FASTEIGN
18. TBL.

skoðun 12

Fínir dómar í Ameríku

SÉRBLÖÐ

Los Angeles Times er hriﬁð
af The Good Heart eftir Dag
Kára.
fólk 26

í Fréttablaðinu
Fasteignir.is
Allt
Híbýli og viðhald

IR.IS
3. MAÍ 2010

Tilboð óskast
í
Hraunbæ 102 hluta fasteignarinna
r
D og
GÖMUL
VEGGTJÖLD E í Reykjavík.
í líki14867 – Hraunbæ
öðlast

hesta og
r
nýtt líf
102 D og
Eannarra dýra hjá
Morrell
Frederique
í París.k.www.fr
í Reykjaví
ederiquemorre
l.com
Um

er að ræða
1.
Sölufulltrúar
og kjallararým
Hennýhæð
i
Árnadóttir
í báðum
hlutum
henny@365.is
samtals 563,7
512 5427

Tækifær
m²
Jóna María
samkvæmt
isdagar
Hafsteinsdótt
upplýsing20%-30%
um frá Fasteigna
ir jmh@3
65.is 512
skrá
5473 Þórdís
ríkisins.
Hermannsdót
af mörgumafsláttur Húsnæðið
tir thordis
var nýtt sem
h@365.is
heilsugæslustöð
vörum í dag. Brunabót
512 5447
mánuda
en stendur
kr. 86.200.00 amat er kr. 98.100.00
autt
g til föst Húseignin
0,- og fasteignam
0,-.
at er
udags verður
7C, 105 Reykjavík til sýnis í samráði

híbýli og viðhald
við Ríkiskaup
, Borgartún
Tilboðseyðublöð í síma 530 1400.
i
um um frágang liggja frammi hjá Ríkiskaup
og útfyllingu
Gögnin eru
á tilboðseyð um ásamt regleinnig
ublaði.
www.rikiskaup.is aðgengilegMÁNUDAGUR
á heimasíðu
3. MAÍ 2010
Ríkiskaup
Tilboð
a

&ǇƌŝƌďƷƐƚ
ĂĝŝŶŶŽŐ
Opið: má-fö.

skulu berast
til Ríkiskaup
Traktora
Reykjavík fyrir
kl. 10:00 þann a, Borgartúni 7C, 105
verða kön
opnuðnurn
ar 18. maí 2010 þar
í viðurvist
komnarbjóðenda er þess óska. sem þau

ŚĞŝŵŝůŝĝ

12:30
Dalvegi
16a, Rauðu-18:00,
Kóp. 201
múrstein
- S: 517
shúsunu
7727 www.no m
ra.is

Íbúðin er á

Útboð skila

árangri!

annarri hæð

í þríbýlishús

Sérhæð við
Hávallagötu
Í
i við Hávallagötu

7.

MYND/ÚR EINKASAFNI

Blaðberinn bíð
ur

þín

Fasteignamarkaðu
rinn er með
á skrá íbúð við
Hávallagötu
7.

og tveimur
svefnherb
ergjum, og
er skipulagi
er flísalagt
ð eins og
hér segir:
og með harðviða
Komið er
innréttingu
inn um sérinnga
rbúðin er á annarri
úr mahóní
flísalagð a
ng í
og góðri
borðaðstöðu.
hæð í þríbýlstofu. Farið
ishúsi, skráð
Baðherbergi
kókos teppalag
er upp
106,5 fermetrar
baðkari, glugga
er með
ðan stiga
samkvæm
hæð. Stigapall
á efri
og sturtuaðs
t Fasteigna
og marmara
töðu
mati ríkur/hol er
isins, en er
á veggjum
parketlagt og er
í raun um
og gólfi.
útgengt á
Tvær sérgeym
það bil 120
fermetrar
svalir í norðBlaðberinn...
samkvæm
vestur. Stofur
slur og
eiginlegt
...góðar fréttir
..
eru
Íbúðin samanste t seljanda.
þvottaherbergi samfyrir umhverfið
en með rennihurð samliggjandi
ndur af tveimkjallara.
eru í
ur stofum,
á milli. Barnaherbergi
Valdís og
fjórum herbergj
er parketla
krummi
Húsið er
um
brosa blítt
gt, sömuí góðu ásigkomu
leiðis hjónaher
hvort til
lagi að utan
annars. Hann
bergi. Eldhús
sem innan
er þeirri
að sögn
seljanda.
náttúru

Þú færð Blaðberann
þinn í Skaftahlíð
alla virka daga
24
frá kl. 9-17.

Gekk með
maganum krummann í
í í
gæddur

að blaka

vængjun
um þegar

togað er

í spotta.
MYND HEIDA.IS

"OGI

6A
N
¹ SÎTAR E
LUSK IGNIR

MÁNUDAGUR
3. maí 2010 — 102. tölublað — 10. árgangur

Klippir í
Danaveldi
Kristinn Óli Hrólfsson opnar
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Tryggingasvikum hefur
fjölgað eftir bankahrun
Hluta tilkynninga um innbrot má skrifa á tilraun til bótasvika. Ungt fólk virðist bíræfnara en áður og
þekkir helmingur aldurshópsins 16-24 ára til tryggingasvika. Svik kosta tryggingafélög fjóra milljarða á ári.
NEYTENDUR Tryggingasvikum og
tilraunum til svika hefur fjölgað
eftir bankahrunið, að mati Guðmundar Arnar Gunnarssonar,
forstjóra vátryggingafélagsins
VÍS. Niðurstöður könnunar, sem
Capacent Gallup gerði fyrir Samtök fjármálafyrirtækja, sýna að
fólk telur tryggingasvik léttvægari en fjárdrátt og önnur fjármálabrot. Athygli vekur að nærri helmingur þátttakenda á aldrinum 16 til
24 ára þekkir til tryggingasvika.
Guðmundur bendir á að í
gegnum tíðina hafi verið upplýst um tryggingasvik, svo sem

sviðsetta árekstra, til að fá bætur
greiddar frá tryggingafélögum. Á
meðal annarra brota sem algengari séu nú en fyrir hrun séu tilkynningar um innbrot í heimahús
og bíla og íkveikjur. Guðmundur segir að þótt innbrotafaraldur
hafi gengið yfir á síðasta ári útiloki hann ekki að einhverjar tilkynningar um innbrot séu ekki
sannleikanum samkvæmar. Það
geti skekkt upplýsingar um tíðni
þeirra.
Páll Sigurðsson, sérfræðingur
hjá Sjóvá, segir sviðsetta árekstra
og þjófnaði raunverulegt vandamál

hér á landi. Páll, sem vinnur við
rannsóknir á bótasvikum, rifjar
upp að í fyrra hafi maður tilkynnt
um þjófnað á tveimur motocrosshjólum og fengið tvær milljónir í
bætur. Síðar kom í ljós, í kjölfar
ábendingar, að hjólin voru enn í
vörslu mannsins. Hann hlaut dóm
fyrir svikin og endurgreiddi bæturnar. Páll tekur fram að svona tilfelli séu undantekningar, langflestir séu strangheiðarlegir en greiði
fyrir háttsemi hinna óheiðarlegu
með iðgjöldum sínum.
Guðmundur Örn telur skýringuna á því hversu margt ungt fólk

Ungir drengir í Úkraínu:

Valsmenn jöfnuðu

Flytja lög Diktu
og Sigur Rósar

Valsmenn létu Hauka ekki
stela öðrum sigri í úrslitaeinvígi N1 deildar karla í
handbolta.
sport 22

FÓLK „Sigur Rós hafði

gríðarleg áhrif á mig – ég
hafði aldrei upplifað svona
sterkar tilfinningar gagnvart
tónlist,“ segir Maksym Dzitsiuk.
Maksym og félagi hans í
hljómsveitinni The Awe of
the Landscape from the Foothills of Mars, Where Harvesters Eat Open-Face Sandwiches frá Úkraínu hafa
undanfarið tekið upp lög með
íslenskum hljómsveitum og
birt á vefsíðunni Youtube.
„Sigur Rós er uppáhaldshljómsveitin okkar. Hún er
samt meira en hljómsveit eða
góð tónlist. Hún er eitthvað
meira – eitthvað sem breytti
lífi okkar,“ segir Maksym.

veðrið í dag
8

viti af tryggingasvikum liggja í
því að ungt fólk líti tryggingafélag
öðrum augum en þeir eldri.
„Sumum finnst einfaldlega sem
þeir eigi rétt á að fá greitt til baka
frá tryggingafélögum. Það er
hugarfar sem við finnum fyrir í
dag,“ segir hann. Undir þetta tekur
Páll. Hann segir ungt fólk frekar
þann hóp sem líti á tryggingasvik
sem minni háttar brot.
Bótagreiðslur vátryggingafélaga
námu þrjátíu milljörðum króna
árið 2008. Talið er að þar af nemi
bótasvik allt að 4,5 milljörðum
króna.
- jab / sjá síðu 12
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VÍÐA DÁLÍTIL VÆTA Í dag verða
sunnan eða suðvestan 5-10 m/s
V-til, annars hægari. Víða væta en
úrkomulítið SA-til framan af degi.
Hiti víðast 5-13 stig.

