskúrs. Nýjar innréttingar og tæki
í eldhúsi, endurnýjað baðherbergi og ný
gólfefni. Fallegt útsýni úr stofum yﬁr borgina

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.

Brekkusmári-Kópavogi.

Frostafold. 3ja herb.

Gvendargeisli. 4ra herb.

206,9 fm raðhús að meðt. 32 fm bílskúr. Stofur með aukinni lofthæð og útg. á stórar
ﬂísalagðar svalir, bókastofa, eldhús með eldunareyju og stórum borðkrók, sjónvarpshol og 3
svefnherbergi. Glæsileg lóð með timburverönd til suðurs. Hiti í stéttum fyrir framan hús. Vel
staðsett eign á útsýnisstað. Skipti á einni eða tveimur íbúðum koma til greina.

Falleg 85,8 fm útsýnisíbúð á 4. hæð í góðu
lyftuhúsi. Stórar suðursvalir út af stofu og
hjónaherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Húsvörður. Öll þjónusta í næsta´nágrenni. Verð 19,9 millj.

105,0 fm útsýnisíbúð á 3. hæð með sérinng.
af svölum auk sér bílastæðis í bílageymslu.
Opið eldhús, rúmgóð stofa og 3 herbergi.
Þvottaherb. og geymsla innan íbúðar. Stórar
svalir til suðausturs. Áhv. hagstætt lán. Verð
25,7 millj

Fellsmúli. 3ja herb.
89,0 fm íbúð á 2. hæð auk 4,9 fm geymslu í kjallara miðsvæðis í Reykjavík. Rúmgóð stofa
með útgangi á góðar suðursvalir, 2 svefnherbergi og baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Bílaplan nýlega endurnýjað og hús steniklætt að utan. LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.
Verð 18,9 millj.

Dynsalir-Kópavogi.
4ra herb. m. bílskúr.
Góð 129,2 fm íbúð á jarðhhæð m. sér
inngangi og 26,6 fm bílskúr. Íbúðin
nýlega máluð að innan svo og hús að
utan. Hellulögð verönd til suðurs út af
stofu. Hurðir og innréttingar úr mahogny. Laus til afh. strax. Verðtilboð.

17 júní torg- Sjálandi Garðabæ.

Ásbúð-Garðabæ. 2ja herb.

Hallakur-Garðabæ. 3ja herb.

Góð 66,1 fm íbúð á jarðhæð með sérinng.
og sér útiaðstöðu með timburverönd og
skjólveggjum. Þvottaherb.innan íbúðar.Verð
16,0 millj

Glæsileg og björt 113 fm íbúð á 1. hæð að
meðt. 11,9 fm geymslu í nýlegu fjölbýli á
Arnarneshæðinni. Svalir í há suður út af
stofu. Eldhús og baðherbergi með fallegum
eikarinnréttingum. Hiti í gólﬁ á baðherb. og
þvottaherb. Sérinngangur af svölum. ATH.
ÁHV. UM 26,0 MILLJ. Verð 27,5 millj.

Freyjugata. 2ja herb.

Mímisvegur. 2ja – 3ja 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.

Mjög falleg og vel skipulögð 71,5 fm íbúð á 2.
hæð í þessu reisulega steinhúsi í miðborginni.
Suðursvalir út af stofum. Stór sameiginleg lóð.
Verð 21,7 millj.

Kambasel. 3ja herb.

Arnarás-Garðabæ. 3ja herb.

Björt og vel skipulögð 101,4 fm íbúð á
jarðhæð, ekkert niðurgraﬁn og með sér garði
á þessum rólega stað. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Laus til afh. strax. Verð 22,9 millj.

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.

Engihjalli-Kópavogi. 4ra
herb.

Galtalind-Kópavogi. 3ja
herb.

107,9 fm 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

102,6 fm endaíbúð á jarðhæð með sérinngangi og gluggum á þrjá vegu. Flísalagðar
svalir til suðvesturs. Þvottaherb. innan íbúðar
og sér geymsla í kjallara. Fallegt útsýni til
vesturs úr stofu. Verð 25,9 millj.

Glæsilegt 66 íbúða fjölbýlishús ætlað fólki 50 ára og eldri. Um er að ræða 2ja og 3ja herb.
íbúðir frá um 74,0 fm upp í um 131,0 fm. Bílageymsla fylgir ﬂestum íbúðum. Vandaðar
innréttingar frá Brúnás og vönduð tæki. Húsið er klætt að utan að mestu með litaðri
álklæðningu. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikn. og nánari uppl.
á skrifstofu.

Ásakór – Kópavogi. 5
herb.
5 herb. 154 fm íbúð á 3. hæð auk
bílskúrs í nýju lyftuhúsi. Stofa og eldhús
í opnu rými og 4 rúmgóð herbergi.
Tvennar rúmgóðar og ﬂísalagðar svalir.
Gott útsýni. Skólar, íþróttir og verslun
í göngufæri. Laus til afh. strax. ÁHV.
V/ÍBÚÐAL.SJ. KR. 21,1 MILLJ.
Verð 34,9 millj.

Þorláksgeisli.
199,9 fm parhús á tveimur hæðum að meðt. um 25 fm innb. bílskúr. Eignin er vel innréttuð
og skiptist m.a. í bjartar og rúmgóðar stofur, eldhús, 5 herbergi og baðherbergi auk gesta
snyrtingar. Aukin lofthæð á efri hæð. Stórar suðursvalir út af stofum. Eign sem er staðsett
á frábærum útivistarstað. Skemmtilegar gönguleiðir í nágrenninu og stutt í golf. Verð
48,5 millj.

Skúlagata – skrifstofuhúsnæði til leigu.
Til leigu glæsilegar skrifstofuhæðir í
nýlegu lyftuhúsi á frábærum útsýnisstað
í miðborginni. Um er að ræða hálfa 2.
hæð, alla 3. hæð og alla 4. hæð hússins,
samtals 1.132 fm að stærð. Á 2. hæð
er sameiginleg móttaka, 4 afstúkaðar
skrifstofur og opið vinnurými. Á 3. hæð
eru 9 afstúkaðar skrifstofur, móttaka,
fundarherbergi og opin vinnurými. Á 4.
hæð er stór salur með mikilli lofthæð sem
nýttur hefur verið sem fundarsalur og
mötuneyti með eldhúsi.
Eignin getur leigst í heilu lagi eða
hlutum.

Borgartún – skrifstofuhúsnæði til leigu.
Um 3.200 fm skrifstofuhúsnæði til leigu
í þessu vandaða húsi í Borgartúni. Húsnæðið leigist í heild sinni eða í einingum
frá um 500 fm hver. Hluti húsnæðisins
getur hentað undir verslun- eða þjónustu.
Aðgangur að móttöku á götuhæð auk
mötuneytis. Allar lagnir fyrir tölvur og fjarskiptabúnað eru fyrir hendi og mögulegt
að leigja allan tæknibúnað til skrifstofuhalds. Vel útbúin fundarherbergi.
Afar vel staðsett eign við eina af
fjölförnustu umferðaræðum í Reykjavík.
Glæsilegt útsýni og næg bílastæði.

Lundur-Kópavogi. 3ja og
4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 3ja og 4ra
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum.
Vandaðar innréttingar frá Brúnás,
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti.
Fataherbergi innaf hjónaherbergi.
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að
utan með álklæðningu og Sedrusviði.
Byggingaraðili er Byggingarfél. Gylfa og
Gunnars. Verðtilboð.

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

Skútuvogur - til leigu
Til leigu 175 fm vörugeymsla á
götuhæð með góðri aðkomu og
innkeyrslu. Er í dag innréttað sem
skrifstofuhúsnæði, 3 rúmgóðir
salir, kafﬁaðstaða, tækjaherbergi og
salserni. Góð staðsetning og næg
bílastæði. Laust til afhendingar
strax.

Borgartún- skrifstofuhæð til sölu eða leigu.
589,3 fm vistleg og nýlega uppgerð
skrifstofuhæð á 4. hæð (efstu) með
40-45 vinnustöðvum sem auðvelt er
að skipta í minni einingar. Gluggar eru
á öllum hliðum auk tveggja turnrýma
í sitthvorum endanum. Lyfta í húsinu
og sameign öll nýlega tekin í gegn.
Næg bílastæði. Útsýni.

Daggarvellir-Hafnarﬁrði. 4ra
herb.
Glæsileg 89,2 fm 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.

Bragagata. 2ja – 3ja herb.
2ja - 3ja herb. risíbúð í góðu fjöleignarhúsi í
Þingholtunum. Laus til afhendingar strax.
Verð 13,5 millj.
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Maltakur 7- nýjar íbúðir í Garðabæ

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.
Íbúðin er til sýnis í dag frá kl. 18:00 - 19:00 V. 29,9 m.

Einbýli

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.

Fálkagata - lítið einbýli
Fallegt 78,7 fm einbýlishús sem er á
baklóð. Húsið skiptist í forstofu, stofu, 3
herbergi, baðherbergi, eldhús og þvottahús. V. 19,9 m. 4780

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 - 18:30

Hæðir

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

Ennishvarf lækkun og eignaskipti
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

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
Hvassaleiti - þarfnast standsetningar
3ja herb. íbúð á 4.hæð í góðu fjölbýli
ásamt 20 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol,
eldhús, baðherb., stofu og 2 svefnherb.
Í kjallara er sérgeymsla og sameignarþvottahús. Íbúðin er laus strax og þarfnast
standsetningar. V. 14,9 m. 4776

VANTAR ÍBÚÐIR TIL
LEIGU

Árakur 2-30 í Garðabæ - ný hugsun - ný verð
Nútímaleg og falleg 2ja hæða funkis
raðhús sem byggð eru á skjólsælum stað
á Arnarneshæðinni. Húsin eru klætt ýmist
ﬂísum eða báraðri álklæðningu sem gefa
þeim nútímalegt útlit. Allur frágangur að
utan tryggir lágmarksviðhald. Verð frá 39,6
millj. tilbúin til innréttingar og fullbúin að
utan sem innan og með gólfefnum frá
51,6 millj. 4711

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. 478

3ja herbergja

Seinakur - nýtt hús með lyftu

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.
Verð frá 26,9 - 34,9 m. 8195

Gunnarsbraut - Norðurmýri
Góð 61 fm kjallaraíbúð með sérinngang í
norðurmýri Reykjavíkur. Húsið hefur verið
töluvert endurnýjað nýlega. Íbúðin er lítið
niðurgraﬁn. V. 14,9 m. 4781

Ánaland - stórt einb. í Fossvogi
Glæsilegt 248,6 fm einbýli á tveimur
hæðum, samtals ca. 388 fm. Húsið stendur neðarlega í Fossvoginum á stórri lóð
til suðurs. Í húsinu eru 5 svefnherbergi.
Garðurinn er skjólgóður með verönd og
heitum potti. V. 110,0 m. 4581

Melalind - rúmgóð og með útsýni
Falleg og rúmgóð 102,9 fm íbúð á 2.hæð í
litlu fjölbýlishúsi á þremur hæðum. Íbúðin
skiptist í tvö rúmgóð herbergi, hol, eldhús,
borðstofu og dagstofu með stórum svölum og útsýni. Baðherbergi er bæði með
sturtuklefa og baðkari. Falleg og vönduð
íbúð á vinsælum stað. V. 26,2 m. 4793

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

Barónsstígur
Um ræða 281,7fm heildareignina við Bárónsstíg 11 í Reykjavík, sem samanstendur
að tveimur samþykktum íbúðum og eini
ósamþykkri. Húsið býður uppá mikla möguleika bæði sem 3ja íbúða hús, gistiheimili
eða einbýli. V. 65,0 m. 4799

Tjarnarból - falleg íbúð
Glæsileg 3ja herbergja 97 fm íbúð á
jarðhæð með sér timburverönd út af stofu.
Íbúðin skiptist í hol, tvö svefnherbergi,
stofu eldhús og bað. Sérgeymsla fylgir auk
sameiginlegs þvottahúss, hjólageymsla o.ﬂ.
Nýlega er búið að standsetja húsið. V. 28,4
m. 4804

Ögurás - efri sérhæð
Nýleg 91,5 fm sérhæð í nýju tengihúsi
efst á Ásahæðinni í Garðabæ. Íbúðin er á
efri hæð með sér inngangi og glæsilegu
útsýni. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu,
þvottahús/geymslu, baðherbergi og tvö
svefnherbergi. V. 27,9 m. 4798

Skerjabraut - Seltjarnarnesi
Fallegt og mikið endurnýjað 220 fm
timburhús á steyptum kjallara sunnanmegin á Seltjarnarnesi. Meðal þess sem
endurnýjað hefur verið er: Raﬂagnir, lagnir,
þakjárn, gler og gluggar, baðherbergi og ﬂ.
V. 60 m.6942

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

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

Raðhús

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

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.

2ja herbergja

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

Brautarland - neðst í Fossvoginum
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

Goðasalir - glæsilegt parhús
Glæsilegt tvílyft 212,7 fm parhús sem er
með frábæru útsýni yﬁr Reykjanesið, út á
sjóinn og víðar. Við húsið eru tveir sólpallar og er sá stærri um 60 fm, afgirtur með
heitum potti og snýr í hásuður en hinn
minni er til vesturs. V. 65,9 m. 3563

Snæland - stúdíó íbúð
Falleg ósamþykkt 26,7 fm íbúð á jarðh. í
fjölbýli á mjög góðum stað í Fossvoginum.
Góður garður. Parket, endurnýjað baðherb. T.f.þvottavél á baði. Góð sameign.
Mögul. að lán ca 4 millj. Lífsj. fylgi eigninni
. V. 8,5 m. 4807

Suðurgata 10 til leigu
Til leigu fallegt bakhús við Suðurgötu 10
sem skiptist í tengibyggingu og bakhús,
samtals um 323,1 fm. Sérbílastaði á lóð
fylgja. Leiguverð er kr 1.200,- á hvern fm,
+ vsk. 1.200,- fm+vsk 4764
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Hanna Birna mundar skófluna.

Nýr leik- og
grunnskóli rís

NALAND

5RRIÈAKVÅSL

(¹TEIGSVEGUR

F

yrsta skóflustungan var tekin
að nýjum leik- og grunnskóla í
Úlfarsárdal í síðustu viku.
Það var borgarstjórinn í Reykjavík, Hanna Birna Kristjánsdóttir,
sem tók fyrstu skóflustunguna
að hinum nýja skóla sem er við
Úlfarsbraut 118-120 í Úlfarsárdal.
Þar verður fyrst í stað samrekinn
leik- og grunnskóli fyrir 1-4. bekk,
ásamt frístundaheimili. Skólinn er
fyrsta þjónustubygging borgarinnar
í Úlfarsárdal og tekur hann til starfa
í ágúst 2010.
Með því að samnýta húsnæðið
fyrir leik- og grunnskóla fer
fjármagnið til varanlegrar uppbyggingar í stað bráðabrigðalausna.
Leikskólinn verður strax í sínu endanlega húsnæði og starfsemi grunnskólans verður á sama svæði og
fyrirhugaður grunnskóli og íþróttasvæði. Jafnframt gefst tækifæri til
samreksturs leikskóla, grunnskóla
og frístundaheimilis í Reykjavík
sem er í samræmi við áherslur
Reykjavíkurborgar í menntamálum
og ný lög um leik- og grunnskóla.
Fjármögnun vegna þessa er innan
3 ára áætlunar vegna leikskóla og
grunnskóla í Úlfarsárdal.
Á fyrsta starfsári skólans er
reiknað með 40-50 börnum á
leikskólaaldri og svipuðum fjölda
grunnskólabarna í 1.-4. bekk. Gert
er ráð fyrir að skólinn „eldist“ með
börnunum, það er að árlega bætist
einn árgangur við í skólastarfinu,
jafnhliða því sem börnin verða eldri.
Leikskólabyggingin er 920 m2.
Áætlaður heildarkostnaður við
byggingu og lóð er um 460 milljónir
króna.
Verkefnisstjórn er á hendi
framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar og verkfræðihönnun
er hjá Mannviti og Teiknistofunni
Óðinstorgi. Um hönnun sá Arkþing
ehf.
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Sæmundarskóli í Grafarholti.

Útikennslustofa
við Reynisvatn

U

ndanfarnar vikur hafa staðið
yfir miklar framkvæmdir í
útikennslustofu Sæmundarskóla
við Reynisvatn. Nokkrir vaskir feður
hafa þar tekið til hendinni við grjótog torfhleðslur, landmótun, smíðar
og sitthvað fleira.
Öll vinna hefur verið unnin í
sjálfboðavinnu. Útkoman er glæsilegt útisvið og jarðhýsi, sem nýtast
mun við kennslu og leik.
Fram undan er vinna við að
hanna og smíða þrautabraut í
skógarrjóðrinu og frágangur á
yfirborði. Verkefnið er styrkt af
Forvarnar- og framfarasjóði Reykjavíkur, og var styrkurinn veittur
foreldrafélagi Sæmundarskóla.
Frétt af www.rvk.is
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Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

brúðkaup
MÁNUDAGUR 15. JÚNÍ 2009

Bleikur litur áberandi

Náttúrulegir litir eru vinsælir í
brúðarförðun í sumar.
SÍÐA 2

NORDICPHOTOS/GETTY

www.bluelagoonspa.is

Blue Lagoon Spa Reykjavík

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 9 – 0 4 0 9

Dekraðu við líkama og sál í Blue Lagoon Spa þar sem m.a.
eimböð, gufuböð og heitir pottar með hreinum jarðsjó bíða þín.
Spa-meðferðir í boði eru t.d. kísilvafningsmeðferð ásamt líkamsog andlitsnuddi, nærandi og slakandi þörunga-meðferð og
meðferð þar sem húðin er slípuð með vikri úr íslensku hrauni.

Blue Lagoon Spa

Álfheimar 74

104 Reykjavík

414 4004

bluelagoonspa@bluelagoonspa.is
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Drottning brúðarkjólanna er Vera
Wang. Þessi er stuttur og sumarlegur
fyrir brúðkaup á sumardögum.

Sumarlína Alexis Mabille í brúðarkjólum státar af köldum litum í brúðarkjólum og íburðarmiklum efnum.

Dökk húð kallar á bjartari og skærari liti.
Það veit Ester Rafnsdóttir snyrtifræðingur sem farðaði þessa sætu mey.

Byrjið á brúðarkjólnum

ermalaus og kaldir hreinir litir.

Tvær vel farðaðar
skvísur tilbúnar í
hvað sem er.

Brúðir vilja flestar vera lítið farðaðar og
skarta náttúrulegri fegurð. Erla María Sigurgeirsdóttir, snyrtifræðingur hjá Helenu
fögru, farðaði þessa fallegu stúlku.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Eftir að þið hafið pantað kirkju og prest
skuluð þið strax fara að leita að kjól. Það
getur nefnilega tekið lengri tíma en áætlað
er og ef brúðurin er ekki hamingjusöm
og ánægð með sig þennan dag, er enginn glaður. Hér á landi er hægt að
leigja kjóla á hinum ýmsu brúðarkjólaleigum en fyrir þær sem
vilja leggja pening í kjólinn
má láta hanna á sig eittvað
spes. Steinunn Sigurðardóttir er þessa dagana að
hanna brúðarkjól og segir
hún að það sé fjórði kjóllinn
sem hún hannar. Við lítum hér
á nokkra kjóla úr smiðjum erHönnun Jun Ahida – fallegur,
lendra hönnuða.
-jma

Náttúruleg fegurð
Bleiki liturinn er áberandi í
brúðarförðun í ár en flestar
brúðir vilja vera sem náttúrulegastar á brúðkaupsdaginn.

„Óskir brúðarinnar eru mjög misjafnar. Þær vilja þó flestar ekki
vera mikið farðaðar heldur vera
líkar sjálfri sér og skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn,“ segir
Brynhildur Jakobsdóttir, eigandi
Snyrtistofunnar Helenu fögru.
Hún segir ekki mikla tískustrauma
í brúðarförðun. „Stundum eru nýjustu sumarlitirnir þó mjög hentugir fyrir brúðarförðun. Til dæmis
eru í ár bleikir litir bæði á augu
og varir. Þá getur verið gaman að
nota bjarta og sterka liti við svona
tækifæri,“ segir Brynhildur. Hún
útskýrir að förðunin byggist á því
að finna þá liti sem henti brúðinni í farða, augnskugga, kinnalit og varalit eða gloss. „Það vinnum við út frá því hvaða óskir hún
er með og hvernig húðliturinn er.

Brynhildur Jakobsdóttir á og rekur
snyrtistofuna Helenu fögru.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þær sem eru með dekkri húð klæðir að vera með mikla og sterka liti.
Svo er líka misjafnt hvort áhersla
er lögð á augnförðunina eða varirnar,“ segir Brynhildur og bætir
við að því meiri farði sem notað-

ur er á augun því minna sé notað
á varir og öfugt. „Mjög gott er að
setja svokallaða förðunarampúlu á
húðina áður en byrjað er að farða
svo að förðunin endist sem lengst,“
segir Brynhildur, sem telur mjög
gott fyrir brúðirnar að koma í
prufuförðun nokkru fyrir brúðkaupið.
Brynhildur segir að mörgu að
huga fyrir daginn stóra. „Gott er
bæði fyrir brúðina og brúðgumann
að fara í andlitsmeðferð nokkrum
vikum fyrir brúðkaupið, en þá fer
eftir húðgerðum hvað er gert,“
segir Brynhildur en brúnkusprautun er einnig mjög vinsæl hjá verðandi brúðhjónum. „Við mælum alltaf með að viðkomandi prufi einu
sinni fyrir sjálfan brúðkaupsdaginn svo liturinn sé réttur,“ segir
Brynhildur sem býður einnig upp
á fót- og handsnyrtingu. Hún segir
vinsælt hjá konunum að láta lakka
neglurnar á franska vísu.
Eftir allt þetta ætti brúðurin að
vera til í hvað sem er.
- sg

Steggið og gæsið með stæl
Auglýsingasími

– Mest lesið

Það eru nokkur atriði sem vert er að hafa í huga
þegar steggja og gæsa skal verðandi brúðhjón.
Fyrir það fyrsta: Hvað þykir þeim gaman að gera?
Hvað eigið þið sameiginlegt? Og er virkilega gaman
að gera fólk að fífli (og enn frekar, er það kristilegur hugsunarháttur að hlæja að óförum annarra?).
Hér eru nokkrar hugmyndir sem ganga fyrir
bæði kyn: Leitið uppi æskuslóðirnar. Látið viðkomandi leika sér á gamla róluvellinum. Reykja bak við
gömlu sjoppuna eins og gert var í gamla daga. Og fá
sér skyndibita á Blásteini ef þið eruð til að mynda
úr Árbænum eða þeim skyndibitastað sem tilheyrir ykkar gamla hverfi. Farið svo heim og gerið eitthvað dannað um kvöldið og passið að viðkomandi
haldi sönsum en öskri ekki úr sér lungun á strætum úti og sjái eftir öllu daginn eftir. Þetta á að vera
skemmtun sem skilur ekki eftir bömmer. Þemað í ár
er því: Klassi og engin sjoppulegheit.
- jma

Gerið gæs eða stegg minni grikk en meira gott. Bjóðið þeim
saman út að borða á eftirlætisveitingastaðinn eða eldið
eitthvað gott handa honum heima. Um daginn má svo líka
fara á skyndibitastaðinn í gamla hverfinu og borða franskar
kartöflur og drekka kók.
NORDICPHOTOS/GETTY
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Auðvelt er að útbúa fallegan
bakka sem bíður brúðjónanna
þegar heim kemur. Kampavínið er
þá bara hægt að sækja inn í ísskáp.

í sama hús og Bílaapótek
fyrir ofan Smáralind.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Fyrir brúðkaupið
Áhöld og gjaﬁr úr silfri
Trúlofunar- og giftingahringar

Glæsileg
opnunartilboð

ERNA

Skipholti 3, s. 5520775
erna.is

Uppskrift að heimatilbúinni brúðarsvítu
Flestir horfa í aurinn þessa
dagana og það munar um
minna að þurfa ekki að panta
brúðarsvítu á dýru hóteli.
Nokkrir smekklegir vinir og
vandamenn brúðhjónanna
geta tekið málin í sínar hendur
og gert eftirfarandi: Fengið
lyklana að íbúð brúðhjónanna.
Laumist þangað einhvern
tímann meðan veislan er í
gangi eða milli kirkju og veislu
og útbúið fallega brúðarsvítu á
heimili brúðjónanna.

Gefið brúðhjónunum
ný sængurver í brúðargjöf og látið þau sofa
með þau fyrstu nóttina.
Helst hvít og klassísk.

● Verið búin að þvo og strauja fal-

Okkar víðfrægu saltﬁsksteikur (Lomos)
ásamt Gullkistunni með hefðbundna
íslenska þurrkaða saltﬁskinum í gjafaöskju
fást nú einnig í verslunum Hagkaupa!

466
1016
www.ektafiskur.is
frumkvöðlafyrirtæki ársins  - fiskvinnsla frá árinu 

leg hvít sængurver, annaðhvort ný
(þá tilvalin gjöf frá einhverjum af
brúðargestunum, jafnvel bróderuð þá) og hafið þau tilbúin. Byrjið
á að setja þau á rúmið.
● Skreytið rúmið með blómum,
annaðhvort villt íslensk eins og
valmúa, lúpínum, sóleyjum eða
öðrum eða þá fallegri litasamsetningu af rósum. Ef þið notið rósir
getið þið raðað þeim upp í mynstur, svo sem hjörtu.
● Þið getið ekki kveikt á kertum
þar sem langt er þar til brúðhjónin koma heim, en þið getið engu
síður raðað þeim upp á náttborðin
og hafið eldfæri tilbúin hjá.
● Látið þann sem hefur fallegustu
skriftina í vinahópnum skrifa á
fallegt bréfsefni miða sem liggur á
rúminu með leiðbeiningum (ostar,
kavíar og kampavín eru í ísskápnum, sloppar hanga á baðherberginu, eftirlætistónlistin er í spilaranum ... og svo framvegis og svo
framvegis)
● Finnið eftirlætistónlistina þeirra
(þessa í rólegu deildinni) og hafið
tilbúna í geislaspilaranum.
● Skapið réttu lýsinguna með hvítum klassískum seríum sem margir eiga eða hægt er að kaupa á
góðu verði. Munið að slökkva loftljós og hafið bara kveikt á seríum
og lömpum. Ekki láta brúðhjónin
koma að myrku koti.
● Veljið í ísskápinn góðan mat,
osta, pylsur, kampavín og slíkt.
Leggið á borð á smekklegan hátt
fyrir morgunverð. Hafið egg og

Biðjið brúði og brúðguma um að skrifa
ástarbréf til hvort annars. Leggið þau á
rúmið og látið bíða þeirra þegar heim
kemur.

Þið getið annaðhvort tínt falleg blóm úr
garðinum eða villt blóm í náttúrunni og
lagt í skál á náttborð brúðhjónanna.

beikon til í ísskápnum sem auðvelt
er að steikja sér um morguninn.
● Baðherbergið má ekki vera útundan. Setjið þangað nýja sloppa
(sem einnig er tilvalin brúðargjöf frá einhverjum úr hópnum)
og hengið upp. Setjið nýja tannbursta í tannburstaglasið, skreytið með fallegum blómum. Teiknið
jafnvel hjörtu með varalit á spegilinn. Setjið svo miða í leikhúsið eða
nudd hjá tannburstaglasinu, sem

brúðhjónin fara svo í daginn eftir
þegar þau vakna. Setjið kerti hjá
baðkerinu og hafið jafnvel æðislegt súkkulaðikonfekt raðað upp
smekklega inni á baði.
● Punkturinn yfir i-ið getur svo
verið eitthvað alveg óvænt. Til að
mynda heimsending um morguninn á mat. Eða eitthvað annað sem
fólk tekur sig saman um að gera.
Um að gera að sleppa ímyndunaraflinu lausu.
- jma

NORDICPHOTOS/GETTY
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Dúnmjúkar
MYND/BJARKARBLÓM

BRÚÐARGJAFIR
Við hjá Lín Design erum í essinu þegar kemur
að brúðkaupsgjöfum. Vörulína okkar er hönnuð
á Íslandi þar sem íslensk náttúra spilar stórt
hlutverk. Allt okkar efni er sérvalið svo úr verður vara sem gefur mýkt
3¾NGURFATNAÈURINN
HJ¹ og
,INhlýju.
$ESIGN

Kúluvendir hafa verið mjög vinsælir.

ERBrúðhjón
OÙNN ÒRsem
BËMULLARDAMASK
eru með gjafalistaOGhjáER
ÖVÅ MJÒKUR
VANDAÈUR
SÁRSTAKLEGA
Lín Design
fá gjöf fráOGversluninni

ef keypt
er af listanum.
FALLEGUR 9ÙR
 TEGUNDIR
AF ÅSLENSKUM
S¾NGURFATNAÈI TIL BRÒÈARGJAFA

Hlý og persónuleg þjónusta
Orkídeur fást í ýmsum litum, jafnvel grænum.

Laugavegi 176
Sími 533 2220
www.lindesign.is

Full búð
af spilum &
púsluspilum
Skemmtilegar gjaﬁr
fyrir öll tækifæri
Sendum í póstkröfu! Skoðaðu
úrvalið og pantaðu á vefnum:
www.spilavinir.is.

Spilavinir

Langholtsvegi 126 - Sími 553 3450

Ný

se

nd

ing

Ljósir litir eru ávallt vinsælir í vendi.

Undirstrikar fegurð
brúðarinnar
Brúðarvendir draga dám af
brúðinni enda velur hún oftast
vöndinn af kostgæfni. Vöndurinn er oft útgangspunktur fyrir
aðrar skreytingar í veislunni.

ánægðir með gæði íslensku
rósarinnar,“ segir Elva
Björk ánægð og bætir við
að rósir séu ávallt vinsælar í
brúðkaup. „Það er eins og rómantíkin fylgi alltaf rósunum.“
Fyrir þá sem vilja eitthvað frábrugðið eru orkíd„Kúluvendirnir hafa verið einna
eur og Calla-blóm tilvalin. „Á
vinsælastir enda henta þeir í raun
orkídeunni eru mörg blóm á
öllum týpum. Hægt er að hafa þá
grein og hún er gædd
mismunandi stóra eftir því hve
þeim góðu hæfileikstórar konurnar eru og eru þeir
meðfærilegir. Yfirleitt
um að hún getur verið
eru þeir líka á ágætis
vatnslaus lengi og er til
verði þar sem í þeim
í flestum litum: bleikeru sjaldnast dýr og
um, hvítum, gulum
innflutt blóm,“ segir
og grænum.
Yfirleitt eru
Elva Björk Jónatansdóttþrjú C allair, blómaskreytir og
blóm saman
eigandi Bjarkarog ei n föld
blóma í Smáralind.
strá eða perlur með,“ út„ A nnars er
hagstæðast
skýrir Elva
að kaupa ísBjörk.
lenskt og
Panta þarf
við eigum
brúðarvöndyndisleginn með í það
ar íslenskminnsta hálfs
ar rósir. Til
mánaðar fyrirgamans má
vara. „Stundum
nefna að erþarf að láta blómElva segir
lendir blómain opna sig og hafa
brúðarvöndinn
skreytar
þarf góðan fyrireiga að undirvara til að panta
sem koma til
strika fegurð
landsins eru
innflutt blóm,“ segir
brúðarinnar og
persónuleika.
gífurlega
Elva Björk. Vöndur-

Rómantíkin fylgir rósunum og eru íslenskar
rósir fallegar og á
góðu verði.

inn er síðan sóttur daginn áður
eða samdægurs. „Oft er bílstjórinn látinn sækja vöndinn um leið
og skraut er sótt á bílinn,“ segir
hún og brosir.
Stundum fá brúðir sér lifandi
blóm í hárið í stíl við vöndinn og
nánast undantekningarlaust fær
brúðguminn sams konar blóm og í
vendinum í hnappagatið. „Vöndurinn er oft útgangspunkturinn fyrir
aðrar skreytingar í veislunni. Vel
fer á því að brúðurinn velji fyrst
vönd sem fer henni vel og hæfir
hennar smekk og síðan eru skreytingarnar valdar í kjölfarið. Brúðarvöndurinn á að undirstrika fegurð brúðarinnar og láta hennar kosti koma í ljós,“ segir Elva
Björk.
- hs

Dísæt furðuverk
Hægt er að beita ýmsum ráðum
til að skapa létta og skemmtilega
stemningu í brúðkaupsveislunni og
gæti furðuleg brúðkaupsterta til
að mynda vakið kátínu gesta.
Hvernig á til dæmis að skera
tertu sem er skreytt hrúgu af
lifandi blómum og hvernig á
að borða köku sem er gerð úr
strimlum? Það gæti reynst
erfitt að ráða fram úr því
og eflaust myndu einhverjir reka upp hlátur.
Flestar brúðartertur eru látlausar og falla inn í þema
brúðkaupsins en með furðulegri tertusmíð má koma gestunum á óvart.
- ve
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Ýmsar leiðir má fara til að
lífga upp á veisluborðið
í brúkaupinu. Ein þeirra er
að velja litríkar og öðruvísi
brúðkaupstertur þar sem
hugmyndafluginu er gefinn
laus taumurinn.
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-UNIÈ GJAFABRÁÙN EINSTÎK GJÎF FYRIR BRÒÈHJËN AFM¾LI OG AÈRAR T¾KIF¾RISGJAÙR

Gjafirnar þurfa ekki að kosta mikið. Heimasmíðuð ljóð eða lög skilja jafn mikið ef
ekki meira eftir í huga þiggjandans.
NORDICPHOTOS/GETTY

Að morgni skal
mey lofa
Lengi hefur tíðkast að brúðgumi færi
brúði sinni morgungjöf. Nú til dags er
algengt að brúðhjónin gefi hvort öðru
gjöf morguninn eftir brúðkaupið.
Fyrr á öldum gat gjöfin verið allt frá
dálitlu fingurgulli upp í heilt höfuðból,
allt eftir efnahag. Á síðustu öld fengu
konur til dæmis jarðarpart, hest, kindur,
hring, armband, úr eða kaffiborðbúnað í
morgungjöf frá eiginmanninum eftir því
sem fram kemur á vefnum www.brudurin.is. Skartgripir eru algengar morgungjafir nú til dags en einnig er skemmtilegt að gefa öðruvísi gjafir sem nýtast vel
við ástundun áhugamála.
-sg

Frá tímum Grikkja og Rómverja er
til sú sögn að morgungjöf til brúðar
eigi að vera hringur með demanti,
tákni kærleikans. Þessir fallegu
hringar fást í Carat í Smáralind.

(OTEL "UDIR \ )3  3N¾FELLSNES \ )CELAND \ 4EL

Gott er að gefa eitthvað sem
tengist áhugamáli. Fátt er jafn
velkomið og folald í hugum
hestafólks.

   \ &AX

   \ BUDIR BUDIRIS

Útivist geta hin nýgiftu hjón stundað
saman og því ekki úr vegi að morgungjöfin stuðli að slíkri iðkun. Hér er
góður jakki frá 66° Norður sem hentar
vel við íslenskar aðstæður.

Svo virðist sem flestir Íslendingar festi ráð sitt komnir vel á fullorðinsár en meðalgiftingaraldur
áður ókvæntra karla var 34,3 ár í
fyrra og kvenna 32,1 ár. Fólk sem
stofnaði til sambúðar var nokkuð yngra en meðalaldur karla var
31 ár og kvenna 28,6. Langflest
hjónabönd eiga sér stað að undangenginni óvígðri sambúð en samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands bjuggu nær 86 prósent allra
hjónaefna saman í sambúð áður en
þau festu ráð sitt.
Samkvæmt bráðabirgðatölum
Hagstofunnar gengu 1.642 pör í
hjónaband á Íslandi í fyrra. Þá staðfestu átján pör samvist, tólf pör
karla og sex kvenna. Á sama tíma
skráðu 1.877 pör af gagnstæðu kyni
óvígða sambúð og auk þess 10 pör
karla og 20 pör kvenna.
Giftingartíðni reiknuð sem
hjónavígslur á 1.000 íbúa var 5,1

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA

Flestir gifta sig um þrítugt

Langflest hjónabönd eiga sér stað að
undangenginni óvígðri sambúð.
NORDICPHOTOS/GETTY

árið 2008 samanborið við 5,8 árið á
2007. Giftingartíðni var 5,4 á hverja
1.000 íbúa að meðaltali árin 20012005 samanborið við 5,6 árin 1996
til 2000.
- ve

EINSTAKAR
HERRAVÖRUR
• Rakgel án ilmefna sem tryggir
áreynslulausan og öruggan rakstur.
• Rakagefandi andlitskrem sem róar
húðina eftir rakstur.
• Ilmefnalaus svitalyktareyðir.

ÁN ILM–
OG
LITAR–
EFNA

FÆST Í NÆSTA
APÓTEKI
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BÓNORÐ Í BÍÓ
Mörg bónorð hafa verið borin
fram í kvikmyndum í gegnum
tíðina og eru sum þeirra eftirminnilegri en önnur.
„Ég ætla að
koma svo vel
fram við þig að
þú átt aldrei
eftir að vilja
sleppa mér.“
Pretty Woman.
„Hvert skref
sem ég hef
tekið frá því
ég lærði að
ganga var
skref í áttina að þér.“
Message in
a Bottle.
„Ég hef spurt þig 40 sinnum á mismunandi hátt og nú er tími til kominn að þú komir
með nýtt og
ferskt svar... Þú
ert besti vinur
minn. Gifstu mér.“
Þetta bónorð
var í kvikmyndinni Walk the
Line sem fjallar
um Johnny Cash
(Joaquin Phoenix) og June Carter
(Reese Witherspoon). Hann bar upp
bónorðið á sviði í miðjum dúett og
sagði að hann myndi ekki ljúka við
lagið fyrr en hún segði já.