- afb / sjá síðu 26

veður 4

STUTT HEIMSÓKN Flutningaskipið Green Ice, sem skrásett er á Bahama-eyjum, hélt úr Reykjavíkurhöfn í gærkvöldi

73,8%

eftir stutta viðkomu. Norskt skipafélag, Green Reefers, á skipið sem er sérútbúið til að flytja frystar afurðir. Alls á félagið 45 skip sem
starfa um allt Norður-Atlantshaf og eiga starfsstöðvar víða um heim.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Guðlaugur Þór Þórðarson segir ekki víst að hann sé styrkjakóngur stjórnmálanna:

23,7%
MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað,
höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

Hefur ekki hugleitt afsögn
STJÓRNMÁL Guðlaugur Þór Þórðarson hefur ekki hugleitt að segja af sér þingmennsku þrátt fyrir háværa
kröfu um að þeir sem þáðu hæstu prófkjörsstyrkina
víki af Alþingi. Þetta segir hann í viðtali við Fréttablaðið í dag.
„Nei, ég hef ekki gert það. Enda held ég að þegar
menn skoða mín verk af einhverri sanngirni þá geti
þeir ekki komist að neinni annarri niðurstöðu en að
ég hafi verið að vinna með hag almennings að leiðarljósi og svo sannarlega ekki látið neina aðra hagsmuni
þvælast fyrir því,“ segir hann.
Guðlaugur þáði 24,8 milljónir króna í styrki fyrir
kosningarnar 2007. Enginn þáði hærri styrki samkvæmt upplýsingum Ríkisendurskoðunar. Guðlaugur segir að þetta segi þó ekki alla söguna.
„Ríkisendurskoðun skoðaði ekkert þessa styrki.

Það er ekki hennar hlutverk að sannreyna eða fara
ofan í þær upplýsingar sem henni eru sendar,“ segir
Guðlaugur. Hægt sé að skoða málin og síðan draga
þá ályktun að aðrir hafi farið svipaða leið og hann, í
það minnsta.
Guðlaugur hvetur til þess að menn fari fljótlega að
ljúka uppgjörinu og horfa til framtíðar. Mikilvægt sé
þó að farið verði í tvær umfangsmiklar rannsóknir í
anda rannsóknarinnar á bankahruninu; annars vegar
rannsókn á því hvernig tekið hefur verið á skuldurum
og skuldugum fyrirtækjum og hins vegar rannsókn
á Icesave-málinu.
Guðlaugur segir mótmælin sem verið hafa við
heimili hans helst beinast gegn börnum hans og vonar
að hann verði sá síðasti sem verður fyrir barðinu á
slíkum aðgerðum.
- sh / sjá síðu 8
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Eldgosið í Eyjafjallajökli er stöðugt og ekkert bendir til gosloka:

Sjóðandi vatn berst í Markarfljótið

SJÁVARÚTVEGUR Landssamband

smábátaeigenda lýsir yfir vonbrigðum með að tillaga Einars
K. Guðfinnssonar, þingmanns
Sjálfstæðisflokks, um að 6.000
tonna strandveiðikvóti komi til
viðbótar við útgefinn heildarafla
hafi verið felld á Alþingi.
Frumvarp sjávarútvegsráðherra um strandveiðar hefur
verið samþykkt. Reglugerð verður gefin út fljótlega og umsóknir um leyfi afgreiddar frá Fiskistofu. Gera má ráð fyrir að
fyrsti dagur strandveiða verði
10. maí.
Mikill áhugi er fyrir veiðunum
eins og í fyrrasumar og talið að
bátar á sjó muni losa sjöunda
hundraðið.
- shá
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IÐNAÐUR „Það má bæta við þessa
tölfræði að þær eru teljandi á
fingrum annarrar handar íbúðirnar sem hafin hefur verið bygging á
frá áramótum, ef það eru þá nokkrar,“ segir Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri Samtaka
iðnaðarins.
Nýjar tölur sem Samtök iðnaðarins hafa tekið saman yfir þróun
íbúðabygginga 1995-2009 undirstrika að birtingarmynd hrunsins
er hvergi skýrari en á fasteignamarkaði. Árið 2009 var aðeins hafin
bygging á 208 íbúðum hér á landi.
Árin 2005 til 2007 voru þær hins
vegar 3.700 til 4.500 á ári. Meðaltal síðustu tuttugu ára sýnir að
hafin var bygging á tæplega 2.000
íbúðum ár hvert. Samtökin telja eitt
aðaláhyggjuefnið að innan skamms
tíma geti markaðurinn ekki svarað
eftirspurn ungs fólks sem hyggst
kaupa sér íbúð.
Jón Steindór segir að á undanförnum árum hafi vissulega verið
byggt langt yfir meðaltali síðustu
áratuga. „En þessar tölur segja
okkur engu síður að það styttist
mjög í að það verði skortur á íbúðahúsnæði. Á síðustu árum byggðum
við í samræmi við tíðarandann og
því vantar minni og viðráðanlegri
íbúðir inn á markaðinn. Það eru
stórir árgangar að koma út á húsnæðismarkaðinn og þó að það sé til
töluvert af húsnæði þá hentar það
ekki þeim hópi.“
Fasteignamarkaðurinn hefur
lengst af þróast í samræmi við
náttúrulega fjölgun þjóðarinnar
og nýbyggingar verið um 2.000 á
ári. Nú stefnir hins vegar í að það
myndist „skalli“ á markaðnum, því
þegar eftirspurnin eykst að nýju

2002

Strandveiðilög samþykkt:

mun hraunelfurinn úr gígnum koma hér niður. Ekki er vitað hvenær.

Á árunum 2004 til 2007 voru byggðar um 12.000 íbúðir. Áratugina á undan
voru þær um 16.000. Ekkert hefur verið byggt í ár. Undirliggjandi þörf er fyrir
lítið og ódýrt húsnæði fyrir kynslóðirnar sem eru að koma inn á markaðinn.

1999

BRUNI Þrír íbúar komust með
naumindum út úr brennandi
húsi á Hellissandi um þrjúleytið í fyrrinótt en reykskynjari vakti þá í tæka tíð. Eftir að
íbúar hússins komust út var
kallað eftir slökkviliðinu sem
náði fljótlega tökum á eldinum
og slökkti hann nokkru síðar.
Að sögn Svans Tómassonar,
slökkviliðsstjóra Snæfellsbæjar,
sluppu íbúarnir við reykeitrun.
Eignatjón var hins vegar talsvert. Talið er að kviknað hafi í
út frá helluborði.
Samkvæmt upplýsingum frá
varðstjóra í Snæfellsbæ bjó
fólkið í einbýlishúsi og er stór
hluti þess ónýtur. Enginn vafi
leikur á því að reykskynjarinn
bjargaði lífi systkinanna sem
öll voru sofandi þegar eldurinn
kviknaði í húsinu.

GÍGJÖKULL Flóðið kom niður jökulinn á fyrsta degi en ef heldur áfram sem horfir

Engar íbúðir verið
byggðar á þessu ári

2000

Reykskynjari
bjargaði lífi
þriggja systkina

1997

Eldur í húsi á Hellissandi:

1998

Jón Gnarr er formaður Besta flokksins.
Besti flokkurinn mælist næststærsti
flokkurinn í Reykjavík samkvæmt könnun
Fréttablaðsins og Stöðvar 2.

1995

„Nei, við erum langbestir.“

Hraunið rennur hægt frá gígnum og fer mest orka þess í að
bræða ís. Þrátt fyrir gjóskufall í
nærsveitum, þá er kraftur gossins og gjóskuframleiðsla aðeins
brot af því sem átti sér stað fyrstu
daga gossins.
Í flugi TF SIF í gær sást
gosmökkur í fjóra til rúmlega fimm kílómetra hæð við
Eyjafjallajökul.
Fréttir frá því í gærmorgun
sögðu frá því að gosmökkurinn
væri dekkri en áður sem bendir
til að meiri gjóska hafi þá komið
úr eldstöðinni.
- shá

1996

Jón, eruð þið ekki bara næstbestir?

ELDGOS Hraunið sem rennur úr
eldstöðinni í Eyjafjallajökli er
talið vera komið að brúninni við
Gígjökul. Sjóðandi bræðsluvatnið rennur niður brattann og ofan
í Markarfljót og leggur gufumökkinn af jöklinum og fljótinu. Hraunrennslið er talið vera
komið um þrjá kílómetra frá upptökum.
Ekkert bendir til gosloka og í
skýrslu jarðvísindamanna frá
því á laugardag segir að virkni
gossins sé svipuð og síðustu átta
daga og gígur hlaðist upp í nyrsta
gígnum.