15. JÚNÍ 2009 MÁNUDAGUR

Hvítt og klassískt
„Þetta er allt saman unnið út frá
brúðarvendinum. Ef hann er rauður er allt annað í þeim dúr,“ segir
Halldóra Sigurðardóttir, hjá fyrirtækinu Brúðkaupsskreytingar.is,
sem annast almennar skreytingar
fyrir brúðkaup. Hér er hún beðin
um að lýsa skreytingum á bíla:
„Fólk velur hvað það vill úr myndamöppunni minni, svo fer ég bara
eftir því og þarf til þess góðan fyrirvara. Yfirleitt eru þetta slaufur
sem fara á framan- og aftanverðan
bílinn og hurðirnar. Borðum sleppi

ég yfirleitt til að forðast rispur,“
útskýrir hún og segir skreytingarnar tiltölulega ódýrar þar sem
hún vinni með þurrskreytingar.
En hvað er núna í tísku? „Stundum hefur litaæði gripið um sig, en
nú er hvítt og klassískt ríkjandi,“
svarar hún og játar að það sé í takt
við tíðarandann.
- rve
Halldóra segir fremur einfalt að
festa skreytingarnar á bílinn, en þær
afhendir hún tilvonandi brúðhjónum
daginn fyrir brúðkaup.
NORDICPHOTOS/GETTY

afslöppun

Gefðu
vellíðan
llíð

gjafakort

– gefðu vellíðanslökun

„Ég er
kannski
ekki gáfaður maður en
ég veit hvað
ást er.“ Forrest Gump.

Í kvikmyndinni In Her Shoes biður
Simon (Mark Feuerstein) sinnar heittelskuðu Rose (Toni Collette) með því
að koma hringnum fyrir á rækju á
matardiski Rose.
Kvikmyndin Fýkur yfir hæðir, eða
Gone With the Wind eins og titillinn útleggst á frummálinu, er löngu
orðin sígild.
Í henni má
finna ástríðufullt bónorð
þegar Rhett
Butler (Clark
Gable) biður
hinnar þvermóðskufullu Scarlett
O‘Hara (Vivien Leigh) og fellst ekki á
neikvætt svar. „Ég mun aldrei giftast
aftur,“ segir ekkjan en hann svarar: „Ó
jú það muntu gera og þú giftist mér.“
Enda varð það niðurstaðan.

hvíld

Gjafakort í heilsulind NordicaSpa er tilvalin gjöf. Vi› bjó›um upp á fjölbreytt
úrval af nudd- og snyrtimeðferðum fyrir bæði konur og karla. Í heilsulindinni eru

tvær ilmgufur, tveir heitir pottar þar sem boðið er upp á herðanudd, slökunarlaug

streitulosun

og úti á veröndinni er heitur pottur og sauna.Hægt er a› kaupa gjafakort fyrir
ákve›na upphæ›, í tiltekna me›fer› og ‡msa spa pakka. Einnig er hægt a›
kaupa gjafakort í heilsuræktina – me›limakort e›a námskei›. Vi› a›sto›um ﬂig

„Uuu...ég var að spá í hvað þú ætlaðir að gera næstu 40 til 50 árin? Ég
var að velta fyrir mér hvort þú hefðir
nokkuð of mikið á móti því að giftast
mér?“ Rocky Balboa, leikinn af Sylvester Stallone, biður Adrian í dýragarðinum í
Fíladelfíu að
vetrarlagi í
kvikmyndinni Rocky
- hs
II.

vi› a› finna réttu gjöfina handa ﬂeim sem ﬂú vilt gle›ja. Vi› leggjum áherslu á

dekur

andlega og líkamlega vellí›an og er Nordica Spa heimur út af fyrir sig.

Hilton Reykjavik Nordica
Su›urlandsbraut 2
Sími 444 5090
nordicaspa@nordicaspa.is
www.nordicaspa.is

Opið
Mánud.–fimmtd.
Föstudaga
Laugardaga
Sunnudaga

6:00–21:00
6:00–20:00
9:00–18:00
10:00–16:00
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3ÅMI   o &AX   o WWWFOLDIS o FOLD FOLDIS

6IÈAR "ÎÈVARSSON VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR OG LÎGGILTUR FASTEIGNASALI
¶JËNUSTUSÅMI SÎLUMANNA EFTIR LOKUN  
(ÎFUM FJ¹RSTERKA KAUPENDUR AÈ

o %INBÕLI Å 6ESTURBORG 2EYKJAVÅKUR OG ¹ 3ELTJARNARNESI
o 3ÁRH¾ÈUM Å 6ESTURBORGINNI OG Å (LÅÈUNUM
o JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ 'RÎNDUM EÈA ÎÈRUM
GËÈUM STÎÈUM Å 6ESTURBORGINNI
o «SKUM EFTIR3ÁRBÕLI Å ,AUGARNESHVERÙ -ÎGULEG
SKIPTI ¹ SÁRH¾È MEÈ BÅLSKÒR Å HVERÙNU

%INBÕLI

o 2AÈ OG PARHÒS Å 'RAFARVOGI ËSKAST Å SKIPTUM
FYRIR GËÈA JA HERBERGJA ÅBÒÈ Å "RYGGJUHVERÙ
!ÈRAR STAÈSETNINGAR KOMA TIL GREINA

!USTURSTRÎND 3ELTJARNARNESI M BÅL
GEYMSLU 3KIPTI MÎGULEG ¹ MINNI

&ALLEG  FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹  H¾È SKIPTIST Å STOFU
 SVEFNHERBERGI ELDHÒS OG BAÈHERBERGI ¶VOTTAHÒS
¹ H¾È ST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU FYLGIR 'OTT VERÈ  
MILLJ 

JA HERBERGJA
3AMTALS UM  FM FALLEGT HÒS ¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ Å %FSTADALSSKËGI %IGNIN SAMANSTENDUR AF
ELDRA HÒSI Å GËÈU VIÈHALDI AUK NÕBYGGINGAR 'ËÈUR PALLUR ER VIÈ HÒSIÈ (ITAVEITA OG HEITUR POTTUR
¶ETTA ER FALLEG EIGN ¹ VINS¾LUM STAÈ 6ERÈ   MILLJ 4ILVNR 

o «SKUM EFTIR EINBÕLISHÒSI Å 3M¹ÅBÒÈARHVERÙ Å
SKIPTUM FYIR SÁRH¾È Å SAMA HVERÙ
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Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.
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KJARRMÓAR 12 GARÐABÆ

Tilboð óskast í fallegt og
mikið endurnýjað raðhús
með bílskúr. Eignin er 84,8 á
tveimur hæðum auk bílskúrs
29,9 fm, samtals 114,7 fm en
fyrir liggur samþ. teikningar af
ca 10 fm stækkun á húsinu. V
29,8 m. áhv. 21,5 m
Uppl. Ísak - 822-5588

3ÕNUM Å DAG STËRGL¾SILEGT TVÅLYFT  FM RAÈHÒS ¹ BESTA STAÈ ¹
3ELTJARNARNESINU 5M ER AÈ R¾ÈA EIGN SEM NÕLEGA ER BÒIÈ AÈ
ENDURNÕJA AÈ ÎLLU LEYTI ¹ MJÎG VANDAÈAN OG SMEKKLEGAN H¹TT
!LLAR INNRÁTTINGAR T¾KI GËLFEFNI SK¹PAR HURÈIR RAFMAGN B¾ÈI BÎÈIN
OG ELDHÒS HEFUR VERIÈ SKIPT ÒT 4ÎLVUSTÕRT LJËSAKERÙ OG INNBYGGÈ
ËBEIN LÕSING VÅÈA Å HÒSINU -JÎG RÒMGËÈ HERBERGI OG STËRAR STOFUR
#A  FM NÕR SËLPALLUR MEÈ SKJËLGIRÈINGUM OG HEITUM POTTI
%INSTAKT ÒTSÕNI ER YÙR %SJUNA OG ÒT ¹ &AXAÚËANN TIL VESTURS

3*«. %2 3®'5 2¥+!2)
«LAFUR " "LÎNDAL HJ¹ FASTEIGNIS SÕNIR
HÒSIÈ Å DAG ¹ MILLI KL  OG 

BJARKARÁS GARÐABÆ

Tilboð óskast í glæsilega efri
séríbúð ásamt bílastæði í
bílageymslu við Bjarkarás.
Glæsilegar innréttingar og tæki.
Ljós, ísskápur, uppþvottavél,
keramikhellur, þvottavél,
þurrkari og granít borðplötur.
Sem sagt ein með öllu. Eigandi
skoðar að taka uppí íbúð.
Uppl. Ísak 822-5588

REYNIMELUR - 3JA
HERBERGJA

Vorum að fá í einkasölu, 3ja
herbergja íbúð á 3. hæð í
fjölbýlishúsi. 2 svefnherbergi.
Rúmgóð stofa með útgengi
á suður svalir. Baðherbergi
með kari. Hús, sameign og lóð
hefur allt verið tekið í gegn
undanfarin 2 ár og lítur það
allt mjög vel út. V. 20,9 m

ÁLFKONUHVARF MEÐ
BÍLSKÝLI

Falleg 65 fm 2ja herb. íbúð
á jarðhæð með sérverönd
og stæði í bílskýli í fallegu
lyftuhúsi. Stór og björt stofa
og rúmgott svefnherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Glæsilegt baðherbergi. Fallegar
innréttingar. Parket og ﬂísar
á gólfum. Íbúðin er laus til
afhendingar. Verð 18,9 millj.

HRAFNHÓLAR GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Tilboð óskast í fallega og
rúmgóða 2ja herb. 80,4 fm.
íbúð ásamt 25,7 fm. bílskúr.
Auðveld kaup lækkað verð,
útborgun 2,4 millj. áhvílandi
íbúðal. 17.5 millj.íbúðarl.
Efsta hæð. V. 19,9 m Uppl.
Ísak 8225588 Vantar 2. herb.
á skrá.

ATH.

HRAUNBÆR REYKJAVÍK SUMARBÚSTAÐUR
Tilboð óskast í 2ja herbergja - KJÓS
53,4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin
skiptist hol, baðherbergi,
eldhús, svefnherbergi og rúmgóða stofu. Góðar suðursvalir
eru á íbúðinni. áhv.m 11,1m.
v 13,7m
Uppl. Ísak - 8225588 ath.
vantar 2ja herb. á skrá

Tilboð óskast í glæsilegan
83,2 fm bústað á tveimur
hæðum. Innréttingar og tæki
eru vönduð. Á gólfum niðri
eru ﬂísar með hita, veggir
og loft klætt með panil. Tvö
svefnherbergi og svefnloft.
Eigandi skoðar að taka íbúð
eða bíl uppí kaupverð. Áhv
11 m. Verð 22.m Uppl. Ísak
822-5588

Sumarhús Skorradal.

Glæsilegt nýtt 85 m²
sumarhús í landi Vatnsenda
í Skorradal. Húsið er mjög
vandað og er með fallegu útsýni yﬁr Skorradalsvatn. Undir
húsinu er steyptur kjallari
sem er allur nýtanlegur fyrir
geymslu. Eigandi óskar eftir
tilboði. Uppl. Ísak 822-5588.

SUMARBÚSTAÐUR
GRÍMSNESI

Lítið krúttlegt sumarhús á
fallegri og gróinni leigulóð á
góðum stað í landi Hallkelshólar, Grímsnes og Grafningshreppi. Undirstöður hússins
voru upphaﬂega ætlaðar
fyrir stærra hús sem var búið
að teikna á lóðina og fylgja
þær teikningar með. V 6,9 m.
Uppl. Ísak 822-5588

Vantar
sumarhús
og 2ja
herbergja
íbúðir á
skrá!

5PPL GEFUR «LAFUR " "LÎNDAL LGF HJ¹ FASTEIGNIS

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - Fax 570 4810

Vesturtún 49a
Baldvin Ómar
Lögg. fasteignasali

225 Álftanes
Mjög fallegt og tignarlegt parhús

Stærð: 148,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1997
Brunabótamat: 33.445.000
Bílskúr: Já

Opið
Hús

6¾TTABORGIR  'RAFARVOGI

5

Lind

Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
699 5008

hannes@remax.is

Mánudaginn 15.júní frá 18:30 -19:00
&ALLEG EIGN ¹ FR¹B¾RUM STAÈ 'OTT VERÈ ÕMIS SKIPTI KOMA TIL GREINA
(RINGDU OG BËKAÈU SKOÈUN 3ÅMI   *ËN "JARNI

898 1177 og Skúli í sími 848 0275

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

Verð: 38.900.000

Mjög barnvænt hverfi stutt í skóla, sundlaug og aðra þjónustu Eignin skiptist sem hér segir: Neðri hæð :
Flísalögð, rúmgóð forstofa með skápum. Innaf forstofu er stórt parketlagt barnaherbergi . Gott eldhús
með fallegri innréttingu og borðkrók. Samliggjandi stofa og borðstofa , parket á gólfi. Baðherbergi með
sturtu, flísalagt. Gott þvottahús með innréttingu. Innaf þvottahúsi er innangengt í bílskúrinn
.Stórt,parketlagt barnaherbergi . Hjónaherbergi með fataherbergi og skrifstofuhorni.

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

huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Baldvin Ómar Magnússon - Löggildur fasteignasali

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

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Jeep Grand Cherokee Laredo árgerð
2005 til 2007 óskast til kaups.
Upplýsingar í síma S. 822 1216.

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Bátar
Óska eftir að kaupa 2 DNG
Handfærarúllur í góðu lagi. Uppl. í s.
897 2414.

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Bílaþjónusta
Vörubílar
Chrysler PT Cruiser 2007, ek. 10þús.
mílur, 2.4l beinsk. v: 1,690þús. ekkert
áhv. S. 863 8384 og 587 2000.

Hobby 460 UFE De Luxe nýtt 2008 hús,
Frábært hús fyrir 2, en er með svefn
plássi fyrir 4 sjá myndir www.bilasalaislands.is uppl, S 510-4900 ,896-9693
,896-1337

TOYOTA HILUX TURBO 38“. Árgerð
1998, ekinn 194 þ.km, DÍSEL, 5 gírar.
Verð 1.890.000. Bílabankinn S. 5880700 Sjá myndir www.bilabankinn.is

Ódýrir
pallar,
flestar
gerðir.
Krókheysispallar. Krókheysisgrindur,
gaflar, loftvarir. Gerum við palla og
vagnskúffur. Áhersla á gæði og gott
verð. Fleiri myndir og uppl. á vagnasmidjan.is Eldshöfða 21 R. S. 587 2200
& 898 4500.

Hjólið er Kawasaki KXF250
árgerð 2008 og er þjófnaðurinn
mikið tjón fyrir eigandann. Ef
þú hefur einhvern grun um hvar
hjólið geti verið niðurkomið
eða sérð hjól sem gæti komið
til greina,
Vinsamlega hringdu þá í
okkur. Bjarni 892 0404, Jóanna
892 0403. Fundarlaun !

Reiðhjól

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.
Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693
www.bilasalaislands.is

Óska eftir notuðum reiðhjólum.
Upplýsingar í síma: 844-7851, Vignir.

Er að rífa Musso 96-04.Musso Sport
04.Landrover Discovery 98.Lanos 0002.Nubira 02.Cherokee 94.Matiz 02.
Kaupum bíla til niðurrifs.Musso varahlutir Kaplahrauni 9. S. 864 0984
Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu
Hatcback ‘96, Escord ‘98, Sunny 4x4,
Sedan Twin Cam árg. ‘92. Accent árg.
‘95. Impreza árg. ‘99. Vinstra framljós
á BMW X3, aftari hljóðkútur á Hyundai
Tuscon S. 896 8568.

Þessu hjóli var stolið í
Reykjavík mánudaginn
8. júní.

www.vagnasmidjan.is

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

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

Til sölu disel vél

Om 366 Bens turbinuvél, ek. 50 þús. S.
566 7420 & 892 3102.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Varahlutir

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

Kerrur

Malarhöfða 2 www.bilfang.is s. 567 2000

Skráð ann... seld ann á bilfang.is

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

SKODA OCTAVIA DIESEL. Árgerð 2006,
ekinn 19 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
2.300.000. Bílabankinn S. 588-0700
Sjá myndir www.bilabankinn.is
Er með Opel Corsa ‘99 þarfnast lagfæringar. Sumar og vetrardekk. Uppl.í síma
696 0409.

NISSAN ECO T 135 árgerð 2002.
Nýskoðaður bíll í góðu ástandi.
Burðargeta um 3900kg. Vörulyfta
1000kg með fjarstýringu. Til sýnis og
sölu hjá KHG Þjónustunni ehf, Eirhöfða
14, 110 Reykjavík. Sími 587 5452 og
896 0735.

Blár Daiwoo Lanos 16v. ‘01 ek. 90þ.
km. Nýskoðaður. Selst á góðu verði.
S. 615 4775.

0-250 þús.
Vantar ódýrt fjórhjól 4x4 allt kemur
til greina. til nota í sveitinni. Netfang
sholm1simnet.is

250-499 þús.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

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

Hreingerningar

Hjólhýsi
Man 26 480 6x6,05 ekinn 155þ. Með
snjóbúnaði, undirtönn, sturtu,palli Og
Man 27 464 6x6.00 Uppl. 899 3500.
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Húsbílar
VW Touareg V8, árg. 04/2004, ek
aðeins 37þús.km, sjálfsk, leður, lúga,
omfl, Stórglæsilegur lítið keyrður bíll,
sjón er sögu ríkari, Ásett verð 3990 þús.
kr, tilboðsverð 3390þús.kr,

Veislusalir
Innanmál: 105x84x32 cm - heildarþyngd 350 kg - burðargeta 277 kg
- dekk 8“ TILBOÐ: 45.900 Lyfta.is Njarðarbraut 3 - Reykjanesbær - Sími
421 4037 - www.lyfta.is

www.vagnasmidjan.is

Nokkur dekk 185/14c á álfelgum f.
hjólhýsi. V. 24 þ. stk. Ultra heat rafm.
miðstöðvar. V. 30 þ. stk. Spennistöðspennybreytir. 450w. V. 90 þ. www.
vagnasmiðjan.is s. 587 2200 & 898
4500.
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn

TILBOÐ 275 ÞÚS!!!

Peugeot 306 stw. árg ‘01 ek. 115 þús,
5 gíra bsk, ný skoðaður ‘10 án athugasemda, ný heilsársdekk, CD, filmur,
góður bíll. Ásett verð 400 þús TILBOÐ
275 ÞÚS stgr.! S. 841-8955

Bílar óskast

Garðyrkja
Til sölu Fiat McLous Lagan 253G, árg.
2007, ekinn 9300 km. Verð 5.3 millj.
Uppl. í síma 617-6217 og 863-2576.

Mótorhjól

Til sölu Beyerland hjólhysi árg 88 er í
topp standi verð 490,000. Uppl í síma
897 0630.

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.

Fellihýsi

Bílar til sölu
Óskum eftir eftirfarandi
bílum til kaups:

Navistar International árg. ‘90. ek. 61
þús, bíll í toppstandi, nýskoðaður. Hægt
að breyta í hvað sem er. Kassi ca.
20 fm. Verð 1500 þús. Uppl. í s. 691
9200.

Toyota Hilux, Toyota Hiace, Mmc L-200
árgerðir frá 1986-1997 meiga vera bilaðir ryðgaðir beyglaðir og ljótir upplýsingar sendar á tölvupóst arnibilabankinn.is
eða í síma 588 0700 Bílabankinn.
óska eftir 25-40 þús kr stgr bíl í lagi
og á númerum.helst station.. gsm
6989696.

Óskum eftir :

YAMAHA YZ 450F 3/2007 Ekið 100kl
ný dekk,nýtt tannhjól Verð 780.000
S:6900887

Coleman Santa Fe. Til sölu vel með
farið 10 feta Coleman fellihýsi árgerð
2000. Nýlegur geymir, gaskútur, þakskyggni (markísa), rafmagnstengi 220
V, gasmiðstöð, ísskápur, grjótgrind.
Upplýsingar í síma 660-4042. Tilboð
óskast

Fólksbifreið óskast á verðbilinu 15 100 þús. Ýmsar gerðir og aldur koma
til greina. Uppl. í s. 894 4655 & 587
9303.
Suzuki Jimny árgerð 2005 til 2008
óskast til kaups. Upplýsingar í síma S.
897 1928.

Lúxus bíll - gott verð

HONDA LEGEND 3,5 V6 árg.’98 ek. 140
þús, vel útbúinn bíll t.d. leður, topplúga,
rafmagn í sætum, 6 diska magazin,
góðar orginal græjur, krús control ofl.
skoðaður ‘10 án athugasemda, ný heilsársdekk, mjúkur og þægilegur í akstri.
Verð 790 þús get skoðað skipti á ódýrari. S. 691-9374

Óska e.að kaupa til niðurrifs gamla
Toyota sendibíla og allar teg. Peugeot.
Nánari uppl. í s.661 2222.

Jeppar

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

Honda Shadow Areo 750 árg. ‘07 Ek.
2000km. Eins og nýtt. Ásett verð 900þ.
Eigum einnig gler, töskur og sissy bar
á hjólið (í pakningunum). Fæst með
hjólinu á góðu verði. S. 896 6177.

Tjaldvagnar
Til sölu Ægisvagn með fortjaldi og grjótgrind (3 ára). Verð 700.000.
Til sölu Camplet ‘95. Vel farinn. Uppl. í
s. 892 8379 & 568 6086.

Vinnuvélar
Óska eftir að kaupa
gegn staðgreiðslu

M.Benz E200 AVANTGARDE 7/2007
Ek.57þ.km Verð 4.800 ATH skipti á
ódýrari S:6900887

Grand Cherokee Laredo ‘99, ekinn
100.000 mílur. Áhv. 250 þús. Ath.
skipti. Uppl. í s. 770 3358.

HONDA CRF 450 R. Árgerð 2008, ekinn
38 þ.km, BENSÍN, Sjálfskiptur. Verð
790.000. Bílabankinn S. 588-0700 Sjá
myndir www.bilabankinn.is

steypumót, t.d. Peri, Doka eða
Hünnebeck. Óska einnig eftir
byggingarkrana, t.d. Liebherr,
Demag, Grove eða Faun.
Hringdu núna, Sverrir s. 6936445.

«SKA EFTIR
4OYOTA ,ANDCRUISER  $ÅSEL TIL KAUPS
3TAÈGREIÈSLA
Å BOÈI 
5PPL GEFUR (ILMAR
Å S  
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Húsaviðgerðir

Bólstrun

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

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

Húsaviðhald!

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

Málarar

Tölvur

Frír háþrýstiþvottur í
Júní!!

Iðnaður
Pípulagnir

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

Múrarar
Viðgerðir

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

Múrverk, flísar, gifs, steining, hellulagning ofl. Utan sem innan. S. 847 2209.

Til sölu
Mjög vel með farið sófasett 3+2+1
til sölu. Verð 30þ. S. 565 6264 & 897
6133.

Gefins
Rafvirkjun

3 ljósbrúnir og hvítir 7 vikna kettlingar
fást gefins í síma 865-4529..

Óskast keypt
Staðgreiðum gull, demanta og úr.

Húsaviðhald
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.

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.

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagnabjörgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott
verð!! Baldvin, S. 699 6735.
Tek að mér tölvuviðgerðir, vírushreinsun, netvandræði leyst og uppfærslur.
17 ára reynsla, sanngjarnt verð, afsl. f.
félaga ÖBÍ & FEB . Stefán S. 821 6839.

Nudd

Kaupi gull

Trésmíði

Whole body massage. Tel. 849 5247.
whole body massaze eny time 869
8602.

Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð
umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið
Mál ehf. S. 896 5758.
Tökum að okkur allt sem viðkemur
garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir
menn, snör handtök. Sælugarðar s.
824 1238.

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

Whole body massage. S. 841 8529.
Óska eftir felgum, 5 gata, 16“ - 17“ og
króm undir Cadillac Deville. Árg. 00“.
s. 697-3832

Faglegt heilnudd

Meindýravarnir

Heilsusamlegt, slakandi og heitsteina
nudd. Karolína, nuddari/sjúkraþjálfari.
Uppl. í s. 694 6518.

Hljóðfæri

tantrik whole body massaze.eny time
8698602
Whole body massage. S. 696 4399.
Frábært nudd, fantastic massage. S.
692 2352.

Spádómar

smidaland.is

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

ÚÐI ehf

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

Viðgerðir
Dúndurtilboð!

Búslóðaflutningar

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

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

Húsaviðhald
Caelum verktakar
Reykjavík og nágrenni

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

Hellulagnir, þökulagnir, klóaklagnir, drenlagnir, múrviðgerðir, flísalagnir og allt því tengt,
berum á sólpalla, garðúðun,
grassláttur og margt margt fl.
Fagleg og góð þjónusta. Tökum
að okkur stór og smá verk.
Tilboð að kostnaðarlausu.
Uppl. í síma 820 8888.

Sjónvarp

Fagþjónusta - Allt á
einum stað

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

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.

Tölvur
Er tölvan biluð?

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

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

Vélar og verkfæri

Trjáklippingar

Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.

Reiðhjóla og sláttuvélaþjónustan - enginn biðtími !

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.

Tek við öllum gerðum af reiðhjólum
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

Er öspin til ama?

Önnur þjónusta

Sérhæfum okkur í fellingum og í að
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa.
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695
1918.
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
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

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

Til bygginga

Bókhald
Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

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.

Lekur þakið ?

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Smíðalausnir. S. 899 3011.

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

Hanna og smíða stiga. Fást á
ýmsum byggingarstigum. Sérlausnir í
þrengslum. 25 ára reynsla. Uppl. í s.
894 0431.
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Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

Fyrir veiðimenn

Stúdíóíbúðir. Skyndileiga, skammtímaleiga, langtímaleiga. Uppl. í s. 772 5555

HERBALIFE VEFVERSLUN - Snögg og
góð þjónusta! www.betriheilsa.is

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.

Verslun

Glæsileg nýuppgerð 4ra herb. íbúð í
Furugrund til leigu. Uppl. í s. 772 3993.

Líkamsrækt

Leiguliðar ehf Fossaleyni
16

Viltu fría BRENNSLUMÆLINGU? Bjóðum
aðhald og eftirfylgni !!!Uppl í síma
6923062.

Fæðubótarefni

Herbergi með sér baðherbergi til leigu í
Hafnarfirði. Eldhús, þvottav. þurrkari og
frítt internet. S 893 6060

Silunganet - Silunganet

Flot- og sökknet. Mikið úrval. Heimavík.
Sími 892 8655.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osaismennt.
is

Eigum lausar 2ja og 3ja herbergja íbúðir. Leiguverð á 2ja frá kr 58.000, 3ja frá
kr 89.000. Gæludýr leyfð. Reykjavík,
Þorlákshöfn, Hafnarfjörður. Sjá www.
leigulidar.is eða 517 3440.
Room for rent/ herbergi til leigu á svæði
105. Stórt og bjart. Þvottav., internet ofl.
Uppl. s. 695 1918.

Sumarbústaðir
Nudd

Glæsilegur sumarbústaður til leigu í
Grímsnesinu með heitum potti. Uppl.
í s. 863 7979.

Húsnæði í boði

Atvinna í boði
Veitingahús Nings Framtíðarstarf
Veitingahús Nings óskar eftir
starfsfólki í fullt starf. Unnið
er á 15 daga vöktum. Skilyrði:
starfsmaður þarf að hafa góða
þjónustulund, vera röskur, 18
ára eða eldri og íslenskumælandi.
Endilega hafið samband í síma
822 8835 eða www.nings.is

BAKARI ÓSKAST!
Óskum eftir að ráða hörkuduglegan bakara.
Upplýsingar gefur Jói Fel í s.
897 9493 og einnig á joifel@
joifel.is

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

Atvinnuhúsnæði
Nýtt Nýtt! Nudd
- Japanska baðið.
Krepputilboð!

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.

100m2 verslunarhúsnæði Staðsett í
Hlíðasmára, Kópavogi. Mjög ódýrt fermetra verð. Uppl. í síma 695 7045.
Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði,
Kópavogi og nágrenni, www.lmh.issími
517-0150

For men, women and couples. Tel 698
8301 www.tantra-temple.com
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
soyakertum. ditto.is Smiðjuvegi 4. græn
gata Kópavogi. Sími 517 8060 www.
ditto.is

Námskeið

Hlíðasmári Kópavogi Aðstaða fyrir
nuddara, snyrtifræðinga o.þ.h., mism.
stærðir. Mjög hagstætt leiguverð. Uppl.
í 695 7045.

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

Leigjendur, takið eftir!

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.
Level I: 4 weeks Md to Fr; 13-14:30
& 18-19:30 start:6/7.Level II: 4w MdFr 10-11:30 st. 6/7. Level III 4 w Md
to Fr; 16-17:30 st 6/7. Level IV:10w:
Tue/Thu; 20-21:30; st: 7/7. ENSKA: 58 ára: 2 vikur: Md-Fös 10:00-11:30
og 9-12 ára 16:30-17:30: 6/7, 20/7,
3/8, 17/8, Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5,
s.5881169. www.icetrans.is/ice
Siglinganámskeið fyrir börn og fullorðna. Skráning stendur yfir. Nánari
uppl. s. 895 1551. www.brokey.is.

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

Ýmislegt
Markaðstorgið okkar er opið föstudaga,
laugardaga og sunnudaga frá kl. 1317 og eftir samkomulagi fyrir hópa.
Leigðu þér bás og seldu með okkur.
Alltaf gaman í Gónhól ! Upplýsingar og
básaleiga í síma 842 2550 eða á www.
gonholl.is

www.aksturinn.is S. 694
9515

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

Heimilistæki

Heilsuvörur

Er að leita 16bolla kaffivél sem heitir
Bravilor og er brúsavél sem er beintengd við vatn. Ásdís er við síman frá kl
9:00-16.00 895 7105.

Fatnaður
Buxnastyttingar
og
viðgerðir.
Saumagallery Chaemsri Laugaveg 70
S. 552 1212.

Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife.
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/prufur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Gisting
Gisting, tjaldsvæði, salur f. hópa. www.
borgarvirki.com infoborgarvirki.com

Hárfókus óskar eftir hársnyrtimeistara
eða sveini til starfa. Hárfókus er AVEDA
stofa miðsvæðis í Reykjavík. Uppl. veitir
Grímur í síma 693 0965.

Geymsluhúsnæði
www.leiguherbergi.
is Gistiheimili /
Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.

Góð og björt 2 herb. íbúð til leigu - 105
Rvk. V.90 þ. Getur verið m/hluta húsg.
S: 821 1352.

Miðbær, miðbær

Til leigu stórt og rúmgott herb. á frábærum stað í bænum. Sam. eldhús
og WC, afnot af þvottav. Aðeins reglus.
einst. kemur til greina. S. 863 3328 &
846 0408.

Gröfumaður og bílstjóri óskast. S. 894
7010.

www.geymslaeitt.is

Vanur flakari óskast í fiskbúðina Freyju í
Kópavogi. Uppl. í s. 899 9313.

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

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464
Óska eftir vinnuskúr eða litlu húsi sem
er 20-30 ferm.. Allt kemur til greina.
uppl í netfang sholm1simnet.is

Gisting

AM/PM ! ICELANDIC - E

HÁRFÓKUS VANTAR
STARFSMANN

Óska eftir húsnæði sem hentar fyrir
bónstöð. Uppl. 862 5844 eða bvvortex.is

Tantric Massage of Sacred
touch

Öryggis- og peningaskápar.

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.

Vikugisting í glæsilegum hótelíbúðum
í Hafnarfirði. Allur húsbúnaður, nettenging, sjónvarp, eldunar- og þvottaaðstaða, 2- 6 í íbúð, verð: 45-90 þús. á
viku. Uppl. í síma 899 7004.

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 annaliljastracta.com.

www.leiguherbergi.is

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

Sportbarinn Ölver

Vaktstjóri óskast í fullt starf, verður að
vera vanur. Uppl. í s. 533 6220.

Eldhússtörf
Viljum ráða til okkar jákvæðan
og duglegan aðstoðarmann í
eldhús.
Þarf helst að hafa reynslu af
eldhússtörfum, þarf að geta
hafið störf sem fyrst.
Leitum líka að góðum og metnaðarfullum pízzabakara.
Góður vinnustaður og rótgróin
rekstur lágmarkaaldur 19 ár.
Umsóknir á www.kringlukrain.
is eða í síma 893-2323.

Háseta og beitningamann vantar á línubát í Noregi aðeins vanir menn koma til
greina. Sendist á Grunnbakkyahoo.com

Sportbarinn Ölver

Getum bætt við okkur duglegum og
hressum dyravörðum og barþjónum.
Lágmarksaldur 20 ára. Uppl. í s. 533
6220, Magnús og Halli.

Atvinna óskast
Sjálfstæður smiður getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970.
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ELLA FITZGERALD LÉST ÞENNAN
DAG ÁRIÐ 1996.

„Það eina sem er betra
en að syngja er að syngja
meira.“
Ella Fitzgerald hafði gríðarleg
áhrif á jasssöng 20. aldarinnar. Ferill hennar spannaði 59
ár og hún vann 13 Grammyverðlaun á því tímabili.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 15. JÚNÍ 1981

MERKISATBURÐIR

Bjartsýnisverðlaun Bröste veitt

1752 Benjamín Franklin upp-

Óperusöngvarinn Garðar Cortes fékk Bjartsýnisverðlaun
Bröste þegar þau voru veitt
í fyrsta sinn fyrir 28 árum og
upp frá því hafa verðlaunin
verið veitt árlega. Peter Bröste
stofnaði til verðlaunanna en
hugmyndin að baki þeim var
að veita þau þeim íslenska
listamanni sem hefur bjartsýni
að leiðarljósi í listsköpun sinni.
Verðlaunin voru kennd við
Bröste fram til ársins 1999
þegar hann ákvað að draga
sig í hlé og hætta að styðja
við þau. Við verðlaunaafhendinguna það ár skoraði
Bröste á íslensk fyrirtæki að
GARÐAR CORTES
halda þessum merku menn-

1829

ingarverðlaunum á lífi. Alcan
í Straumsvík tók við keflinu
af Bröste og hefur verið bakhjarl verðlaunanna frá og með
árinu 2000. Í kjölfarið var nafni
verðlaunanna breytt í Íslensku
bjartsýnisverðlaunin með samþykki forseta Íslands, sem frá
upphafi hefur verið verndari
verðlaunanna.
Bjartsýnir verðlaunahafar eru nú orðnir 28 talsins og
ásamt Garðari eru þeir meðal
annars Sigrún Eðvaldsdóttir, Friðrik Þór Friðriksson, Björk
Guðmundsdóttir og Hilmir Snær Guðnason. Árið 2008
hlaut Brynhildur Guðjónsdóttir
íslensku bjartsýnisverðlaunin.

1926

1926

1952

1985

1987

götvar að elding er rafmagn.
Dómur fellur í hæstarétti í
Kambsránsmálinu.
Lög um almannafrið staðfest á helgidögum þjóðkirkjunnar.
Dönsku konungshjónin leggja hornstein að
Landspítalabyggingunni,
sem konur beittu sér fyrir
í tilefni af kosningarétti
sínum.
Byggðasafnið í Glaumbæ í Skagafirði opnað almenningi.
Minnisvarði um Úlfljót
lögsögumann afhjúpaður
að Bæ í Lóni.
Fyrsta uppboðið á fiskmarkaðnum í Hafnarfirði.

VIÐ ÚTSKRIFT Nítján nemendur útskrifuðust frá Ráðgjafaskóla Íslands

í vor.

Útskrifað úr
Ráðgjafaskóla
Nítján nemendur útskrifuðust frá Ráðgjafaskóla
Íslands í vor en þetta var
fimmta starfsár skólans.
Ráðgjafaskóli Íslands var
stofnaður árið 2004 og
býður upp á tvenns konar
nám. Annars vegar nám í
Ráðgjafaskólanum, sem er
fyrir þá sem starfa við, eða
ætla sér að starfa við ráðgjöf á ýmsum sviðum, svo
sem á geðsviði, á áfanga-

heimilum og öldrunarheimilum, fyrir unglinga og fyrir
áfengis- og fíkniefnaneytendur og fjölskyldur þeirra.
Hins vegar nám í Forvarnarskólanum, sem er fyrir þá
sem starfa að eða hyggjast
starfa að forvörnum og forvarnarráðgjöf. Skólastjóri
Ráðgjafaskólans er Stefán
Jóhannsson og skólastjóri
Forvarnarskólans er Árni
Einarsson.

Móðir okkar,

Sigríður Kr. Johnson
Flókagötu 61,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 11. júní sl.
Ágústa Johnson
Kristinn Johnson.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Stefán Stefánsson,
fyrrverandi bæjarverkfræðingur á
Akureyri, Skálatúni 11 (áður Barðstúni 1)
Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri, sunnudaginn 7. júní. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju,
þriðjudaginn 16. júní kl. 13.30. Jarðsett verður á
Möðruvöllum í Hörgárdal.
Jóhanna Stefánsdóttir
Stefán Stefánsson
Þórhalla L. Guðmundsdóttir
Davíð Stefánsson
Olga Kashapova
Þóra Ragnheiður Stefánsdóttir Erling R. Erlingsson
og barnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 512 5000.