■ Síðastliðin tuttugu ár
hafa að jafnaði verið
byggðar um 2.000
íbúðir á hverju ári.
■ Þegar hæst lét árin
2005-2007 voru að
jafnaði byggðar ríflega
4.000 íbúðir; mest 2007
tæplega 4.500 íbúðir.
■ Í fyrra voru byggðar
208 íbúðir en til víðbótar voru kláraðar 898
íbúðir frá fyrri árum.
■ Mikið var byggt af dýru
4-5 herbergja íbúðum.
■ Þörfin næstu tvö til
þrjú árin er ódýrt 2-3
herbergja húsnæði.

Samtökin Miðborgin okkar:

Töluvert dregið
úr viðskiptum
VERSLUN Magnús G. Friðgeirsson,

formaður samtakanna Miðborgin
okkar, er afar ánægður með skjót
viðbrögð ríkis, borgar og annarra
hagsmunaaðila við erfiðleikum í
ferðaþjónustu í kjölfar gossins
í Eyjafjallajökli. Ákveðið hefur
verið að setja milljarð króna í
landkynningu erlendis.
Samtökin Miðborgin okkar
blésu til fundar í lok síðustu viku
þar sem forkólfar ferðaþjónustunnar og hagsmunaaðilar miðborgarinnar skiptust á upplýsingum.
„Ég fann fyrir mikilli samheldni og finnst ótrúlega margt
hafa áunnist á skömmum tíma,“
segir Magnús. Hann segir að
talsvert hafi slegið á viðskipti
í miðborginni eftir að gosið í
Eyjafjallajökli hófst. „Þar af
leiðandi fannst okkur tilefni til
samráðs og samstarfs. Fyrir gos
var búist við einhverju besta
ferðamannasumri nokkru sinni.
Með því að grípa til skjótra
aðgerða er vonandi hægt að
koma í veg fyrir að það hlaupi
frá okkur.“
- ve

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

LÖGREGLUMÁL

Það eru stórir árgangar að koma út
á húsnæðismarkaðinn og þó að það
sé til töluvert af húsnæði þá hentar það ekki
þeim hópi.
JÓN STEINDÓR VALDIMARSSON,
FRAMKVÆMDASTJÓRI
SAMTAKA IÐNAÐARINS.

vantar íbúðir af hagstæðri stærð.
„Þá má líka spyrja hverjir eiga að
byggja þær íbúðir,“ segir Jón Steindór. Hann segir að þrátt fyrir að
stór verktakafyrirtæki í byggingariðnaði lifi ennþá, og þá í gegnum
gríðarlegan niðurskurð, þá sé staða
minni verktaka alvarlegri. „Það eru
mörg lítil fyrirtæki í þessari grein
sem eru stopp eða horfin. Það gæti
orðið hægara sagt en gert að koma

greininni í gang að nýju ef þetta
heldur áfram sem horfir.“
Bjarni Már Gylfason, hagfræðingur hjá Samtökum iðnaðarins,
telur að það taki eitt til tvö ár fyrir
fasteignamarkaðinn að éta upp
offramleiðslu síðustu ára. Það sé
heldur ekki vitað hversu mikið af
íbúðarhúsnæði standi autt. „Ég held
að það sé ekki eins mikið og margir
halda fram.“
svavar@frettabladid.is

Margir á ferli í Eyjum
Margt fólk var á ferli í miðbæ Vestmannaeyja um helgina en lítið um
árekstra á milli manna. Lögreglan var
tvisvar kölluð til vegna slagsmála en
í báðum tilfellum höfðu slagsmálahundarnir horfið á braut áður en
lögreglan kom á staðinn.

Fíkniefni fundust á Akureyri
Lögreglan á Akureyri var kölluð út
í heimahús í gærmorgun vegna
hávaða. Í framhaldi af því var gerð
húsleit og fundust á heimilinu nokkur
grömm af kannabisefnum auk amfetamíns. Tveir piltar á táningsaldri voru
handteknir í kjölfarið og yfirheyrðir
af lögreglu. Rannsókn málsins telst
lokið.

Skattayfirvöld sækja að rúmlega þrjátíu fyrrverandi stjórnendum bankanna:

Stjórnendur fá milljóna bakreikninga
valið að eiga bréfin eða selja þau en ef þau lækkuðu
gátu þeir gengið frá samningnum sér að kostnaður Glitnis og Kaupþings hafa fengið bakreikning
arlausu. Stjórnendurnir greiddu 10 prósenta fjárfrá skattayfirvöldum vegna sölumagnstekjuskatt þegar bréfin voru seld
réttasamninga. Krefjast skattaen greiddu ekkert vegna söluréttarins.
yfirvöld að samningarnir verði
Þessu vill Ríkisskattstjóri breyta og
skattlagðir sem launatekjur en
hefur þegar unnið málið fyrir yfirekki fjármagnstekjur. Dæmi eru
skattanefnd og héraðsdómi.
um að menn hafi hagnast um hálfSamkvæmt heimildum fréttastofu
an milljarð á samningunum. Þetta
Stöðvar 2 hafa nú rúmlega 30 fyrrverkom fram í fréttum Stöðvar 2 í gær.
andi stjórnendur Glitnis og Kaupþings
Skattayfirvöld hafa um nokkfengið endurákvörðun opinberra
urt skeið skoðað söluréttargjalda frá skattayfirvöldum
samninga sem starfsmönnum
vegna samninganna. Meðal
gömlu bankanna bauðst. Vilja
þeirra eru fyrrverandi forstjóri
þau meina að slíka samninga
og stjórnarformaður Kaupberi að skattleggja sem launaKAUPÞINGSMENN
þings, Hreiðar Már Sigurðstekjur en ekki fjármagnstekjur.
Sigurður Einarsson og
son og Sigurður Einarsson, og
Söluréttarsamningar virkHreiðar Már Sigurðsson
fyrrverandi forstjóri Glitnis,
uðu þannig að starfsmönnum
eru meðal þeirra sem
Bjarni Ármannsson. Málin
gafst færi á að kaupa hlutafengu endurákvörðun
munu þó vera misjafnlega
opinberra gjalda frá
bréf með söluréttartryggskattayfirvöldum.
langt á veg komin.
ingu fyrirtækisins. Ef bréfin hækkuðu í verði gátu þeir
- ghh
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SKATTAMÁL Rúmlega þrjátíu fyrrverandi stjórnend-
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Vinsælasti
snertisíminn
Nokia 5230
Útborgun: 9.990 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán.
2.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

33.990 kr./ stgr.

1.000 kr. n
á mánuði íotkun
12 mán. fylg
ir!
Gild
dagur & steini

ir í áskrift
og frelsi.

Flottasti
snertisíminn
iPhone 3GS

1.000
á mánkr. notkun
12 má uði í
n. fylg
Gildir
ir!
í áskr
if
t og fr
elsi.

Ódýrasti
snertisíminn
Huawei U7510

Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 9.900 kr. á mán. í 18 mán.
2.000 kr. notkun á mán. í 18 mán. fylgir.

146.990 kr./ stgr.

un
2.000 kr. notk
á mánuði í ir!
18 mán. fylgiðslu.
með staðgre
Gildir ekki

Útborgun: 0 kr.
Afborgun: 2.000 kr. á mán. í 12 mán.
1.000 kr. notkun á mán. í 12 mán. fylgir.

24.000 kr./ stgr.
Bíókort, 6 x í bíó,
fylgir Huawei U7510!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, Glerártorgi Akureyri
og MM Selfossi | Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is | m.nova.is | Facebook | Twitter
Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 250 kr. /mán. greiðslugjald. Staðgreitt: Þá þarf ekki kreditkort.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

127,37

127,97

Sterlingspund

195,25

196,19

Evra

169,57

170,51

Dönsk króna

22,779

22,913

Norsk króna

21,587

21,715

Sænsk króna

17,633

17,737

Japanskt jen

1,3464

1,3542
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GENGIÐ 30.04.2010

192,35

193,49

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
226,3981
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Íslandsbanki í útrás:

Skrifstofa opni
í New York
VIÐSKIPTI Íslandsbanki ætlar að

hasla sér völl í Bandaríkjunum
með fjármálaráðgjöf við fjárfesta
í sjávarútvegi og
jarðvarmaorku.
Til stendur að
opna skrifstofu í
New York og segir
Birna Einarsdóttir, bankastjóri
Íslandsbanka, að
ímynd Íslands á
BIRNA
þessum vettvangi
EINARSDÓTTIR
hafi ekki laskast
þrátt fyrir bankahrun. Þetta kom fram í fréttum
Stöðvar 2 í gær.
Íslandsbanki hefur einbeitt
sér að þjónustu við fyrirtæki
sem starfa í sjávarútvegi og í
tengslum við jarðhita.
Ef allt gengur að óskum opnar
skrifstofan á næstu vikum.
- ghh

Sjúkraflugvélar kyrrsettar:

Vonandi flogið
aftur í dag
SAMGÖNGUR Flugvélar Flugfélags

Vestmannaeyja sem sinna sjúkraflugi milli lands og eyja hafa ekki
haft leyfi til þess að fljúga frá því
á föstudag samkvæmt fréttavefnum suður.net.
Þar er haft eftir framkvæmdastjóra Flugfélags Vestmannaeyja,
Valgeiri Arnórssyni, að Flugmálastjórn sé að skoða umbeðin
gögn og vonar að hægt verði að
byrja að fljúga aftur í dag.
Vísir greindi frá því á laugardag að kalla þurfti þyrlu Landhelgisgæslunnar út til þess að
sækja alvarlega veikan mann
aðfaranótt laugardags. Þyrlan
þurfti að sækja manninn þar sem
báðar sjúkraflugvélarnar í Vestmannaeyjum máttu ekki fljúga.

Grikkir þurf að færa miklar fórnir til að koma í veg fyrir gjaldþrot þjóðarbúsins:

Samþykkja neyðaraðstoð frá ESB og AGS
GRIKKLAND Gríska ríkisstjórnin
hefur ákveðið að þiggja aðstoð
Evrópusambandsins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins við að vinna
sig út úr þeim efnahagsþrengingum sem við blasa við grísku þjóðoinni. George Papandreou, forsætisráðherra Grikklands, segir
íbúa landsins þurfa að færa miklar fórnir til að koma í veg fyrir
yfirvofandi gjaldþrot. Óttast er
að efnahagskreppan í Grikklandi
geti haft skaðleg áhrif á efnahag
annarra ríkja á evrusvæðinu.
Áætlað er að lánagreiðslur til
Grikkja geti numið allt að 120

milljörðum evra á næstu þremur árum.
Grikkir þurfa að skera niður
ríkisútgjöld um 30 milljarða evra
á næstu þremur árum og er markmiðið að fjárlagahalli, sem var
13,6 prósent af vergri landsframleiðslu á síðasta ári, verði kominn
niður í 3 prósent árið 2014.
José Manuel Barroso, forseti
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði björgunaraðgerðirnar eiga bæði að stuðla að
efnahagslegu jafnvægi í Grikklandi og á evrusvæðinu sjálfu.

Aðgerðir Grikkja
■ Hætta þarf við bónusgreiðslur til ríkisstarfsmanna.
■ Minnka þarf árlegar uppbætur til fólks og tekjuhærri einstaklingar fá alls
engar uppbætur.
■ Hætt er við launahækkanir til ríkisstarfsmanna næstu þrjú árin.
■ Hækka virðisaukaskatt úr 21 prósenti í 23 prósent.
■ Hækka skatta á eldsneyti, áfengi og tóbaki um 10 prósent.
■ Leggja skatt á ólöglegar byggingarframkvæmdir.

- sm

Bílsprengjan sprakk ekki
vegna galla í kveikjubúnaði
Samtökin Tarik-e-Taliban segjast í myndbandi bera ábyrgð á bílsprengjunni sem komið var fyrir á Times
Square í New York í fyrrakvöld. Bandaríska alríkislögreglan rannsakar allar vísbendingar. Galli í kveikjubúnaði varð til þess að sprengjan sprakk ekki en hún hefði getað drepið þúsundir sem voru á torginu.
BANDARÍKIN Samtökin Tarik-e-Taliban, sem eru

samtök pakistanskra talibana, segjast bera
ábyrgð á bílsprengjunni sem sprengja átti á
Times Square í New York í fyrrakvöld. Þetta
kom fram á myndskeiði sem birtist á vefnum
Youtube í gær.
Samkvæmt myndbandinu var sprengjunni
komið fyrir á torginu til að hefna tveggja leiðtoga al-Kaída-samtakanna, sem drepnir voru í
Írak fyrir skömmu og fyrir loftárásir Bandaríkjamanna á talibana í Pakistan.
Bandarísk stjórnvöld leggja nú allt kapp á
að upplýsa hver stóð að baki bílasprengjunni.
Vegna bilunar í kveikjubúnaði sprakk hún ekki.
Þúsundir manna voru samankomnar á torginu
og mátti litlu muna að illa færi.
Bæði Barack Obama, forseti Bandaríkjanna,
og Michael Bloomberg, borgarstjóri New York,
þökkuðu skjótum viðbrögðum lögreglu borgarinnar.
„Við vorum heppin,“ sagði Bloomberg og þakkaði um leið vökulum augum íbúa borgarinnar. Þá
sagði hann að þótt sprengjan virtist hafa verið
„viðvaningslega gerð” hefði hún getað banað þúsundum. Alríkislögreglan rannsakar fjölmargar
vísbendingar sem hún hefur komist yfir, meðal
annars hár og fingraför sem fundust í bifreiðinni. Þá er verið að fara yfir allar upptökur úr
nálægum eftirlitsmyndavélum.
Að sögn yfirvalda var sprengjan gerð úr flugeldum, própangasi, bensíni og með tímastilli.
Henni var komið fyrir í grænni Nissan Pathfinder bifreið sem var lagt á horni 45. strætis og
7. breiðgötu. Götusali sá reyk leggja frá bílnum
um kvöldmatarleytið og lét lögreglu vita. Bíllinn
var skilinn eftir í gangi og með blikkandi hættuljós. Sprengjusérfræðingar voru kallaðir til og
var stór hluti hverfisins lokaður af. Hann var
þó opnaður aftur eftir að bifreiðinni hafði verið
komið fyrir á öruggum stað. Flestum sýningum
á Broadway var haldið áfram.

SPRENGJAN GERÐ ÓVIRK Á stærri myndinni má sjá mann úr sprengjudeild lögreglunnar gera sprengjuna óvirka en

á innfelldu myndinni má sjá þegar bifreiðin var dregin burt.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Times Square – krossgötur heimsins
Bandarísk stjórnvöld hafa lengi óttast að Times
Square í New York, sem hefur verið kallað hjarta
borgarinnar, yrði fyrir hryðjuverkaárás. Torgið er um
sex kílómetra frá staðnum þar sem Tvíburaturnarnir
stóðu og er afar vinsæll áfangastaður ferðamanna.
Um 37 milljónir manna heimsækja torgið á hverju
ári og þegar mest lætur getur mannmergðin orðið
svo mikil að erfitt getur verið að komast um á torginu. Meira en þrjátíu leikhús eru nálægt torginu
og hefur gatnamótum 7. breiðstrætis og 42. götu
verið lýst sem krossgötum heimsins.

Torgið var eitt sinn kallað Longacre Square en
núverandi nafn fékk það eftir að New York Times
opnaði skrifstofu sína þar árið 1904. Mörg ár eru
síðan blaðið flutti sig um set.
Talið er að allt að ein milljón manna komi þar
saman á hverju ári til að fagna áramótum.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem torgið er rýmt af
ótta við sprengjuárás. Í desember árið 2009 var því
lokað í stutta stund þegar grunur lék á að sprengja
gæti verið falin í númerslausum bíl sem stóð þar.
Sá ótti reyndist óþarfur.

kristjan@frettabladid.is

VEÐURSPÁ
Nýr Nicorette plástur
fæst nú 25 mg
og hálfgagnsær

Nicorette Invisi 25 mg
Er að hærri styrkleika en fyrri
forðaplástrar frá Nicorette

!
Nýtt

Nicorette® nikótínlyf eru fáanleg án lyfseðils og eru notuð til að auðvelda reykingafólki að venja sig af tóbaki með því
að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum. Skammtar eru einstaklingsbundnir eftir því hve mikið er reykt. Nota má
forðaplásturinn einan og sér eða samtímis 2mg Nicorette lyfjatyggigúmmíi eða Nicorette innsogslyfi. Hámarksdagskammtur
er 1 stk forðaplástur og annað hvort 24 stk lyfjatyggigúmm eða 12 hylki af innsogslyfi.Til að ná sem bestum árangri skal fylgja
leiðbeiningum í fylgiseðli. Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfin. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir
nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, nýlegt hjartaáfall, óstöðuga versnandi hjartaöng, alvarlegar hjartsláttartruflanir, ómeðhöndlaðan
háþrýsting eða nýlegt heilablóðfall eiga ekki að nota Nicorette. Börn yngri en 15 ára mega ekki nota Nicorette. Þungaðar konur og konur með
barn á brjósti skulu eingöngu nota Nicorette í samráði við heilbrigðisstarfsfólk. Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.
Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark ApS. Umboð á Íslandi: Vistor hf., Hörgatún 2, 210 Garðabæ.
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RÓLEGT VEÐUR
Veður verður rólegt í vikunni en
búast má við dálítilli vætu af og til,
einkum norðan
og vestan til. Það
lítur út fyrir að Suðausturland verði í
algjörum sérﬂokki
hvað sólskin og
hita varðar en á
ﬁmmtudag gæti
8
hitinn þar náð allt
að 18°C.