MARJATTA ÍSBERG „Mér datt ekki í hug að ég ætti eftir að búa hér meirihluta ævinnar.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MARJATTA ÍSBERG: GEFUR ÚT BÓKINA GESTS AUGAÐ EFTIR 30 ÁR Á ÍSLANDI

Þagði mörg ár eftir að ég kom
„Ég hef þann sið að skrifa niður ýmsar
pælingar um hversdagleg málefni.
Sumar segja vinkonum frá þeim en ég
tjáði mig á blað í skúffunni minni. Svo
ákvað ég að gefa út brot af því sem hefur
staðist tímans tönn og geri það í tilefni
þrjátíu ára búsetu minnar hér á landi.“
Þetta segir Marjatta Ísberg kennari um
nýtt kver sitt, Gests augað. Það er með
einni hugleiðingu á hverri síðu sem rituð
er á íslensku, ensku og finnsku.
Finnskan er móðurmál Marjöttu en
íslenskan hennar er þó nánast lýtalaus. Í eftirmála bókarinnar Gests
augað kveðst hún þó hafa þagað í mörg
ár fyrst eftir að hún flutti til Íslands
1979. Þar stendur: „Að læra nýtt tungumál til hlítar er ekki auðvelt fyrir fullorðna manneskju. Því þagði ég í mörg
ár. Var málfötluð. ... Allt í einu hafði ég
lent í tossabekk, ég gat ekki notið meðfæddra hæfileika minna.“ En hvað kom
til að hún settist að hér og hvernig náði
hún svona góðum tökum á málinu?

„Ég kom hingað upphaflega haustið 1975 sem skiptinemi við háskólann.
Hafði lokið kennaranámi heima í Finnlandi og verið skólastjóri tvö ár í 500
manna skóla. Fannst það þó ekki vera
alveg fyrir mig. Þetta vor, 1975, dó faðir
minn úr krabbameini en hafði ætlað að
gera hitt og þetta þegar hann væri kominn á eftirlaun. Ég ákvað að bíða ekki í
30 ár með það sem mig langaði að gera,
eitt af því var að skrifa lokaritgerð mína
hér á landi. Svo fór ég heim aftur til að
leggja fram ritgerðina og hefja aftur
kennslu. Á leiðinni gisti ég eina nótt á
hóteli í Kaupmannahöfn og þegar ég
dró frá glugganum og sá öll eplatrén í
blóma, böðuð í sólskini, þá hugsaði ég:
Guð minn almáttugur. Hver í ósköpunum vill vera á Íslandi þegar til er land
eins og þetta? Mér datt ekki í hug þá að
ég myndi búa hér meirihluta ævinnar!“ Þótt ég hefði hitt ungan lögfræðinema hér var engin áætlun í gangi þá
um sameiginlega framtíð. En það fór svo

að okkur langaði að kynnast betur og
hófum sambúð í Þýskalandi þegar hann
var þar í framhaldsnámi. Þaðan komum
við hingað um mánaðamótin júní/júlí
1979 og síðan varð ekki aftur snúið. Það
sama ár fæddist elsta barnið okkar af
þremur. Þó varð ég ekki íslenskur ríkisborgari fyrr en í mars á þessu ári.“
Marjatta kveðst oft hugsa til þeirra
sem flytja milli fjarlægra heimsálfa til
að taka saman við fólk af ólíku þjóðerni.
„Þó að ég væri Norðurlandabúi fannst
mér það oft erfitt,“ viðurkennir hún og
nefnir sem dæmi að erfitt sé að grínast
á nýju máli. „En ég las og las, æviminningar, sögubækur og hvað sem var.
Einn veturinn las ég alla skútuöldina,
þrjú bindi. Þannig lærði ég líka málið,“
segir Marjatta sem kveðst strax hafa
ákveðið að kynnast íslensku þjóðarsálinni og verða virkur þátttakandi í samfélaginu.
gun@frettabladid.is

Stærsta útskrift framhaldsskóla
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins útskrifaði í lok maí stærsta hóp nemenda
sem útskrifast hefur úr framhaldsskóla hér á landi.
Fyrsta skólaári Tækniskólans, skóla
atvinnulífsins, lauk með brautskráningu nemenda í Háskólabíói laugardaginn 23. maí. Að þessu sinni útskrifuðust 387 nemendur, sem luku alls 477
burtfararprófum en enginn framhaldsskóli hér á landi hefur útskrifað svo
marga nemendur á einni önn.
Verðlaun fyrir besta heildarárangur
hlaut Guðmundur Siemens Sigurðsson,
sem útskrifaðist af tölvubraut Upplýsingatækniskólans. Verðlaun fyrir
næstbesta heildarárangur hlaut Atli
Eggertsson, sem útskrifaðist sem vélfræðingur og stúdent frá Véltækniskólanum ásamt því að ljúka viðbótarnámi vélfræðinga til að útskrifast
sem rafvirki. Fleiri nemendur fengu
viðurkenningu fyrir góðan námsárangur, en ýmis fyrirtæki og félög úr

SKÓLAMEISTARI Jón B. Stefánsson heldur ræðu við útskrift skólans.

atvinnulífinu veita verðlaun þeim
nemendum sem þykja skara fram úr
á sinni braut.
Jón B. Stefánsson skólameistari sagði meðal annars í ræðu sinni:

MYND/JÓHANNES LONG

„Stofnun Tækniskólans er stórt breytingaskref í þróun iðn- og verkmenntunar og metnaður starfsfólks skólans
er mikill til að skapa öfluga umgjörð
um hagnýtt og skapandi nám.“
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Lifið undir fátæktarmörkum
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NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

að eru ótrúlega margir sem hafa það
frekar skítt um þessar mundir. En það
eru líka mjög margir sem hafa haft
það skítt í langan tíma, fólkið sem góðærið
gleymdi. Láglaunafólk sem átti alltaf erfitt
með að láta enda ná saman, ekki bara síðan
í október. Hluti af þessum hópi eru námsmenn sem alltaf hefur verið ætlað að lifa á
innan við hundrað þúsund krónum á mánuði, sem sé, langt undir lægstu lágmarkslaunum og fátæktarmörkum. Svo ekki sé
minnst á hvað það er langtum minna en
atvinnulausum er gert að þola. Lágmarkslaun eru væntanlega miðuð við það að fólk
geti ekki lifað með góðu móti fyrir minni
pening.
Samt þótti einhverjum sniðugt að láta
námsmenn alltaf skrimta, hvers vegna veit
ég ekki. Lifibrauðið er í lánaformi, svo allt
borgast þetta til baka. Það væri miklu auðveldara fyrir flesta að hætta í skóla og fara

Það væri miklu auðveldara fyrir flesta að
hætta í skóla og fara bara á bætur. Hins
vegar virðast stjórnvöld alltaf treysta á það
að fólk sjái ávinninginn af menntun og láti
sig þess vegna hafa það að lifa á lúsarlánum.
bara á bætur. Hins vegar virðast stjórnvöld, hver sem þau eru á hverjum tíma,
alltaf treysta á það að fólk sjái ávinninginn
af menntun og láti sig þess vegna hafa það
að lifa á lúsarlánum. Það er svo sem ekki
vitlaust, því hingað til hefur skynsemin
haft yfirhöndina hjá flestum. Það gæti hins
vegar farið að verða vandamál vegna þess
að ef skynsemin ræður áfram snýst dæmið
við. Skynsemin mun nefnilega segja fólki
að það þurfi að borða og borga leigu og
standa við aðrar skuldbindingar – og að þá
þurfi kannski bara að fórna nokkrum prófum til þess að geta lifað af.

■ Pondus
Hei! Nýtt
prjónavesti?

Eftir Frode Øverli

Valið stóð á
Flott! milli þessarar
og annarar með
köflóttu munstri.
En, halló! Ég á nú
þegar eina með
köflóttu munstri.

Já! Hvernig
finnst þér?

Ég var svolítið óviss með
doppurnar, en svo hljóp
púki í mig.
Drífðu þig, Haraldur!
Just do it!

Og að Já, þá fyrst finnst
lifa fyrir manni maður
daginn í vera lifandi.
Maður fær
dag?
einhvers konar
adrenalínkikk!

Vissulega.

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
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Mamma! Það eru
engin hrein handklæði
inni á baði!

Jú, en ég gleymdi þeim
þannig að ég varð
að þurrka mér með
pappírsþurrkum!

Nei, engin
meðaumkun.

Og þú
kallar þig
móður.

Eitthvað
fleira?

Augnablik.
Það gæti
kannski verið …
Ég lagði
nokkur á
rúmið þitt,
var það
ekki?

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Það pirrar mig
hvernig hann
heldur að
heimurinn
snúist í kringum
hann!
Hjónabandsráðgjöf

■ Kjölturakkar
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Fréttir frá
dýraathvarfinu.

Eftir Patrick McDonnell

Ég er ekki
„gamall“

Ég er „þroskaður“
– „búinn að hlaupa af
mér hornin“ – “með
reynslu“

„á lausu“
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Snati
■ Barnalán
Ég elska
sumarfríið!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég sakna
skólans.

En sumarfríið Leikskólinn var
Hannes, þú verður
líka skemmtilegur. að finna þér eitthvað
er
skemmtilegt.
að gera til að gleyma
En maður
slappar af í
sumarfríinu.

Maður slappaði
líka af í hvíldartímanum í
skólanum.

leikskólanum.

Það er
rétt.

Flott,
gott hjá
þér.

Ég ætla að
bjóða leikskólakennaranum í
heimsókn til að
leika við mig!
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Mallorca
MYND/VESTURPORT

Woyzeck í Árósum
Uppsetning Borgarleikhússins
og Vesturports á verki Georgs
Büchners, Woyzeck, verður sýnd
á alþjóðlegu leiklistarhátíðinni í
Árósum í kvöld og annað kvöld.
Um 30 manns standa að sýningunni. Hún er í hópi tíu sviðsetninga sem í boði eru á hátíðinni en
til hennar er stofnað til að bjóða
íbúum Árósa upp á nýstárlegar
leiksýningar frá öðrum löndum.
ILT09 – International Levende
Theater – stendur í viku. Sýningar verða í Musikhuset í Árósum.
Woyzeck hefur verið sýnt víða um
heim frá frumsýningu í Borgarleikhúsinu árið 2005.
Uppsetning Vesturports á Woyzeck hefur víða verið eftirsótt en
hún var framleidd í samstarfi
Vesturports, Leikfélags Reykjavíkur og LIFT í Barbican í London.
Er þetta áttunda utanferð hópsins
með verkið. Áður hefur sýningin verið sett upp hér á Íslandi, í
Hollandi, Bretlandi, Þýskalandi,

H JÁ G Á P FÆ R Ð U A
FJ A LL A H JÓ L O G G

Spáni, Suður-Kóreu og síðast í New
York þar sem henni var vel tekið.
Leikverkið Woyzeck er eftir
Georg Büchner og er verkið eitt
þekktasta og áhrifamesta leikrit
þýskrar leikritunar, fyrst útgefið
1879, en fyrst flutt 1913.
Tónlistin í sýningunni er eftir
Nick Cave og má segja að sýningin marki upphaf á samstarfi hans
og Vesturports og mun Nick Cave
taka þátt í næsta samstarfsverkefni Borgarleikhússins og Vesturports sem er ný leikgerð af öðru
klassísku verki – Faust.
Borgarleikhúsið og Vesturport hafa átt í gjöfulu samstarfi
á síðustu árum og afraksturinn
eru sýningar eins og Rómeó og
Júlía, Woyzeck, Ást og Kommúnan. Munu Borgarleikhúsið og Vesturport halda áfram þessari samvinnu með uppsetningunni á Faust
sem verður frumsýnd á stóra sviði
Borgarleikhússins í lok ársins.
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tilheyrir, var leikinn af Ingvari E. Sigurðssyni.
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Endurvinnur íslenskar perlur
Ný breiðskífa er væntanleg frá Sveinbirni Thorarensen eða Hermigervli, en hann hefur látið lítið
fyrir sér fara að undanförnu. Heitir platan Hermigervill leikur vinsæl íslensk lög og má á henni finna
raftónlistarútgáfur af perlum íslenskrar dægurlagatónlistar svo sem Í bláum skugga, Sveitin milli
sanda, Þorparinn, Glugginn, Garden Party og Vegir
liggja til allra átta. Sveinbjörn tók plötuna upp í
Amsterdam, en hann býr þar í yfirgefinni verksmiðju.
„Þessi plata er allt öðruvísi en þær sem ég hef
gefið út áður. Á þeim var ég að klippa af plötum til
að búa til alveg ný lög, en nú er ég að endurskapa
frá grunni þessi lög sem ég hef alist upp með. Þetta
eru allt svona frekar hallærislegar en samt fallegar og skemmtilegar útgáfur af lögunum. Þau skipta
mig miklu máli. Þetta eru lög sem ég vildi hafa
samið.“
Platan er öll unnin á gamla mátann, með gömlum
rafhljóðfærum og vísar til fyrri tíma, áður en raftónlist fór að byggja á danstónlist. Þá er nafn plötunnar tilvitnun í gamla plötu Þóris Baldurssonar,
Þórir Baldursson leikur vinsæl íslensk lög. Eins er

BEINT Á TO
TOPPINN Í USA
SA
A!
„Klárlega fyndnasta mynd 2009 hingað til!
Nánast hvert einasta atriði fékk mig til að hlæja.“ -Róbert

„Alveg frábær, það verður erﬁtt að toppa hana

það sem notendur kvikmyndir.is sögðu um myndina fyrir besta grínmynd ársins.“-Haukur

THE HANGOVER kl. 5:50 - 8D - 8:30 - 10:20D - 11
THE HANGOVER
MANAGEMENT

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

ADVENTURELAND
CORALINE 3D m/ísl.tali

kl. 5:50 - 8 - 10:20
kl. 5:50(3D)

THE HANGOVER
NIGHT AT THE MUSEUM

kl. 8 - 10:20
kl. 8

12

VIP
10

ANGELS AND DEMONS

kl. 10

14

12

L

12

16

HANGOVER
ADVENTURELAND

kl. 8 - 10
kl. 8

12

THE LAST HOUSE ON THE LEFT kl. 10:20
STAR TREK XI
kl. 8

10

LET THE RIGHT ONE IN

kl. 10

16

STÍGVÉLAÐI KÖTTURINN m/ísl.tali kl. 6
HANNAH MONTANA
kl. 5:50

L

THE HANGOVER
THE LAST HOUSE ON THE LEFT

kl. 8 - 10:10
kl. 10:10

12

NIGHT AT THE MUSEUM 2

kl. 8

L

L

L

kl. 6D - 8D - 9:10D - 10:20D 12

THE HANGOVER

MANAGEMENT
kl. 6 - 8 - 10:20
GOTT SILFUR GULLI BETRA kl. 7:30D

10

kl. 5:30(3D)

CORALINE 3D m/ísl.tali

FULLUR FORTÍÐARÞRÁR Sveinbjörn, eða Hermigervill, gefur út
nýja plötu með gömlum perlum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

myndin á plötuumslaginu tekin á gamla myndavél.
„Það mætti segja að ég sé heltekinn af fortíðinni. Ég
veit ekki af hverju. Ég er bara svo væminn gaur.“
Platan kemur út 16. júní en fyrstu tvær plötur
Hermigervils má nálgast frítt á hermigervill.is.

12

16

vertu aðdáandi á FACEBOOK og þú

L

gætir unnið vegleg verðlaun

L

http://facebook.sambioin.is

NÝTT Í BÍÓ!

-EMPIRE

HVÍTT FÓLK KANN VÍST AÐ DANSA Laily er hér í miðju ásamt félögum sínum Alseny og Shaik í Kramhúsinu. Hann segir Íslendinga

opna og hlýja.

Einhentur afrókennari
lætur ekkert stöðva sig

-EMPIRE

Laily Camara hefur slegið í
gegn sem gestakennari hjá
Kramhúsinu. Hann keyrir
beinskiptan bíl þrátt fyrir
fötlun sína.

750 kr.

fyrir fullorð na

kr.
600
fyrir börn

Frábæra teiknimynd fyrir alla
fjölskylduna með íslensku tali.

“LÉTT, NOTARLEGT OG
FJÖLSKYLDUVÆNT MÓTVÆGI VIÐ
HASARMYNDIR SUMARSINS”

SÍÐ
SÝNIUSTU
NGAR

SÍMI 530 1919

SÍMI 564 0000

GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST
GHOSTS OF A GIRLFRI... LÚXUS
KR. FULLORÐNIR
GULLBRÁ 750600
KR. BÖRN
TERMINATOR: SALVATION
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
MÚMÍNÁLFARNIR

7
7
L
12
L
14
L

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 4
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 3.30 - 5.40 - 8
kl. 5 - 8 - 10.20
kl. 3.40

GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST
KR. FULLORÐNIR
GULLBRÁ 750600
KR. BÖRN
TERMINATOR: SALVATION
ANGELS & DEMONS
THE BOAT THAT ROCKED
DRAUMALANDIÐ SÍÐUSTUR
SÝNINGA

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 6
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 8 - 10.40
kl. 8 - 10.40
kl. 6

7
L
12
14
12
L

5%
SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

TERMINATOR: SALVATION
kl. 8 - 10.10
GHOSTS OF A GIRLFRIEND PAST kl. 5.50 - 8 -10.
GULLBRÁ
kl. 5.50
TERMINATOR
NIGHT AT THE MUSEUM 2
ANGELS & DEMONS
X-MEN WOLVERINE

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8.30
kl. 5.40 - 8 - 10.20

12
L
14
14

12
7
L

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

Sími: 553 2075

- bara lúxus

ATH! 750 kr.