Á MORGUN
3-8 m/s.
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5-10 m/s.

10
16

8°
10°

Kaupmannahöfn

10°

Las Palmas

20°

London

8°

Mallorca

20°

New York

28°

Orlando

35°

Ósló

10°

París

10

9°
12°

8°

San Francisco

27°

Stokkhólmur

9°

Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
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KJÖRKASSINN

Heimsmeistarinn í snóker hefur gerst sekur um mútuþægni:

Heimssýningin EXPO 2010:

Higgins dæmdur í keppnisbann

Mikil aðsókn í
íslenska skálann

BRETLAND Heimsmeistarinn í

Viltu að giftingar samkynhneigðra verði leyfðar innan
þjóðkirkjunnar?
Já

62,2%
37,8%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Spilar þú póker?
Segðu skoðun þína á visir.is

Varnarmálaráðherra S-Kóreu:

Heitir því að ná
árásarmönnum
KÓREA Kim Tae-young, varnar-

snóker, John Higgins, hefur verið
dæmdur í keppnisbann eftir að
upp komst um að hann hafi þegið
mútur. Samkvæmt heimildum
News of the World á Higgins að
hafa þegið greiðslu sem hljóðar
upp á 51 milljón króna gegn því
að tapa leik.
Blaðamaður hjá News of the
World hefur undir höndum myndband þar sem sjá má Higgins og
umboðsmann hans, Pat Mooney,
semja um tapið við mann í Úkraínu. Higgins neitar sök. „Í öll þau
ár sem ég hef leikið snóker hef ég

aldrei þegið mútur. Í Úkraínu óttaðist ég um líf mitt, ég vissi ekki
við hvern ég átti og þorði ekki
annað en að hlýða manninum ef
vera skyldi að hann tilheyrði rússnesku mafíunni,“ var haft eftir
Higgins.
Formaður Félags snókerleikmanna, Barry Hearn, dæmdi
Higgins í leikbann í kjölfar
fréttanna. Hann sagði málið svo
alvarlegt að hann hafi neyðst til
að grípa til örþrifaráða. Hann
segir málið nú til skoðunar og að
niðurstöðu verði að vænta innan
nokkurra vikna.
- sm

ÚTFLUTNINGUR Íslenski skálinn

Í KEPPNISBANN John Higgins fékk

greidda háa upphæð fyrir að tapa leik í
snóker.
NORDICPHOTOS/GETTY

á heimsýningunni EXPO 2010 í
Shanghaí var opnaður formlega á
laugardag en biðraðir hafa myndast fyrir utan skálann í þau fjögur skipti sem hann hefur verið
opnaður óformlega. Um 20 þúsund gestir höfðu lagt leið sína í
skálann.
Á EXPO er ætlunin að kynna
Ísland sem áfangastað fyrir
ferðamenn, hátæknilausnir á
sviði jarðhita, íslenskt hugvit og
að rækta pólitísk samskipti við
Kína.

HREINSUN OLÍUBLAUTRA FUGLA
Olía sest í fiður fugla sem verður til
þess að þeir geta ekki haldið
á sér hita. Þeir gleypa olíu sem
hefur áhrif á lifrar- og nýrnastarfsemi
og eyðileggur æxlunarfæri

málaráðherra Suður-Kóreu,
hefur heitið því að þeir sem
sökktu suður-kóreska herskipinu Cheonan undan strönd Norður-Kóreu í lok mars skulu greiða
fyrir það dýru gjaldi.
Mikil sprenging hlutaði skipið í sundur og létust 46 suðurkóreskir skipverjar lífið. Skipið
sökk 26. mars. Líklegast er talið
að tundurskeyti hafi grandað
skipinu. Búið er að ná flaki
skipsins af hafsbotni og er það
nú til rannsóknar.
Kim Tae-young gaf ekki upp
til hvaða aðgerða yrði gripið og
sakaði Norður-Kóreumenn ekki
með beinum orðum um verknaðinn. Margir Suður-Kóreumenn
hafa þá hins vegar grunaða.
Yfirvöld í Pyongyang, höfuðborg Norður-Kóreu, hafa neitað
allri aðild að málinu.
- ve

Augu Skoluð með
heitri lausn
Goggur og nasir
Hreinsaðar með
bómull
Fiður Ítrekað
hreinsað
með sápu

OLÍUFLEKKURINN Mynd frá Bandarísku geimferðastofnuninni sýnir vel hversu hratt olían breiðist út. Tímasetningin gæti vart verið

verri þar sem varptími fugla og hrygning fiska stendur nú sem hæst á svæðinu. Flekkurinn er nú á stærð við Púerto Ríko eða tíu
þúsund ferkílómetrar.
NORDICPHOTOS/AFP

:
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Sérhönnuð hárvörulína fyrir

SLÉTTAN STÍL

Telja að olían leki í
sjóinn í þrjá mánuði
Bandaríkjaforseti kom í gær til Louisana til að kynna sér síversnandi ástand
þar vegna olíulekans í Mexíkóflóa. Yfirvöld viðurkenna að upplýsingar um olíulekann séu óáreiðanlegar. Þrjá mánuði gæti tekið að koma í veg fyrir lekann.
BANDARÍKIN, AP Barack Obama

Til að ná hárinu sléttu og glansandi
ver hárið gegn hita

HANNAÐ AF FAGFÓLKI - Á VERÐI FYRIR ÞIG

 

  

   

     
    

Bandaríkjaforseti kom til Louisiana í gær til að kynna sér aðgerðir vegna olíulekans úr borpallinum Deepwater Horizon sem sökk
22. apríl. Olíuflekkurinn stækkar
sífellt og nálgast ströndina óðfluga.
Stærsta mengunarslys í bandarískri sögu virðist óumflýjanlegt.
Obama forseti fundaði í gær
með háttsettum embættismönnum
þeirra fimm ríkja sem hafa eða
búist er að muni þurfa að glíma við
mikla olíumengun. Umræðuefnið
er einfaldlega hvernig megi taka
á vandanum sem Bobby Jindal,
ríkisstjóri í Louisiana, segir að
ógni ekki aðeins náttúru og lífsviðurværi þúsunda manna heldur
einnig lífsháttum fólks til lengri
tíma. Auk Louisiana hefur verið
lýst yfir neyðarástandi í Mississippi, Alabama og Florída.
Obama hefur sagt opinberlega að
í engu verði sparað og mengunarslysinu verði mætt með öllum þeim
úrræðum sem Bandaríkin hafa úr að
spila. Íbúar á svæðinu eru þess hins
vegar minnugir að forveri Obama
í embætti, George Bush, hafði upp
fagurgala þegar fellibylurinn Katrína reið yfir svæðið árið 2005. Íbúarnir óttast að mengunarslysið muni
hafa meiri áhrif en Katrína þar sem
það tekur mörg ár fyrir lífríkið að
jafna sig eftir stórt mengunarslys.
Olíuflekkurinn nálgast nú austurströnd Bandaríkjanna óðfluga.
Ríkjandi vindátt er óhagstæð og
fjölbreyttu dýralífi fenjasvæða og
fiskimiðum er ógnað.
Bandaríska strandgæslan hefur
haldið því fram að jafngildi fimm
þúsund olíutunna leki í sjóinn á
hverjum degi sem jafngildir um 800
þúsund lítrum. Háttsettir embættismenn halda því hins vegar fram að

TILTÆKUR OLÍUHREINSUNARBÚNAÐUR
Úðakerfi Flugvélar geta dreift
20 tonnum af bindiefnum á
klukkustund.
Bindiefni Brjóta olíuna niður
í dropa sem sökkva til botns.
Mengar botninn.

Douglas DC-3 og C-130 Herkúles vélar
dreifa efnum yfir hafflötinn.

s til að
Flotgirðingar Notaðar
hindra útbreiðslu olíunnar.

Strandgæslan Sér um
aðgerðir á vettvangi.
Olía innan flotgirðinga
hefur verið brennd.

45 sentimetrar eru
ofansjávar.

30 sentimetrar eru
neðansjávar.

Færibönd Nýtt til
að vinna olíu af
haffletinum sem
sett er í tanka.
Flotið
er úr frauðplasti.
Keðjur halda
girðingunni niðri.
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í raun viti menn ekki hversu mikill lekinn er. Útbreidd skoðun er
á meðal viðbragðsaðila að lekinn
sé fimmfalt meiri en menn töldu í
fyrstu.

Óttast er að aðgerðum á slysstað verði ekki lokið fyrr en í júlílok og þá verði olíumengunarslys af
óþekktri stærðargráðu staðreynd.
svavar@frettabladid.is

QUEEN SIZE RÚ
(153x203 cm)

M

FRÁ 99.000 k

Við eigum von á nýrri vörulínu frá King Koil Comfort solution
og ætlum því, ánæstu dögum, að selja eldri gerðir

með allt að 50% afslætti.

ÁTTU VON
Á GESTUM?

Í Rekkjunni er að ﬁnna eitt mesta
úrval landsins af svefnsófum
í einum stærsta og glæsilegasta
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FRÉTTAVIÐTAL: Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins

Þetta er kostnaðurinn við lýðræðið
Guðlaugur Þór Þórðarson þáði 24,8
milljónir í styrki fyrir þingkosningarnar 2007, meira en nokkur
annar frambjóðandi samkvæmt
upplýsingum Ríkisendurskoðunar.
Vegna þessa hafa heyrst kröfur um
að hann segi af sér þingmennsku
og fólk hefur látið óánægju sína í
ljós við heimili hans. Guðlaugur
svaraði spurningum Fréttablaðsins
um málið.
Þú þáðir langhæstu styrkina af öllum þeim
sem tóku þátt í próf kjörum fyrir þingkosningarnar 2007, bæði í þínum flokki og
öðrum, og líklega hæstu styrki sem stjórnmálamaður hefur nokkru sinni þegið á
Íslandi. Hvernig stendur á því? Af hverju
stóðu svona stórkostlegir styrkir þér til boða
og af hverju þáðirðu þá?
„Í fyrsta lagi er mjög mikilvægt að menn
séu með ákveðnar staðreyndir á hreinu. Það
hefur verið mjög misjafnt hvernig hefur
verið staðið að þessum prófkjörum. Það
er fullkomlega ómögulegt að bera saman
til dæmis þessi litlu prófkjör sem rétt yfir
þúsund manns taka þátt í eða prófkjörin
sem voru hér í Reykjavík sem voru stærstu
prófkjörin.
Síðan voru menn ekki bókhalds- eða
framtalsskyldir og Ríkisendurskoðun skoðaði ekkert þessa styrki. Það er ekki hennar hlutverk að sannreyna eða fara ofan í
þær upplýsingar sem henni eru sendar. Ég
ákvað hins vegar þegar ég fór í prófkjör,
bæði 2002 og 2006, að fara eftir ströngustu
reglum sem hægt var að finna, en það voru
leiðbeiningar Ríkisendurskoðunar. Þannig
að ég gaf upp og upplýsti um allt sem sneri
að prófkjörinu. Í bókhaldi framboðsins er
gerð grein fyrir öllum útgjöldum og kvittanir fyrir þeim öllum. Það er eitthvað sem
ég get náttúrlega ekki séð eftir. Á þessum
tíma var ég að fara í afskaplega stórt prófkjör, gegn sitjandi ráðherra sem átti vísan
stuðning öflugra bakhjarla. Ég er ekki stóreignamaður og ekki af auðugu fólki kominn,
og hef þurft við þessar aðstæður að þiggja
styrki í mín prófkjör. Þetta voru þær leikreglur sem voru í gildi á þeim tíma og það er
ekkert hægt að fullyrða um hver hafi verið
með mestu styrkina eða stærsta prófkjörið.
Það bara vitum við ekki.“
Ertu að segja að það séu einhverjir frambjóðendur sem hafi ekki skilað fullum upplýsingum um sín prófkjör til Ríkisendurskoðunar?
„Ég er ekki að segja það. Það að ætla
að draga saman upplýsingar um hverjir
styrktu frambjóðendur svo löngu á eftir
mun aldrei verða annað en ófullkomin tilraun svo ég vitni í orð formanns Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég er bara að benda
á hið augljósa, sem allir ættu að vita, að það
er mjög erfitt að bera þessi prófkjör saman.
En menn geta skoðað málin og dregið þá
ályktun að það hafi einhverjir aðilar farið
svipaða leið og ég, í það minnsta.“
Hvað áttu við með því? Af hverju getur
maður dregið þær ályktanir?
„Þú sérð bara til dæmis í því prófkjöri
sem ég fer að í fimmta sæti er aðili sem fær
styrki upp á einhverjar fimmtán eða sautján
milljónir miðað við þessar upplýsingar.“
Nú hefur þú sjálfur sagt að styrkirnir til
þín hafi verið of háir.
„Það hefur alla tíð verið vitað að menn
væru að auglýsa og nota ýmislegt sem kostaði peninga í prófkjörum. En við erum að
sjá það núna með rannsóknarskýrslunni að
það er svo margt sem við ákváðum að ræða
ekki um og halda leyndarhjúp yfir. Það var
mjög óskynsamlegt. Þess vegna kemur það
mörgum á óvart – og kannski flestum – að
það hafi verið töluverður kostnaður í tengslum við prófkjör.
Mig minnir að framlag ríkisins til stjórnmálaflokkanna á ári sé núna 370 milljónir
og síðan eru framlög einstaklinga og lögaðila ofan á það. Þetta er nú kostnaðurinn
við lýðræðið. Það er ekki eins og menn noti
þetta í kaffikostnað. En auðvitað hefðum við
átt að setja þær reglur sem við erum með
núna miklu fyrr. Það er allra hagur, ég tala
nú ekki um frambjóðenda, að það séu skýrar reglur um þessa hluti og gegnsæjar. En
við vorum búin að breyta reglunum fyrir
hrun og ég held að það hafi verið gott og
skynsamlegt.“
Fyrst þú minnist á reglurnar: Á sama tíma
og þú þáðir þessa styrki, og hafðir einnig

EKKI Á ÚTLEIÐ Guðlaugur Þór fékk 24,8 milljónir í styrki fyrir kosningarnar 2007. Vitað er að tvær milljónir
komu frá Baugi, tvær frá FL Group, ein og hálf frá Landsbankanum og ein frá Kaupþingi. Ekkert hefur
verið gefið upp um hinar 18,3 milljónirnar.
FRÉTTABLAÐIÐ / VALLI

milligöngu um að afla Sjálfstæðisflokknum
tugmilljóna frá fjármálafyrirtækjum, sast
þú í nefnd sem mótaði og lagði fram frumvarp að lögum gegn nákvæmlega þeirri háttsemi. Af hverju vannstu að slíkri lagasetningu þegar þú virðist ekki hafa verið ýkja
mótfallinn því sem lögin áttu að hindra?
„Það er nú ákveðinn misskilningur í
þessu. Í fyrsta lagi gera nýju lögin ráð fyrir
framlögum frá fyrirtækjum og síðan lá
fyrir, og það vissu allir, að flokkarnir höfðu
þetta ár til að safna fjármunum. Ég hafði
ekki milligöngu um þetta eins og margoft
hefur komið fram. Það sem ég gerði hins
vegar, var að ég hvatti nokkra aðila sem
síðan fóru í fjármálaráð Sjálfstæðisflokksins, að safna peningum. Aðrir veittu styrkjunum viðtöku og samþykktu þá.
Þegar frumvarpið er síðan lagt fram
hefur það að geyma í raun sama prinsipp
og ég setti mér sjálfur varðandi styrki, þótt
í frumvarpinu hafi verið lægri upphæðir, að
þeir væru frá mörgum aðilum en prófkjörið
ekki bara borið uppi af einum eða tveimur.
Það eru hins vegar margir aðilar sem voru
jafnvel með alla baráttuna borgaða af einum
aðila. Það hefur verið lítil umræða um það.
Frumvarpið kom inn í þingið í desember og
prófkjörinu lauk í október.“
Þú talar um dreifingu þinna styrkja. Eftir
sem áður varstu með milljón eða meira frá
níu fyrirtækjum og fimm einstaklingum.
Finnst þér það eðlilegt?
„Ég var að lesa kafla Huldu Þórisdóttur
í rannsóknarskýrslunni, sem hefur bent á
hið augljósa: að það er mjög erfitt að nota
reglustiku nútímans aftur í tímann. Auðvitað hefði maður gert hlutina allt öðruvísi ef
maður hefði séð þetta fyrir. Það segir sig
sjálft.“
Hvað er það sem þú veist í dag en vissir
ekki þá sem gerir það að verkum að þú sérð
að þetta var ekki eðlilegt?
„Þá er ég nú að vísa til þess að efnahagskerfi okkar stóð ekki þeim traustu fótum
sem við héldum. Þótt ég haldi að mistök
okkar í Sjálfstæðisflokknum hafi fyrst og
fremst verið að fylgja ekki betur eftir þeim