- T.V. - kvikmyndir.is
- M.M.J., kvikmyndir.com

FRÉTTABLAÐIÐ/ RÓSA

GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST kl. 6, 8 og 10.15
GULLBRÁ (ATH!!! 750kr.)
kl. 4 - Ísl. tal

L

TERMINATOR SALVATION

kl. 8 og 10.15

14

NIGHT AT THE MUSEUM 2

kl. 4 og 6

L

ANGELS & DEMONS

kl. 4, 7 og 10

14

7

„Ég er yfir mig hrifinn af Íslandi.
Þrátt fyrir að þetta sé kalt land í
norðri er fólkið hérna svo hjartahlýtt,“ segir Laily Camara en hann
mun sinna gestakennslu í Kramhúsinu næsta mánuðinn. Laily, sem
hefur dansað afródans síðan hann
var sjö ára gamall er frá lýðveldinu
Gíneu í Vestur-Afríku. „Íslendingar komu mér á óvart. Ég hef búið í
Toulouse í Frakklandi í nokkur ár
og ég verð að segja að þið eruð mun
frjálsari í fasi og hlýrra fólk en
allir aðrir Evrópubúar sem ég hef
hitt.“ Laily kom sem gestakennari
í júní í Kramhúsið fyrir tilstilli
félaga sinna, Alseny og Shaik, sem
báðir hafa kennt afró þar í dágóðan tíma. „Við erum allir frá Gíneu
og fjölskyldur okkar allra eru enn

þá þar. Lífið þar er óneitanlega
gjörólíkt því íslenska.“ Félagarnir eru allir í fótboltabolum og hafa
mikinn áhuga á íþróttinni sem er
geysilega vinsæl í Afríku. „ Landslið Gíneu er þó frekar lélegt. En ég
held að það sé þó aðeins skárra en
það íslenska,“ segir hann sposkur á svip. „Við fórum á landsleikinn núna síðast og héldum að
sjálfsögðu með Íslandi. Það var
virkilega skemmtilegt.“
Laily fæddist með eina hönd
og sú hægri er aðeins stubbur.
„Að vera einhentur hefur aldrei
háð mér á nokkurn hátt. Ég geri
allt sem aðrir gera með tveimur
höndum. Ég keyri meira að segja
beinskiptan bíl og nota stubbinn til að skipta um gír,“ útskýrir hann og hlær. „Lífið í Gíneu
er ekki auðvelt. Maður lærir það
strax á unga aldri að maður verður að bjarga sér. Það þýðir ekkert
að væla yfir hlutunum. Það hefur
kennt mér að treysta alltaf á sjálfan mig og ég hef aldrei látið neitt
stöðva drauma mína um framtíð-

ina.“ Laily hefur kennt afró í fjölda
ára og segir Íslendinga standa sig
ágætlega í dansinum. „ Auðvitað
krefst afródans mikillar æfingar, en það er tóm della þegar fólk
segir hluti eins og „ hvítt fólk kann
ekki að dansa eins og Afríkubúar.
Þegar hvítt fólk hefur lært dansinn í mörg ár sé ég nákvæmlega
engan mun á hvernig það dansar.
Mér finnst frábært að Íslendingar líkt og aðrar þjóðir kynni sér
dansinn okkar og færist þá nær
skilningi á menningarheiminum
í Afríku. Við erum jú öll bræður
og systur á þessari jörð og verðum
að halda í höndina á hvert öðru,“
útskýrir hann brosandi. Laily og
félagar hans í Kramhúsinu efna
til heilmikillar afrósýningar hinn
27. júní næstkomandi ásamt nemendum sínum. „ Þetta verður mikið
fjör ásamt trumbuslætti og hljóðfærum. Við hvetjum fjölskyldur til
að mæta og njóta stemningarinnar.“ Sýningin verður í Austurbæ
klukkan átta um kvöldið.
amb@frettabladid.is

Fyrsta platan frá Hitakúti
Ballhljómsveitin Hitakútur hefur
gefið út sína fyrstu plötu sem nefnist Ástin Míní. Platan átti upphaflega að koma út í fyrra en vinnslan tók aðeins lengri tíma en búist
var við.
„Við ætluðum að hafa hana hráa
og skemmtilega. Lagið Lifa, sem er
núna í spilun á Rás 2, átti að vera
kassagítar og trommuheili en svo
bættust við trommur og bassi og
þá fóru hlutirnir að gerast. Við
settum strengi inn og þverflautusóló, þannig að lagið breyttist úr
því að vera minimalískt í að vera
rosalega stórt,“ segir forsprakkinn
Sigurjón Unnar Sveinsson. „Þetta
er dæmi um hvernig platan hefur

þróast hjá okkur. Við höfum sem
betur fer gefið okkur tíma í þetta
og fyrir vikið erum við sáttari við
verkið.“
Sigurjón segir að vinnsla plötunnar hafi verið það skemmtilegasta sem hann hafi gert á ævinni.
„Ég byrjaði að semja músík þegar
ég var tólf ára. Ég lít á þetta sem
lokin á ákveðnu sautján ára ferli
hjá mér.“
Hitakútur ætlar að halda uppi
stuðinu í sumar, enda nýja platan
bæði hress og skemmtileg. Þegar
hafa þeir bókað sig í nokkur brúðkaup og á 17. júní-skemmtun, auk
þess sem fleiri verkefni eru í farvatninu.
- fb

HITAKÚTUR Hljómsveitin Hitakútur hefur

gefið út sína fyrstu plötu, Ástin Míní.
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– sólskin fyrir fjölskylduna

Einstakt fjölskyldutilboð í júlí
50% afsláttur á ferð og fæði fyrir börnin
Hálft fæði fyrir fullorðna á aðeins 12.600 kr. á viku og 6.300 kr. fyrir börn

Forum Residence
TYRKLAND – MARMARIS

VERÐ FRÁ

VIKUFERÐ
24. júlí

68.275 kr.
á mann í viku m. v. 2 með 2 börn.
99.550 kr. m.v. tvo fullorðna.

Nýlegt og glæsilegt íbúðahótel, við aðalgötuna í Marmaris. Ströndin er í göngufæri og stutt í alla þjónustu,
verslanir og veitingastaði. Sundlaugargarður með góðri aðstöðu til sólbaða, barnalaug og snakkbar.
Íbúðirnar eru nýtískulegar og mjög rúmgóðar, með einu eða tveimur svefnherbergjum. Allar íbúðir með

Fíton/SÍA

svölum, loftkældar með góðu eldhúsi, sjónvarpi, síma og þráðlausri nettengingu.

Ferðaskrifstofa

Úrval-Útsýn – Lágmúla 4 – Reykjavík – Sími 585 4000 – www.urvalutsyn.is
Leyfishafi
Ferðamálastofu

Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, íslensk fararstjórn og gisting. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Fjórar
vaxtalausar
greiðslur
Miðað við að greitt sé me
ð greiðslukor ti
eða bókað á netinu. 3%
færslugjald
leggst ofan á uppgeﬁð
verð.
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> Allt um leiki gærkvöldsins á Vísi
Fréttablaðið minnir á að umfjöllun um alla leiki
Pepsi-deildar karla má finna á íþróttavef Vísis.
Fréttablaðið mun sem fyrr sinna leikjum
deildarinnar af fremstu getu en á Vísi
má finna umfjöllun, viðtöl, tölfræði
og einkunnir leikmanna og dómara
úr hverjum leik, skömmu eftir að
þeim lýkur hverju sinni. Boltavakt
Vísis og Fréttablaðsins er einnig
á Vísi en þar er öllum leikjum
deildarinnar lýst með beinni
texta- og atburðalýsingu.

sport@frettabladid.is

LANDSBANKADEILD KARLA: HEIMIR GUÐJÓNSSON, ÞJÁLFARI FH, VAR ÁNÆGÐUR MEÐ 3-0 SIGURINN Í GRINDAVÍK

Nýttum okkur frábærlega þeirra klaufagang
Íslandsmeistarar FH halda sér á toppi Pepsi-deildarinnar eftir 3-0
sigur í Grindavík í gær. Heimir Guðjónsson, þjálfari FH, var ánægður
með sína menn.
„Við nýttum okkur þeirra klaufagang að ná ekki að koma
boltanum út úr teignum. Við spiluðum vel að mörgu
leyti í þessum leik og sköpuðum okkur góð færi til að
skora fleiri mörk. 3-0 á útivelli hlýtur að teljast gott og
ég er ánægður með að við héldum markinu hreinu
annan leikinn í röð,“ sagði Heimir.
Sigur FH verður að teljast virkilega sanngjarn en liðið
lenti þó í nokkrum vandræðum í upphafi seinni hálfleiks. „Þeir breyttu um leikkerfi í hálfleik og byrjuðum
seinni hálfleikinn ekki nægilega vel en náðum að komast
í 2-0 og það drap leikinn.“
Luca Kostic, þjálfari Grindvíkinga, segir að leikmenn sínir
séu að spila vel undir getu. „Við gáfum þeim fyrstu tvö
mörkin í þessum leik. Það gengur ekki á móti Íslandsmeisturunum að gera svona mistök því þá er manni refsað
um leið. Við erum í erfiðri stöðu og þetta er dýrt,“ sagði Luca.

„Það voru kaflar í leiknum þar sem strákarnir spiluðu nokkuð vel.
FH vann sanngjarnan sigur en hann var þó fullstór að mínu mati.
Við erum að leika undir getu en vonandi náum við að snúa því við.
Næsti leikur er bikarleikur gegn ÍA og þar hefst kannski nýr kafli
hjá okkur.“
Mistök Grindvíkinga í gær reyndust dýrkeypt og lykilleikmenn
hjá liðinu voru ekki að ná sér á strik. Þar á meðal miðvörðurinn Zoran Stamenic sem aðeins var skugginn af sjálfum sér í
leiknum. FH tók forystuna snemma með marki frá Matthíasi
Vilhjálmssyni og Atli Viðar Björnsson bætti síðan
við tveimur mörkum í seinni hálfleik og gerði
út um leikinn.
„Fyrstu mínúturnar í seinni hálfleik voru
ekki góðar en það léttist mikið eftir að
við skoruðum annað markið. Eftir það
varð þetta nokkuð þægilegt. Við vorum
á tánum og nýttum það sem féll fyrir
okkur. Ég er ánægður með sigurinn og
liðið spilaði vel,“ sagði Atli viðar.
-egm

Norðmenn stálu stigi í Höllinni
Ísland missti niður fimm marka forskot á tíu mínútum og þurfti að sætta sig við eitt stig gegn Noregi í undankeppni EM 2010 eftir að hafa leitt leikinn frá fyrstu mínútu. Ísland mætir Makedóníu á miðvikudaginn.
SVEKKTUR Guðmundur var augljóslega

ekki sáttur við að missa niður unninn
leik í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Guðmundur Guðmundsson:

Margt jákvætt í
leik Íslands
HANDBOLTI Guðmundur Guð-

mundsson, landsliðsþjálfari
Íslands, var niðurlútur eftir jafnteflið gegn Norðmönnum í gær.
„Það er svekkjandi að ná ekki
báðum stigunum en það er margt
jákvætt í leiknum engu síður og
það er það sem við þurfum að
horfa á og taka með í næsta leik,“
sagði Guðmundur.
„Við gerðum nokkur mistök
sem voru afdrifarík. Við vorum
nokkrum sinnum of flatir varnarlega sem við þurfum að læra
af. Við stóðum ekki nógu vel í
vörninni í lokin og markvarslan
var ekki til staðar og við vorum
kannski orðnir eitthvað þreyttir
í sókninni. Það er erfitt að segja
hvað brást, það eru nokkrir samverkandi þættir.
„Við ætlum að vinna Makedóníu og það er ekkert annað sem
kemur til greina,“ sagði Guðmundur að lokum.
- gmi

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í
handbolta er einum sigri frá því
að tryggja sér sæti í úrslitakeppni
Evrópumótsins í Austurríki í byrjun næsta árs eftir 34-34 jafntefli
gegn Norðmönnum í Laugardalshöll í gær.
Leikurinn fór rólega af stað og
var lítið skorað framan af. Sóknarleikur Íslands var ómarkviss fyrstu
mínúturnar en varnarleikurinn að
sama skapi sterkur en aðeins voru
skoruð fjögur mörk fyrstu tíu mínútur leiksins, 3-1.
Þá kom Snorri Steinn inn á í
fyrsta sinn og um leið skerptist á
sóknarleik Íslands og hvert markið af fætur öðru leit dagsins ljós.
Heiðmar Felixson átti einnig mjög
góða innkomu og skoraði fjögur af
sjö fyrstu mörkum Íslands á meðan
Alexander Peterson fékk að hvíla
sig og ná áttum eftir erfiða byrjun.
Sú hvíld skilaði sér vel því Alexander skoraði fimm mörk í fyrri
hálfleik, flest þeirra á lokakafla
hálfleiksins.
Fyrir aftan mjög sterka vörn
varði Björgvin Páll Gústavsson vel,
eða 13 skot, en Ísland var fjórum
mörkum yfir í hálfleik, 17-13.
Varnarleikur Íslands var ekki
eins góður og framan af fyrri
hálfleik eftir hlé en sóknarleikurinn gekk að mestu vel. Sigurbergur
Sveinsson lék allan leikinn í vinstri

færu að reyna að verja forskotið
í stað þess að sækja eins og liðið
hafði gert í leiknum og Norðmenn
náðu að jafna metin, 32-32. Þá skoraði Ísland tvö mörk í röð og rétt
rúm mínúta til leiksloka.
Norðmenn skoruðu tvö síðustu
mörk leiksins og stálu þar með öðru
stiginu sem í boði var og fögnuðu
þeir vel í leikslok á meðan Íslendingar voru niðurlútir.
Bæði lið eru nú efst í riðlinum með 10 stig, þremur meira en
Makedónía þegar tvær umferðir eru eftir. Ísland getur tryggt
sér sæti í lokakeppninni í síðasta heimaleik undankeppninnar
í Laugardalshöllinni gegn Makedóníu á miðvikudaginn 17. júní.
- gmi

FRÁBÆR Alexander Peterson átti frábæran leik fyrir Ísland og sá til þess að halda
Noregi víðs fjarri megnið af leiknum með tíu frábærum mörkum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

skyttu í fjarveru Arons Pálmarssonar sem er meiddur og stóð sig
vel þótt reynsluleysið hafi gert vart
við sig í síðustu sókn Íslands.
Norðmenn náðu að saxa á forskot íslenska liðsins er leið á síðari

hálfleikinn og minnkuðu muninn í
eitt mark, 26-25. Þá skoraði Ísland
fjögur mörk í röð, var fimm mörkum yfir þegar tíu mínútur voru til
leiksloka, 30-25.
Þá virtist eins og Íslendingar

ÍSLAND-NOREGUR 34-34 (17-13)
Mörk Íslands (skot): Alexander
Peterson 10 (17), Sigurbergur
Sveinsson 7 (11), Heiðmar
Felixsson 6 (6), Guðjón Valur
Sigurðsson 5/2(6/2), Snorri Steinn
Guðjónsson 3 (3), Þórir Ólafsson 3
(3), Ragnar Óskarsson (1),
Varin skot: Björgvin P. Gústavsson
15 (37/2 40,5%), Hreiðar Leví
Guðmundsson 4 (15 26,7%)
Hraðaupphlaup: 6 (Þórir 2, Alex
ander 2, Sigurbergur, Guðjón)
Fiskuð víti: 2 (Róbert 2)
Utan vallar: 12 mínútur

Á LF H

TB R 2

Tjaldaland

E IM A
R

TB R 1
GN OÐ AR

Tjaldaúrvalið er í Tjaldalandi

GL Æ SI BÆ

SU ÐU RL AN
DS BR AU
SU ÐU RL AN

High Peak Como 4

High Peak Nevada

Rúmgott 4 manna fjölskyldutjald.
Vatnsvörn 3000 mm. Yfirlímdir saumar.
Dúkur í fortjaldi. 2 inngangar. Hæð 190 cm.

Tvískipt innratjald með fortjaldi á milli.
Stöðugt í vindi. Vatnsvörn 2000 mm.
Yfirlímdir saumar. Hæð 190 cm.

Sígilt 3 manna kúlutjald með fortjaldi.
Vatnsvörn 2000 mm. Yfirlímdir saumar.
Hæð 120 cm.

44.990 kr.

Verð

Einnig fáanlegt 5 manna, verð 52.990 kr.

29.990 kr.

Einnig fáanlegt 5 manna, verð 39.990 kr.

Verð

R

DS BR AU T

T

High Peak Ancona 4

Verð

VO GU R

16.990 kr.

Einnig gott úrval af göngutjöldum,

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 46573 06/09

verð frá 15.990 kr.

Öll helstu merkin í tjöldum: TNF, High Peak, Mountain Equipment og Fjallräven.

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

SÍMI 545 1500
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KR sigraði Keflavík 4-1 í Pepsi-deild karla í Frostaskjólinu í gærkvöld:

Öruggur sigur hjá KR-ingum
FÓTBOLTI Það var greinilegt frá

VEISLA KR-ingarnir Guðmundur Benediktsson og Jónas Guðni Sævarsson fagna

marki hins fyrrnefnda með stæl.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

0-3
Grindavík

FH

Grindavíkurvöllur, áhorf.: 1.110

Magnús Þórisson (6)

0-1 Matthías Vilhjálmsson (9.)
0-2 Atli Viðar Björnsson (50.)
0-3 Atli Viðar Björnsson (84.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

GRINDAV. 4–5–1
Óskar Pétursson
4
Ray Anthony Jónsson 4
Zoran Stamenic
3
Marko Valdimar Stef. 6
Jósef Kr. Jósefsson
5
Eysteinn Húni Hauks. 4
(46., Þórarinn Kristj. 4)
Scott Ramsay
5
Orri Freyr Hjaltalín
6
Jóhann Helgason
6
(78., Emil Símonarson -)
Sveinbjörn Jónsson
5
(24., Óli B. Bjarnason 5)
Gilles Mbang Ondo 6

6-16 (1-6)
Óskar 2 – Daði 1
4-8
10-14
1-0

FH 4–3–3
Daði Lárusson
6
Guðmundur Sævars. 6
(72., Freyr Bjarnason -)
Tommy Nielsen
7
Pétur Viðarsson
6
Hjörtur Logi Valg.
7
Davíð Þór Viðars.
7
Ásgeir G. Ásgeirs.
7
(70., Björn Daníel S. 6)
Matthías Vilhjálms. 7
Atli Guðnason
6
(75., Tryggvi Guðm. -)
*Atli V. Björns. 8
Alexander Söderl.
6
*Maður leiksins

4-1
KR

Keflavík

KR-völlur, áhorf.: 1.666

Jóhannes Valgeirs. (6)

1-0 Guðmundur Benediktsson (34.)
1-1 Alen Sutej (71.)
2-1 Jónas Guðni Sævarsson (80.)
3-1 Óskar Örn Hauksson (86.).
4-1 Baldur Sigurðsson (90.+3.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
14-7 (11-5)
Varin skot
Stefán Logi 3 – Lasse 6
Horn
3-5
Aukaspyrnur fengnar
7-2
Rangstöður
12-1

KR 4–4–2
Stefán Logi Magn. 6
Skúli Jón Friðgeirs. 6
Grétar Sigurðarson 6
Mark Rutgers
6
Jordao Diogo
6
Gunnar Ö. Jónsson 6
(75., Óskar Ö. Hauks -)
*Jónas G. Sæv. 8
Baldur Sigurðsson 6
Bjarni Guðjónsson 7
(75., Atli Jóhanns. -)
Prince Rajcomar
7
Guðmundur Ben.
7
(75., Guðm. Péturs. -)
*Maður leiksins

KEFLAVÍK 4–4–2
Lasse Jörgensen
4
Brynjar Örn Guðm. 4
Alen Sutej
5
Bjarni Hólm Aðalst. 6
Nicolai Jörgensen
5
Magnús Þorsteins.
4
Jón Gunnar Eysteins. 5
Einar Orri Einarsson 4
Jóhann Birnir Guðm. 4
(41., Bojan Ljubicic 5)
Haukur Ingi Guðnas. 5
(70., Stefán Arnars. 5)
Hörður Sveinsson
5
(89., Magnús Magn. -)

ÚRSLIT OG STAÐA
Þróttur-ÍBV

2-1

1-0 Hjörtur Hjartarson (64.), 2-0 Dennis Danry
(69.), 2-1 Þórarinn Ingi Valdimarsson (90.+4.).