hugmyndum og hugsjónum sem við stöndum
fyrir – og ég tel að við höfum vikið af leið í
þeim efnum.“
Hefði verið eðlilegra að þiggja háa styrki
ef fjármálakerfið hefði staðið traustum
fótum?
„Þetta er umhverfið sem maður bjó við.
Þetta umfang var fyrir allra augum og
menn ræddu það í fjölmiðlum og annars
staðar. Það hefði verið mjög erfitt fyrir
mig að ákveða að gjörbylta kerfinu og setja
mér styrkjahámark í þeirri baráttu sem ég
stóð í. Ég var hins vegar afskaplega ánægður með að ég skyldi fylgja minni sannfæringu og taka þennan slag þótt það hafi verið
útskýrt fyrir mér af valdamiklum aðilum að
ég mundi hafa verra af og það mundi vinna
gegn mér alla ævi ef ég vogaði mér að gera
þetta.“
Hvaða valdamiklu aðilum?
„Það var fyrrverandi ritstjóri sem gerði
það. Hann útskýrði fyrir mér að Sjálfstæðisflokkurinn samanstæði af nokkrum
fjölskyldum og ég væri ekki inni í neinni
þeirra.“
Ertu að tala um Styrmi Gunnarsson?
„Það verður bara hver og einn að geta í
það en ég held að þegar menn skoða skrif
ýmissa aðila þá sjái menn þá hluti í samhengi. Ég hins vegar fylgdi minni sannfæringu og ég held að það hafi verið ein af
ástæðum þess að framboð mitt fékk þennan
breiða stuðning. Ég hef alltaf haft afskaplega mikinn stuðning, og þótt fjárhagslegi
stuðningurinn skipti miklu þá helst hann
í hendur við þá stemningu sem er hverju
sinni. Það er almennt auðveldara fyrir þá
frambjóðendur sem gengur vel að afla
styrkja. Þar sem er lengri hefð fyrir þessu
og meira gegnsæi, eins og í Bandaríkjunum, þá er sá frambjóðandi sem hefur safnað mestum fjármunum Barack Obama. Ég
er ekki að bera mig saman við hann á neinn
hátt en hins vegar helst þetta oftar en ekki
í hendur.“
Almenningur kallar eftir því að þeir
stjórnmálamenn sem höfðu of náin tengsl
við viðskiptalífið axli ábyrgð og segi af sér.

Tveir félagar þínir úr þingliði Sjálfstæðisflokksins hafa vikið, tímabundið að minnsta
kosti, beinlínis vegna slíkra tengsla. Hefur
þú velt því fyrir þér að fara sömu leið?
„Nei, ég hef ekki gert það. Enda held
ég að þegar menn skoða mín verk af einhverri sanngirni þá geti þeir ekki komist
að neinni annarri niðurstöðu en að ég hafi
verið að vinna með hag almennings að leiðarljósi og svo sannarlega ekki látið neina
aðra hagsmuni þvælast fyrir því. Ef menn
skoða hvernig ég fór að því að lækka lyfjaverð held ég að menn komist að þeirri niðurstöðu að ég hafi ekki verið að gera neitt
annað en að ganga þvert á hagsmuni peningaaflanna í þjóðfélaginu, ef við getum
kallað þau það.“
Í upplýsingunum til Ríkisendurskoðunar gefurðu ekki upp nafn neins þeirra sem
styrkti þig. Af hverju ekki?
„Styrkirnir voru veittir á grundvelli nafnleyndar og ég mun ekki birta nöfn nema það
sé búið að fá samþykki fyrir því. Það gildir það sama um mig og Sjálfstæðisflokkinn
og að því er ég best veit alla frambjóðendur
Sjálfstæðisflokksins. Hins vegar hefur nú
mikið af þessu komið fram þótt menn hafi
tilhneigingu til að gleyma því.“
Hefurðu leitað eftir því að þessir aðilar
gefi sig upp?
„Það hefur ekki verið farið í það með
skipulegum hætti að fá aðila til að gefa sig
upp en það gæti vel orðið. Ég hefði samt
haldið að þegar menn sáu að þetta voru
um 40 aðilar sem styrktu þetta prófkjör þá
myndu menn meta að það væri verið að gera
þetta eftir þeim prinsippum sem við viljum
hafa í svona prófkjörum.“
Að óánægjunni. Mótmælendur söfnuðust
saman heima hjá þér í gær (í fyrrakvöld).
Hvað finnst þér um það?
„Ef einhver heldur að svona mótmæli
beinist gegn öðrum en börnum þá er það
bara misskilningur. Fólk má mótmæla mér
hvar og hvenær sem er og ég get hitt þetta
fólk, en fyrir utan heimili manns – það er
ekki gott. Heima hjá mér er mjög stutt frá
götu í glugga og þarna voru einhverjir einstaklingar sem stóðu fyrir utan og veifuðu
til barnanna inn um glugga. Við fengum
enga viðvörun áður en þetta gerðist þannig
að við gátum því miður ekki undirbúið börnin en við erum búin að búa þau undir það
núna að svona verði ástandið næstu vikurnar og mánuði. Það er bara eitthvað sem við
þurfum að lifa með. En ég vona að ég verði
sá síðasti sem lendir í þessu.“
Hefurðu skilning á reiðinni?
„Ég hef skilning á því að fólk sé reitt. Ég
held að allir Íslendingar hafi fundið fyrir
því. Það er auðvitað okkar verkefni að skoða
það sem miður fór, sjá til þess að þeir sem
bera ábyrgð axli hana en síðan verðum við
að vinna okkur út úr þessu. Og við erum
ekki að því.
Ég hef lagt til að við skoðum sérstaklega
hvernig farið hefur verið með skuldara og
skuldug fyrirtæki frá hruni. Við verðum að
upplýsa um afskriftir því það verður aldrei
sátt um þessar miklu afskriftir sem verður
að fara í fyrr en allir verða meðvitaðir um
hverjir hljóti þær og á hvaða forsendum það
er. Auðvitað þurfum við sömuleiðis að skoða
Icesave-málið og það á setja þetta tvennt í
farveg eins og rannsóknina á bankahruninu
þannig að við fáum upplýsingarnar á borðið
og getum tekið afstöðu til þeirra.
Á sama hátt er lífsnauðsynlegt fyrir þessa
þjóð að horfa fram á veginn og fara að taka
á þeim verkefnum sem fram undan eru. Við
þurfum að endurskipuleggja þá þjónustu
sem við erum með og viljum halda – ég segi
ekki alveg frá grunni – en hins vegar þurfum við að forgangsraða þar og skipuleggja
upp á nýtt.“
En heldurðu að endurreisnin muni takast ef hluti þjóðarinnar vantreystir svona
ofboðslega hluta kjörinna fulltrúa eins og
hefur sýnt sig?
„Mér sýnist nú að það sé almennt vantraust í þjóðfélaginu sem eitt og sér er
afar alvarlegt mál. Það er verkefni okkar
í stjórnmálum að vinna að okkar hugsjónum og standa á okkar sannfæringu. Síðan
þurfum við að fara fyrir dóm kjósenda og
ég mun gera það glaður og fagna því.“

STÍGUR HELGASON
stigur@frettabladid.is

www.plusferdir.is
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SÓLAR
í sólarhring!
Valdar dagsetningar í sumar

Vertu í viðbragðsstöðu því sólarsprettur Plúsferða
hefst í dag kl. 12:00! Misstu ekki af þessu
einstaka tækifæri því þú hefur aðeins 24 klst til að
bóka sólarlandaferðina þína á einstöku verði!

Verðdæmi á mann:

Tenerife

Portúgal

Brottfarir: 6. 13. og 20. júní.

Brottfarir: 10., 17. og 24. júní
Verð á
ma
nn

69.900 kr
Flug og gisting í 7 daga
m.v. 5 fullorðna og 1 barn *

:

Verð á
ma
nn

79.900 kr
Flug og gisting í 7 daga
m.v. 2 fullorðna og 1 barn *

* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, gisting og íslensk fararstjórn.

TILBOÐIN GILDA AÐEINS í 24 KLST
FRÁ HÁDEGI MÁN. 3. MAÍ!
Skráðu þig í netklúbb Plúsferða og
vertu fyrstur til að fá bestu tilboðin!
Alltaf ódýrasta verðið á netinu.
Ferðaskrifstofa

/H\ILVKDIL
)HUäDPiODVWRIX

PLÚSFERÐIR - Sími 535 2100 - info@plusferdir.is

:
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Þorbjörg Elín Friðriksdóttir safnar fyrir ytri öndunarvél:

Morðingi með barnsandlit:

Aðeins ein öndunarvél til staðar

Jarðaður í gullhúðaðri kistu

SÖFNUN Þorbjörg Elín Fríðhólm

VÖRUFRAMBOÐ Á HÖFÐI Þessi sölu-

maður í Jaffna á Srí Lanka flutti vörur
sínar á höfðinu.
NORDICPHOTOS/AFP

Barnaverndarnefnd Vestfjarða:

Þrjátíu og tvær
tilkynningar
FÉLAGSMÁL Þrjátíu og tvær tilkynningar bárust barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum, nítján í febrúar og
þrettán í mars. Vefurinn Bæjarins besta greinir frá.
Þar kom einnig fram að
barnaverndarnefndir á Vestfjörðum hafi ekki skilað inn
endanlegum upplýsingum fyrir
síðasta ár. Skili nefndirnar ekki
gögnum fyrir 1. júní muni þær
fá áminningu frá Barnaverndarstofu. Þá var lagt fram bréf
frá Velferðarvaktinni sem ætlað
er að fylgjast með félagslegum
jafnt sem fjárhagslegum afleiðingum efnahagsástandsins fyrir
fjölskyldur og einstaklinga í
landinu.