Stjarnan-Fram

4-1

1-0 Halldór Orri Björnsson (12.), 2-0 Arnar Már
Björgvinsson (28.), 3-0 Arnar Már Björgvinsson
(65.), 4-0 Halldór Orri Björnsson (68.), 4-1 Ingvar
Þór Ólason (78.).

STAÐAN Í DEILDINNI
1. FH
2. Stjarnan
3. KR
4. Fylkir
5. Keflavík
6. Valur
7. Breiðablik
8. ÍBV
9. Fram
10. Þróttur
11. Fjölnir
12. Grindavík

7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7

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

0
1
2
2
2
1
2
0
2
2
1
1

1
1
1
1
2
2
2
5
4
4
5
5

18-6 18
20-9 16
14-6 14
12-6 14
11-10 11
8-8 10
11-12
8
7-11
6
6-10
5
6-14
5
8-17
4
4-13
2

fyrstu mínútu að leikmenn KRliðsins ætluðu sér að sigraí gærkvöldi. Strax á fyrstu mínútu skoraði Baldur Sigurðsson fyrir KR en
markið var dæmt af að því er virtist vegna brots Baldurs.
KR-ingar sóttu hart og á 34. mínútu uppskáru þeir. Guðmundur
Benediktsson skoraði með skalla
eftir fyrirgjöf frá Gunnari Erni
Jónssyni.
Eftir markið hélt KRáfram að
sækja og höfðu Keflvíkingar fá
svör við sprækum leik heimamanna. Verðskulduð forysta.
Keflvíkingar sóttu eilítið í sig
veðrið í seinni hálfleik meðan KRingarnir duttu niður. Á 71. mínútu

skoraði Alan Sutej svo með skalla
fyrir Keflavík og var það nokkuð verðskuldað miðað við spilamennsku liðanna í seinni hálfleik.
Á 75. mínútu gerði Logi Ólafsson þrjár breytingar á liði sínu
og við það kom líf í lið KR. Á 80.
mínútu skoraði fyrirliðinn Jónas
Guðni Sævarsson með góðu skoti
utan teigs.
Sex mínútum síðar bætti varamaðurinn Óskar Örn Hauksson við
þriðja marki KR með góðu skoti úr
teignum.
Þegar þrjár mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma
skoraði Baldur Sigurðsson með
skalla eftir fyrirgjöf frá Óskari
Erni Haukssyni.

„Þetta var góður sigur hjá
okkur. Mjög góður leikur að undanskildum nokkrum mínútum
þarna í seinni hálfleik þegar þeir
náðu að jafna. Við sýndum fram á
það í leiknum að það er góður og
breiður hópur hjá okkur,“ sagði
Logi Ólafsson sigurreifur í leikslok.
„Þetta var verðskuldað,“ sagði
Kristján Guðmundsson þjálfari
Keflavíkur í lok leiks. „Við vorum
ekki að klára neitt í fyrri hálfleik
en svo náðum við að skapa smá
usla þarna í seinni hálfleik og
koma inn marki að vísu eftir hornspyrnu. En við erum ekki að klára
neitt í nánast öllum leiknum.“
- shs
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> Penn Jillette
„Þegar við erum fimm ára er
okkur kennt að skilja á milli
skáldskapar og raunveruleika. Þannig að þegar við
erum orðin nógu gömul til
að verða okkur úti um skotvopn þá eiga þessir hlutir
að vera komnir á hreint.“

Gylfa og Hemma í hverri viku, helst oftar
Spurningakeppnir hafa lengi verið í uppáhaldi
hjá mér og mörgum öðrum Íslendingum en
gallinn er að þær hafa alltaf eingöngu verið
á dagskrá á veturna. Nýverið byrjaði RÚV að
sýna Popppunkt á föstudögum og verður
hann á dagskrá í allt sumar. Það er mjög vel.
Þátturinn er hressandi og skemmtilegur og
mjög metnaðarfullar og góðar spurningar hjá
Doktornum. Ég held hins vegar að hápunktur
sumarsins í Popppunkti hafi verið þátturinn
síðasta föstudag, nánast ómögulegt verður alla
vega að toppa hann. Þar áttust við Sigur Rós og
Áhöfnin á Halastjörnunni. Þótt Sigur Rós og Ari
Jónsson úr Áhöfninni hafi verið skemmtilegir
og hressir mun þó líklega ekkert toppa
Hemma Gunn og Gylfa Ægisson í hressleika. Þátturinn var eins og klukkutíma

STÖÐ 2

The Simpsons

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Hanna Montana (38:56)
17.53 Sammi (29:52)
18.00 Millý og Mollý (15:26)
18.13 Halli og risaeðlufatan (15:26)
18.25 Út og suður (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Í fótspor Tangerbúans (Travels
With a Tangerine: Ferðaþrá) (1:3) Í þessum breska heimildamyndaflokki fetar ferðabókahöfundurinn Tim Mackintosh-Smith í
fótspor Ibns Battutahs frá Marokkó sem fór
í 120 þúsund km ferðalag um lönd íslams
á 14. öld, kvæntist tíu sinnum á leiðinni og
gat ótal börn.

Breiðablik – Valur, beint

STÖÐ 2 SPORT

21.15 Lífsháski (Lost V) Bandarískur
myndaflokkur um hóp fólks sem komst lífs
af úr flugslysi og neyddist til að hefja nýtt líf
á afskekktri eyju í Suður-Kyrrahafi þar sem
dularfullir atburðir gerast.

▼

19.45

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

23.05 Aðþrengdar eiginkonur (Desperate Housewives V) (e)

20.00

This American Life

SKJÁREINN

20.15

Grey‘s Anatomy

STÖÐ 2 EXTRA

23.50 Hringiða (Engrenages) (4:8) (e)
00.40 Kastljós (e)
01.10 Dagskrárlok

08.00 The Truth About Love
10.00 Charlotte‘s Web
12.00 Planet of the Apes
14.00 My Super Ex-Girlfriends
16.00 The Truth About Love
18.00 Charlotte‘s Web
20.00 Planet of the Apes Sígild kvikmynd með Charlton Heston í aðalhlutverki.
Geimfari snýr aftur til jarðarinnar eftir áratuga
langa fjarveru og kemst að því að ansi margt
hefur breyst.

21.15

Lífsháski

SJÓNVARPIÐ

22.00
00.25
02.00
04.00

Into the Wild
So I Married an Axe Murderer
Perfect Strangers
Into the Wild

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

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 Doctors (10:25)
09.55 Doctors (11:25)
10.20 The Moment of Truth (12:25)
11.05 Gossip Girl (2:18)
11.50 Grey‘s Anatomy (9:24)
12.35 Nágrannar
13.00 Hollyoaks (211:260)
13.25 Winter Solstice
15.10 ET Weekend
15.55 Barnatími Stöðvar 2 A.T.O.M.,

SKJÁREINN
07.00 Orlando - LA Lakers Útsending
frá leik í úrslitarimmunni í NBA.
16.55 Þróttur - ÍBV Útsending frá leik í
Pepsi-deild karla í knattspyrnu.
18.45 Pepsímörkin 2009 Magnaður
þáttur þar sem Magnús Gylfason og Tómas
Ingi Tómasson fara yfir alla leiki umferðinnar
ásamt íþróttafréttamönnum Stöðvar 2 Sport.

19.45 Breiðablik - Valur Bein útsending frá leik í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.
22.00 10 Bestu - Guðni Bergsson
22.50 Orlando - LA Lakers Útsending
frá leik í úrslitarimmunni í NBA.

00.35 Breiðablik - Valur Útsending frá
leik í Pepsi-deild karla í knattspyrnu.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 Friends (1:24) Monica og Chandler

þáttaröðin um Simpson-fjölskylduna óborganlegu og hversdagsleika hennar.

20.00 So You Think You Can Dance

18.45 America’s Funniest Home Videos (34:48) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot. (e)
19.10 Psych (16:16) Bandarísk gamanþáttaröð um ungan mann með einstaka athyglisgáfu sem þykist vera skyggn og aðstoðar lögregluna við að leysa flókin sakamál. (e)

21.00 One Tree Hill (21:24) Bandarísk
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt.

07.00 Suður Afríka - Írak Útsending frá
leik í Álfukeppninni.

13.45 Brasilía - Egyptaland Bein útsending frá leik í Álfukeppninni.

(1:23) Stærsta danskeppni í heimi snýr aftur
fimmta sumarið í röð.

21.25 Perfect Day - The Funeral The
Funeral gerist ári á eftir The Wedding þegar
einn úr vinahópnum fellur sviplega frá. Stóra
spurningin þar snýst um hjónabandið, sambandið á milli söguhetjanna Toms og Amy.
Enda þau saman eða ekki?

17.40 Premier League World Nýr þátt-

23.00 Interview with the Assassin

frá leik í Álfukeppninni.

00.20 Bones (14:26)
01.05 The 24th Day
02.40 Ruffian
04.10 ET Weekend
04.55 Friends (1:24)
05.20 Fréttir og Ísland í dag

18.20 The Game (10:22) Bandarísk gamanþáttaröð um kærustur og eiginkonur
hörkutólanna í ameríska fótboltanum.

Bandarísk gamansería um tvær ólíkar systur í New York. Aðalhlutverkin leika Amanda Bynes (What a Girl Wants og She’s
the Man) og Jennie Garth (Beverly Hills,
90210).

15.55 Nýja Sjáland - Spánn Útsending

Áhrifamikil og athyglisverð mynd sem fjallar
um kvikmyndatökumanninn Dylan sem fær
óvænt upp í hendurnar eina stærstu frétt aldarinnar. Hann hittir fyrir tilviljun mann sem
segist hafa sannanir fyrir því að hann sé í
raun sá sem myrti John F. Kennedy.

Rachael Ray fær til sín góða gest.

20.30 What I Like About You (6:24)

hafa fest ráð sitt og nú er að sjá hvort einhverjir fleiri í vinahópnum muni fylgja fordæmi þeirra.

18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.24 Veður
19.35 The Simpsons (7:25) Áttunda

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

20.00 This American Life (6:6)
Bandarísk þáttaröð þar sem fjallað er um
venjulegt fólk sem hefur óvenjulegar sögur
að segja.

Galdrastelpurnar, Ævintýri Juniper Lee

▼

19.35

SJÓNVARPIÐ

▼

MÁNUDAGUR

▼

Jillette er annar stjórnandi
þáttarins Penn & Teller:
Bullshit sem Skjár einn
sýnir mánudags- til
fimmtudagskvöld.

hláturjógatími. Hemmi hló að öllu sem Gylfi sagði og öfugt.
Hemmi hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér, allt
frá því að Á tali var upp á sitt besta. Því hef ég ákveðið
að ráða RÚV heilt, að bjóða Gylfa og Hemma sinn eigin
sjónvarpsþátt! Þetta gæti verið spjallþáttur í anda
Tonight Show þar sem Hemmi væri stjórnandinn, enda
þaulreyndur sjónvarpsmaður. Gylfi gæti verið Kevin
Eubanks-inn hans Hemma og spilað hress lög á gítar
á meðan hann skýtur inn einhverjum skemmtilegum
athugasemdum. Saman gætu þeir tveir myndað
gríðargott grínteymi og Íslendingar spara
á sama tíma kostnað í hláturjógatímum. Ég vil hafa Gylfa og
Hemma á skjánum í hverri
viku, helst oftar!

frá leik í Álfukeppninni.
ur þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum.

21.50 CSI (22:24) Bandarískir þættir um
störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las
Vegas.
22.40 Penn & Teller. Bullshit (5:59)
Skemmtilegur þáttur þar sem háðfuglarnir
Penn & Teller leita sannleikans.

23.10 The Dead Zone (1:13) (e)
00.00 Flashpoint (4:13) (e)
00.50 Óstöðvandi tónlist

18.15 Bandaríkin - Ítalía Bein útsending
frá leik í Álfukeppninni.

20.20 Brasilía - Egyptaland Útsending
22.00 Bandaríkin - Ítalía Útsending frá
leik í Álfukeppninni.

23.40 Chelsea - Wigan Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.00 Líf og land Valdemar Ásgeirsson
bóndi ræðir um málefni landsbyggðarinnar
20.30 Hugspretta Andri Heiðar Kristinsson fjallar um nýjungar, frumkvöðla og
framsýni.

21.00 Léttari leiðir með Gauja litla
Guðjón Sigmundsson, Sigurbjörg Jónsdóttir og Viðar Garðarsson stjórna þætti um
heilsufar og mataræði.
21.30 Í nærveru sálar Umsjón hefur Kolbrún Baldursdóttir sálfræðingur.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Into the Wild
Stöð 2 bíó kl. 22.00

STÖÐ 2 KL. 20.00

Áhrifamikil sannsöguleg mynd byggð
á samnefndri metsölubók eftir Jon
Krakauer. Hér segir frá hugsjónamanninum Christopher McCandless
sem ferðaðist inn í óbyggðir Alaska
þar sem hann hugðist lifa alfarið af
landinu og finna tilgang lífsins.

So You Think You Can
Dance
Stærsta danskeppni í heimi snýr
aftur fimmta sumarið í röð. Keppnin
í ár verður með svipuðu sniði og
þær fyrri. Allt byrjar þetta á prufunum sem fram fóru í fjórum borgum.
Aldrei fyrr hafa jafn margir hæfileikaríkir dansarar skráð sig. Þessari
miklu þátttöku fylgir óhjákvæmilega
að þátttakendur hafa aldrei verið
skrautlegri. Að loknum prufunum er
komið að niðurskurðarþætti í Las
Vegas. Þar er skorið úr um hvaða
sex stelpur og sex strákar komast í
sjálfa úrslitakeppnina.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.38 Morgunvaktin
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 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
12.45 Veðurfregnir
13.00 Vítt og breitt
14.03 Dimitri og dívurnar þrjár

15.03 Útvarpssagan: Sumar í Sóltúni
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
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
22.12 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 (210:260)
17.15 Hollyoaks (211:260)
17.40 E.R. (16:22) 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 (11:13)
18.45 Hollyoaks (210:260)
19.15 Hollyoaks (211:260)
19.40 Seinfeld (11:13)
20.15 Grey‘s Anatomy (11:24) Mered-
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ith og Derek komast að því að það að viðhalda hinu fullkomna sambandi er mun erfiðara en þau áttu von á. 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 (22:23) 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 (20:24) Scofield-

23.30 Lie to Me (1:13)
00.15 Sjáðu
00.40 E.R. (16:22)
01.25 Grey‘s Anatomy (11:24)
02.10 Fréttir Stöðvar 2
03.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

11.00 The Inspector Lynley Mysteries 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 The Inspector Lynley
Mysteries 15.55 The Inspector Lynley Mysteries
16.45 EastEnders 17.15 The Weakest Link 18.00
My Hero 18.30 After You‘ve Gone 19.00 Extras
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 Extras 23.50
Rob Brydon‘s Annually Retentive

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21
Søndag 10.55 OBS 11.00 Så er der pakket 11.30
Tæt på dyrene i Kalahari ørkenen 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
Ninja Turtles. Tidsrejsen! 14.50 Jungletrommer
15.00 Robotboy 15.15 Robotboy 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 med
Amazonas 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50
SportNyt 20.00 Kriminalkommissær Foyle 21.35
OBS 21.40 Seinfeld 22.05 Boogie Mix

10.00 NRL Nyheter 10.10 Uventet besøk 10.40
Urter 11.00 NRL Nyheter 11.05 Tracey Ullmans
USA 11.30 Ansikt til ansikt 12.00 NRL Nyheter
12.05 Norge rundt 12.35 Grønn glede 13.00
NRL Nyheter 13.05 Jessica Fletcher 13.55 44-2 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 En plass for poesi
21.00 Kveldsnytt 21.15 Inspektør Lynley 22.40
Marshallplanen 23.30 Kulturnytt

SVT 1
11.25 Sommartid 12.20 Musik i mörker 13.45
Confederations Cup 16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Chris på
skolbänken 16.45 Med huvudduk och höga klackar
17.15 Via Sverige 17.30 Rapport med A-ekonomi
17.50 Regionala nyheter 18.00 Hammarkullen
19.00 Confederations Cup 20.30 Nip/Tuck 21.15
Plus sommar 21.45 Berättelsen om Moulin Rouge
22.40 Sändningar från SVT24

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA –09-0192

bræður 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.

Sósukokkar athugið!
Nú eru gráðaostur og piparostur fáanlegir í handhægum plastöskjum. Sparaðu
tíma og fyrirhöfn við að rífa niður þessa sígildu sósuosta og galdraðu fram
fljótandi meistaraverk.

Kjúklingur
með sinnepssósu
og sætkartöflugratíni
KJÚKLINGUR
6 stk.
3 dl
2 msk.
1 msk.
3 dl

kjúklingabringur
sýrður rjómi
sætt sinnep
dijon sinnep
kornflögur
salt og nýmulinn svartur pipar

SÆTKARTÖFLUGRATÍN
1 kg
sætar kartöflur
1 stk.
meðalstór laukur
100 gr.
beikon
4 dl
rjómi
100 gr.
piparostur rifinn
200 gr.
gratínostur
salt

Takið skinnið af bringunum og setjið í
smurt form kryddið með salti og nýmuldum
svörtum pipar. Blandið saman sýrðum rjóma og sinnepi
og smyrjið yfir kjúklinginn. Stráið því næst muldum kornflögum
yfir svo þær hylji kjúklinginn vel . Bakið við 185° í u.þ.b. 30 mín eða þar til
bringurnar eru gegnumsteiktar. Berið fram með sætkartöflugratíni og fersku brokkolí.
Skrælið og skerið sætar kartöflur í teninga og saxið laukinn. Setjið í eldfast mót. Steikið
beikon á pönnu og hellið rjóma yfir, bætið í rifnum piparosti, blandið vel saman, hellið
rjómablöndunni yfir kartöflurnar og stráið loks gratínosti yfir. Bakið við 175° í 30–40 mín.

Við sósugerð er mikilvægt að hræra alltaf með
jöfnum hraða og mynda áttu með sósupísknum.
Þannig næst árangur.

www.ms.is/gottimatinn
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HVAÐ SEGIR MAMMA?

Hér og nú ögrar Þjóðverjum

„Hún hefur alltaf verið framtakssöm og fylgin sér, ef hún
setur sér eitthvert markmið þá
fylgir hún því eftir. Hún var
strax mjög skapandi sem barn
og er mjög hæfileikarík stelpa.“
Ólína Gunnarsdóttir, móðir Ernu Bergmann, sem mun sjá um nýjan þátt á Skjá
einum sem hefur göngu sína 24. júní.
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LÁRÉTT
2. klæðaleysi, 6. frá, 8. fley, 9. knæpa,
11. ætíð, 12. ná, 14. ásamt, 16. í röð,
17. berja, 18. ennþá, 20. tveir, 21.
velta.
LÓÐRÉTT
1. þökk, 3. hvort, 4. virki, 5. þrí, 7.
freðinn, 10. tunna, 13. skilaboð, 15.
nákomið, 16. húðpoki, 19. nudd.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. takk, 3. ef, 4. kastali, 5.
trí, 7. frosinn, 10. áma, 13. sms, 15.
náið, 16. hes, 19. nú.
LÁRÉTT: 2. nekt, 6. af, 8. far, 9. krá,
11. sí, 12. komst, 14. saman, 16. hi,
17. slá, 18. enn, 20. ii, 21. snúa.

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á síðu 8

1 Ferjan Baldur.
2 Eins og skepnan deyr.
3 101 Tokyo snerting við Japan.

Leikhópurinn Sokkabandið sýnir um þessar mundir Hér og nú á Ruhrfestspiele-hátíðinni í Recklinghausen, Þýskalandi. Sýningin
hefur eitthvað farið fyrir brjóstið á Þjóðverjum, en þó nokkrir gengu út af frumsýningu á fimmtudaginn.
„Það var fullt af fólki sem labbaði út. Ég
er ekki búin að fá neinar tölur. En það voru
líka geðveik fagnaðarlæti í lokin, við vorum
klöppuð upp aftur og aftur og fengum rosalega hlýjar móttökur hjá þeim sem voru alla
sýninguna,“ segir Arndís Hrönn Egilsdóttir,
annar forsvarsmaður Sokkabandsins. Hún
segir sýninguna, sem fjallar um skemmtanaiðnaðinn, talsvert beittari en í Borgarleikhúsinu 2007, en hún var unnin aftur fyrir
listahátíð í Tampere á seinasta ári. Nokkur
atriði hafi augljóslega gengið fram af áhorfendum, líkt og þegar sýndaráhorfandi, leikinn, er niðurlægður á sviðinu. „Venjulegt,

almennilegt fólk verður mjög reitt.“ Þá fór
rasísk einræða Arndísar um araba, sem
tekin er af Barnaland.is illa í fólk. „Maður
sá að einhverjum ofbauð og það er ekkert
skrítið. Það er ekkert alltaf augljóst að þetta
er satíra.“
„Þetta var rosalega skrítið fyrir okkur,
að sjá fólk fara svona út, en Þjóðverjar gera
þetta miklu meira en Íslendingar,“ segir
Arndís. Hún er þó hvergi bangin. „Við brynjum okkur enda vitum við alveg hvað við
erum að gera. Sýningin er ögrandi og á að
spyrja fólk, ætla ég að taka þátt í þessu eða
ekki?“
-kbs

BRAVÓKÖLL Í BLAND Þjóðverjar skipast í tvo flokka
hvað varðar sýninguna Hér og nú segir Arndís Hrönn.

ATLI RAFN SIGURÐARSON: ÆFINGABÚÐIR FYRIR GERPLU GENGU VEL

Gæddu sér á pönnukökum
í boði Lilju Pálmadóttur
„Hún er náttúrlega mikill höfðingi
heim að sækja,“ segir Atli Rafn
Sigurðarson um Lilju Pálmadóttur, eiginkonu leikstjórans Baltasars Kormáks.
Æfingabúðir fyrir jólasýningu
Þjóðleikhússins, Gerplu, voru
haldnar í Skagafirðinum, heimabyggð Baltasars Kormáks, fyrir
skömmu. Stóðu þær yfir í fjóra
daga og gengu eins og í sögu. Á
milli þess sem leikararnir undirbjuggu sig fyrir verkið fóru þeir
í pönnukökur til Lilju og voru að
vonum gríðarlega ánægðir með
veitingarnar.
„Þetta gekk bara mjög vel,“
segir Atli Rafn um dvölina norður
í landi. „Við unnum í félagsheimilinu á Hofsósi. Það er bara verið
að taka fyrstu skrefin í þessu en
það var fínt að fara svona út á land
og vinna með fullri einbeitingu án
þess að fólk sé að hlaupa í bankann,“ segir hann. „Við vorum að
lesa bókina og spinna aðeins og
athuga hvað hægt
sé að gera undir
styrkri stjórn
leikstjórans.“
Atla líst
ljómandi
vel á verkið og er
greinilega
fullur
tilhlökkunar.
„Þetta
er frábær
söguheimur
og skemmti-

LEIKHÓPURINN Leikhópurinn sem tók þátt í æfingabúðunum fyrir Gerplu í Skagafirðinum á dögunum.

legar persónur. Það á vonandi eitthvað skemmtilegt eftir að koma út
úr þessu.“ Ólafur Darri Ólafsson
var einnig hæstánægður með dvölina fyrir norðan. „Þetta var bara
frábært. Skagafjörðurinn er stórkostlega fallegur eins og alltaf.
Þetta var bara yndislegt.“
Leikhópurinn er núna kominn
í frí frá Gerplu eftir alls þriggja
vikna törn og síðan verður haldið
áfram í haust.
Auk Atla og Ólafs Darra leika í
Gerplu þau Ólafía Hrönn Júlíusdóttir, Brynhildur Guðjónsdóttir,
Ilmur Kristjánsdóttir, Lilja Nótt

HÖFÐINGI HEIM AÐ SÆKJA Lilja Pálmadóttir fékk fyrstu

einkunn fyrir pönnukökurnar og gestristnina þegar
leikararnir úr Gerlpu sóttu hana heim í Skagafjörðinn.

Fáðu ráðgjöf um tímareimaskipti

Er tímareimin komin á tíma?
Fast verð hjá Vélalandi

Skoðaðu fast verð hjá Vélalandi. Hringdu
núna í síma 577-4500 og pantaðu tíma.
Verðdæmi um tímareimaskipti:
Nissan Patrol 2,8 dísil
Árgerð 1992-2000
Heildarverð, varahlutur og vinna: 49.088 kr.
Toyota Land Cruiser 90 3,0TD Árgerð 1997-2002
Heildarverð, varahlutur og vinna: 36.925 kr.
Toyota Corolla 1,6 bensín Árgerð 1997-2001
Heildarverð, varahlutur og vinna: 35.987 kr.

Árgerð 1998-2005
Ford Focus 1,6 bensín
Heildarverð, varahlutur og vinna: 38.948 kr.

Opið virka daga kl. 8:00 til 17:00
www.velaland.is

Vélaland sérhæfir sig í tímareimum.
Komdu í Vélaland og fáðu ráðgjöf um skiptingu
á tímareim. Vélaland skiptir fljótt og vel um
tímareimina fyrir þig, á föstu verði.

Sjáðu hvar við erum. Hringdu núna í síma
577-4500 og pantaðu tíma.
REYKJAVÍK
Vélaland - VAGNHÖFÐA 21
Sími 577-4500
VÉLALAND
VAGNHÖFÐI
TANGARHÖFÐI
BÍlDSHÖFÐI
HÚSGAGNAHÖLLIN

VESTURLANDSVEGUR

HÖFÐABAKKI

VW Golf 1,6AEE bensín
Árgerð 1997-2006
Heildarverð, varahlutur og vinna: 46.774 kr.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þórarinsdóttir og Sindri Birgisson. Einnig fara Björn Thors og
Jóhannes Haukur með hlutverk
fóstbræðranna Þormóðs Kolbrúnarskálds og Þorgeirs Hávarðssonar.
Verkið er byggt á samnefndri
skáldsögu Halldórs Laxness frá
árinu 1952 þar sem Nóbelsskáldið
dró hetjusögurnar til forna sundur
og saman í háði á eftirminnilegan
hátt. Margir hafa sagt að ógerningur sé að setja verkið upp í leikhúsi en Baltasar og fylgdarlið hans
virðast hvergi bangin. Og hver veit
nema einhverjir leikaranna eigi
síðar meir eftir að koma við sögu
í víkingamynd Baltasars, Víkingr,
sem er einnig í undirbúningi.
freyr@frettabladid.is

FRÉTTIR AF FÓLKI
Það var húsfyllir og rífandi stemning á tónleikum Singapore Sling,
Skelks í bringu og Death Metal
Supersquad á föstudagskvöld.
Meðlimir bandarísku rokksveitarinnar The Virgin Tongues þeyttu
skífum á milli atriða en söngvari hljómsveitarinnar Duncan
McKnight er í endurhæfingu á
Grensásdeild eftir alvarlegt fall
á Skólavörðustíg í maí. Hluti af
ágóða tónleikanna rann til hans
en spítalakostnaður sem McKnight
mun þurfa að greiða
í næstu viku nær
hátt á aðra milljón. Tungurnar hafa
annars nýlokið
tökum á myndbandi hérlendis
við lagið Six Feet
Underground.
Sitt sýnist hverjum um þá frétt sem
birtist á mbl.is um helgina að nýr
staður myndi rísa á rústum hins
gamla Sirkuss. Fyrrverandi fastagestum Sirkus fannst það undarlegt
í ljósi þess að staðnum var lokað
í fyrra vegna þess að það átti að
byggja verslunarmiðstöð á reitnum,
sem hefur staðið auður síðan. Einnig þykir mjög einkennilegt að Sigga
Boston, eigandi Sirkus, hafi ekki
fengið að reka stað þarna. En nýi
barinn mun fá nafnið Polar Bar og
er í eigu Lofts Loftssonar, sem segir
að staðurinn verði tónleikastaður.
Fólk verður víst að fara að vanda
vinskap sinn á Facebook og vara
sig á hvað það skrifar í „status“
á þessari vinsælu síðu. Fjölmiðlar hafa verið gjarnir á að slíta orð
úr samhengi eða nota þau í slúðurfréttir undanfarið og rithöfundurinn Hallgrímur Helgason, sem
hefur verið duglegur að dókumentera einkalíf sitt á snjáldurskinnunni
hefur ekki síst orðið fyrir
barðinu á því. Á sunnudaginn var staða hans
„Hallgrímur Helgason
reynir að vanda sig við
statusinn, svo að hann
endi ekki á síðum
prentmiðla.“
- amb

Framleiðir nýja útivistarþætti
„Það hefur orðið mikil vakning í
almennri útivist undanfarin ár.
Traffíkin á Esjuna er gott dæmi
um það,“ segir Andri Ómarsson,
eigandi kvikmyndafyrirtækisins Mons, sem vinnur nú að gerð
nýrra útivistarþátta. Mons hefur
sérhæft sig í framleiðslu á útivistar- og jaðarefni, en þættirnir
sem um ræðir verða sex talsins
og munu fyrst og fremst snúa að
almennri útivist yfir sumartímann.
„Í þættinum verður eingöngu
útivistariðkun þar sem verið er
að nota eigin orku. Við förum á
brimbretti, kajak, svifdrekaflug,
köfun og ætlum að síga í gegnum Dyrhólaey, sem hefur aldrei
verið gert áður. Svo verður gengið á Esjuna, Hornstrandir, Laugaveginn og á Hrútfellstinda uppi
á Vatnajölki sem eru oft kallaðir íslensku alparnir,“ útskýrir
Andri sem er leiðsögumaðurinn

í þáttunum. „Það er bæði vant og
óvant fólk sem ferðast með mér.
Við sýnum möguleikana á hverjum stað fyrir sig og gefum fólki
hugmyndir um hvað sé hægt að
gera, svo allir ættu að geta fundið
útivist við sitt hæfi,“ bætir hann
við, en tökur á þáttunum standa
yfir um þessar mundir.
„Við verðum í tökum jafnt og
þétt út sumarið, en þættirnir
verða tilbúnir í lok sumars. Við
gerum svo ráð fyrir framhaldi á
sams konar þáttum sem verða þá
tileinkaðir vetrarsporti,“ segir
Andri.
-ag

ÚTIVIST FYRIR ALLA Andri Ómarsson
eigandi kvikmyndafyrirtækisins Mons
framleiðir sex þætti um almenna útivist
yfir sumartímann.

Viltu leigja okkur
bílinn þinn?
Ein stærsta bílaleiga Evrópu óskar eftir bílum
frá Íslendingum til notkunar á Íslandi

Sixt á Íslandi er umboðsaðili stærstu bílaleigu Þýskalands, Sixt rent a car.
Bílaleigan færir út kvíarnar á Íslandi og þarf mikinn fjölda bíla í viðbót við þann bílaﬂota sem nú er til staðar
til að anna bókunum erlendra ferðamanna í sumar.

Eru tveir bílar á heimilinu eða ertu með bíl sem ekki selst? Þá gætir þú
hugsanlega leigt bílinn þinn til bílaleigunnar Sixt á Íslandi í sumar.
Við óskum eftir bílum sem eru í verksmiðjuábyrgð og í góðu ástandi.
Við bjóðum þér allt að kr. 100.000 fyrir 30 daga leigu.
Ef af samstarﬁ verður gerir Sixt samning við þig um að leigja bílinn í allt að 8 vikur og Sixt tryggir bílinn.
Athugið að ef þú ert með bíl á bílasamningi eða rekstrarleigu, þar sem lánveitandi er skráður eigandi, getur
þú því miður ekki nýtt þér þetta tækifæri vegna ákvæða í þeim samningum.
Hafðu samband við þjónustufulltrúa okkar í síma 590 2000 til að fá nánari upplýsingar.

Sixt rent a car er stærsta bílaleiga þýskalands, stofnuð árið 1912 og starfar nú í 90 löndum. Ef þú ert á leið
til Evrópu í sumar þá getum við boðið þér bílaleigubíl á frábærum kjörum hjá Sixt.
Eigandi bílaleigunar Sixt á Íslandi er Bílabúð Benna - þar sem þú gerir hagkvæm og örugg bílaviðskipti.

www.sixt.is Tangarhöfða 8-12 Sími 590 2000
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Skagen

Álaborg

BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Mánudagar
til mæðu

M

ánudagsmorgnar eru ekki
minn uppáhaldstími vikunnar þegar hífa þarf börn og buru
upp eftir helgarfríið. Byrjun nýrrar vinnuviku fylgja líka flutningar af heimili á leikskóla á alls kyns
úti- og aukafatnaði barnanna sem
bætist ofan á venjubundið stúss við
að koma þeim söddum, klæddum
og ógrátandi út úr dyrunum. Til að
allt gangi upp þarf þjálfun, skipulag og elskulegan aga. Eiginlega
er merkilegt hversu smurt þessi
flókni þáttur lífsins virðist ganga
hjá ótrúlegasta fólki, að minnsta
kosti vælir enginn í blöðunum yfir
þessu brasi. Nema ég auðvitað.

AÐ morgni mánudags fyrir sléttri
viku tókst framkvæmd áætlunarinnar geysilega vel. Einkum ef
haft er í huga að bóndinn var fjarverandi og því bættist hundurinn
og hafragrauturinn á verkefnalistann minn með öllu hinu. Með lagni
og heppni stóðum við samt öll ferðbúin í forstofunni á slaginu: Tvö
börn, þrír bakpokar, einn hundur
og ég. Það eina sem vantaði til að
fullkomna morgunverkin var bíllykillinn sem uppgötvaðist að var
í vasanum hjá unglingsstúlkunni.
Sem var farin símalaus í sumarvinnuna.

Á svipstundu breyttist undursamleg yfirvegun í uppnám og ergelsi.
Með vinnustaðinn í öðru bæjarfélagi kom leigubíll þó ekki til greina
á þessu herrans niðurskurðarári.
Hið tilfinningaríka hundspott var
ekki hægt að skilja eftir eitt heima
mjög lengi og ég var stórlega
efins um að svona ofnæmisvaldar
mættu ferðast með strætó. Eina tiltæka farartækið var því reiðhjólið. Með minnsta grísinn í barnastólnum og þann næstminnsta á
hnakknum lögðum við loks af stað
eins og sígaunalest. Hundurinn
tölti þolinmóður í taumi, og með
útsjónarsemi komust bakpokarnir þrír líka fyrir á hjólinu. Þar sem
fyrsti áfangastaður var leikskólinn í göngufæri gat orðið ljómandi
gaman að reiða hjólið við fót með
allan skarann og farangurinn. Pollýönnuleikurinn hefði jafnvel tekist
ágætlega ef hundinum hefði ekki
orðið óbærilega mál á miðri leið.

SKYNDILEGA

leið mér eins
og smækkaðri myndlíkingu af
íslensku þjóðinni. Baksaði með
of stórt æki á of litlu farartæki
vegna hvatvísi einhvers annars.
Berandi hundaskít í poka. Samsvörunin varð óþægilega nákvæm
þegar hundaskítspokinn var kominn í ruslatunnu komandi kynslóða
á lóð leikskólans.

Kassi af bjór:
Horsens 2.170 kr.
Akureyri 5.208 kr.

Silkeborg
Árósar

Óðinsvé 780 kr.
r.
Reykjavík 999 kr.

Horsens

Flug, aðra leið:
Keflavík – Billund 12.900 kr.
Reykjavík – Vopnafjörður 15.800 kr.

Hamborgaramáltíð:

Billund
Óðinsvé

SPARAÐU

Álaborg og Billund

með því að skipuleggja
ferðina á netinu!

Jótland
Þýskaland

*

Verð frá 12.900 kr.

Í Lególandi í Billund er gaman
að vera. Rússíbanar, bátar, sjóræningjar og eintóm ævintýri.
Ekki klikka á frægustu
kubbum í heimi.

Jótland hefur upp á margt að bjóða og þar skemmtir öll fjölskyldan
sér konunglega í sumar. Við hvetjum alla hagsýna ferðalanga til
að skipuleggja sig vel fram í tímann og kynna sér bestu tilboðin

U
BÓKAÐ
NÚNA!

á netinu. Þannig er hægt að gera hagstæðustu kaupin í mat,
g
gistingu og afþreyingu á Jótlandi.
Kynntu þér kostina á www.icelandexpress.is og bókaðu núna,
því það er eins og alltaf, þeir sem fyrstir bóka fá besta verðið!

GÓÐAN DAG!
Í dag er mánudagurinn 15. júní,
166. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

2.58
1.42

Hádegi

Sólarlag

13.28
13.13

0.00
0.47

Heimild: Almanak Háskólans

með ánægju
* Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum. Um er að ræða valdar dagsetningar og takmarkað sætaframboð.