Slasaðist á Vatnajökli:

Fékk ísöxi í fótinn í fjallgöngu
SLYS Kona slasaðist illa á fæti á
Miðfellstindi á Vatnajökli síðdegis á laugardag og voru björgunarsveitir á Austurlandi kallaðar út.
Þyrla Landhelgisgæslunnar
var einnig kölluð til og fór hún
með undanfara björgunarsveita
af höfuðborgarsvæðinu austur. Þyrlan lenti rétt eftir klukkan 18 á slysstað og flutti konuna
á sjúkrahús í Reykjavík, en hún
mun hafa fengið ísöxi í fótinn. - ve

LÖGREGLUMÁL

Friðriksdóttir, sem er búsett í Sandgerði, hefur sett af stað söfnun fyrir
ytri öndunarvél handa Heilbrigðisstofnun Suðurnesja en hún þarf að
styðjast við slíka vél í baráttu sinni
við langvinna lungnaþembu. Aðeins
ein ytri öndunarvél er til á stofnuninni en hún þarf á tveimur til þremur að halda til að koma til móts við
sjúklinga á svæðinu.
„Ég er bundin við vélina allar
nætur og hef þurft að sofa á sjúkrahúsinu síðastliðna sjö mánuði. Það
hefur einu sinni komið fyrir að
annar sjúklingur hafi þurft á vél-

ÁSTRALÍA Einn frægasti glæpa-

MEÐ VELUNNURUM SÍNUM Þorbjörg er
tengd við ytri öndunarvél allar nætur en
aðeins ein slík vél er til á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.

maður Ástralíu, Carl Williams,
var barinn í hel af samfanga
sínum fyrir skömmu.
Williams var gjarnan nefndur „morðinginn með barnsandlitið“ og höfðu sjónvarpsþættir sem
byggðu á ævi hans slegið í gegn í
Ástralíu. Jarðarför Williams fór
fram um helgina og um hundrað
manns var viðstatt þegar glæpamaðurinn var lagður til hinstu
hvílu í gullhúðaðri kistu sem
kostaði um fjórar milljónir króna.
- sm

Þriðjungur landsmanna
þekkir til tryggingasvika
Fleiri telja fjárdrátt alvarlegra brot en skatt- og tryggingasvik, samkvæmt niðurstöðum könnunar Capacent
Gallup. Ætla má að bótagreiðslur vegna vátryggingasvika nemi allt upp undir 4,5 milljörðum króna á ári.
NEYTENDUR Fleiri vita nú um

vátryggingasvik þar sem viðkomandi fékk bætur sem hann átti ekki
rétt á en í fyrra. Tryggingasvik og
skattsvik telur fólk almennt léttvægari en önnur svik. Flestir telja
fjárdrátt alvarlegasta brotið.
Þetta er á meðal þess sem fram
kemur í niðurstöðum könnunar
sem Capacent Gallup gerði fyrir
Samtök fjármálafyrirtækja í síðasta mánuði. Í könnuninni kemur
fram að 30,3 prósent þátttakenda
hafi vitneskju um tryggingasvik.
Í sambærilegri könnun Capacent
Gallup frá í fyrra vissu 24,7 prósent þátttakenda um einhvern sem
fékk bætur sem hann átti ekki rétt
á. Könnunin í fyrra var sú fyrsta
sinnar tegundar sem gerð var hér
á landi.

Það má ekki gleyma
því að þegar upp er
staðið lendir kostnaður við
vátryggingasvik á heiðarlegum viðskiptavinum tryggingafélaganna, þeim sem greiða
iðgjöldin.
DAÐI SVERRISSON
HAGFRÆÐINGUR HJÁ
SAMTÖKUM FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA

Ungur síbrotamaður tekinn
Ungur síbrotamaður var handtekinn
í Reykjanesbæ á laugardag eftir að
hafa bæði brotist inn í bíla og hús.
Pilturinn, sem er um tvítugt, virðist
hafa stolið öllu sem á vegi hans varð
en lögreglan lagði meðal annars hald
á tertuhníf sem hann hafði tekið af
einu heimilinu.

inni að halda og þá þurfti að kalla
eftir aukavél úr Reykjavík. Í kjölfarið ákvað ég að hrinda af stað
söfnun og sendi bréf til verkalýðsfélaganna, kvenfélaganna og bæjarfélaganna á Suðurnesjum auk þess
sem Sjálfsbjörg – landssamband
fatlaðra, gaf stóra upphæð,“ segir
Þorbjörg.
Þegar hefur tekist að safna
tæplega 1,5 milljónum króna.
Vélin kostar um 2,5 milljónir og
geta áhugasamir lagt söfnuninni
lið með því að leggja inn á eftirfarandi reikning: 542-14-401515,
kennitala 061051-4579.
- ve

Í niðurstöðum könnunarinnar í
fyrra voru 87 prósent þátttakenda
sammála því að vátryggingasvik
eru alvarlegt brot. Í ár eru tæplega 96 prósent sammála því.
Skýr tengsl eru á milli aldurs og
viðhorfs og vitneskju um vátryggingasvik. Nær helmingur þátttak-

DAÐI SVERRISSON Kostnaður við bótagreiðslu vegna tryggingasvika lendir á heiðarlegum viðskiptavinum tryggingafélaganna,

segir hagfræðingur Samtaka fjármálafyrirtækja.

enda á aldrinum 16 til 24 ára þekkir til vátryggingasvika. Eftir því
sem ofar dregur í aldri fækkar
þeim sem þekkja til slíks auk þess
sem fleiri telja svikin alvarleg.
Daði Sverrisson, hagfræðingur hjá Samtökum fjármálafyrirtækja, segir niðurstöðurnar ekki
koma á óvart. Bæði viðhorf og
afstaða þátttakenda í könnuninni
séu sambærileg við það sem sjáist
í nágrannalöndunum.
Hann bendir á að könnun sem
þessi sé gerð reglulega í nágrannaríkjunum. Líklegt sé að næstu
skref felist í fræðslu og forvörnum. Árið 2008 námu bótagreiðslur

vátryggingafélaga þrjátíu milljörðum króna. Daði bendir á að
miðað við áætlaða tíðni vátryggingasvika í nágrannaríkjunum
megi áætla að tíu til fimmtán
prósent bótagreiðslna séu vegna
tryggingasvika.
Miðað við það nemi vátryggingasvik hér þremur til 4,5 milljörðum króna á ári hverju.
Daði segir um háar upphæðir að
ræða. „Það má ekki gleyma því að
þegar upp er staðið lendir kostnaður við vátryggingasvik á heiðarlegum viðskiptavinum tryggingafélaganna, þeim sem greiða
iðgjöldin.“
jonab@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Um könnunina
Capacent Gallup framkvæmdi
könnunina 10.-18. mars síðastliðinn til að meta viðhorf íslensks
almennings á aldrinum 16-75 ára
til vátryggingasvika.
Þátttakendur voru spurðir
fjórtán spurninga þar sem spurt
var um vitneskju viðkomandi um
vátryggingasvik annarra, almenn
viðhorf til vátryggingasvika og annarra fjársvika.
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[_die] h
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PRENTSMIÐJA
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50 kassar utan um augnakonfekt.
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500 bæklingar með nýju sniði.
Oddi – umhverﬁsvottuð prentsmiðja. Höfðabakka 7, 110 Reykjavík, sími 515 5000, www.oddi.is
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Sjóræningjar leggja á flótta:

Bandarískur lögfræðingur segir stjórnendur Goldman Sachs fara næsta örugglega í fangelsi:

Vilja koma á
lögum og reglu

Hrunið skrifast líka á stjórnmálamenn

SÓMALÍA Sómalskir uppreisnar-

EFNAHAGSMÁL „Þeir sem brutu af

menn tóku yfir bæinn Haradhere
sem er á suðurströnd Sómalíu.
Sómalskir sjóræningjar hafa haft
aðsetur í bænum en þeir lögðu á
flótta undan uppreisnarmönnunum sem hyggjast koma á lögum
og reglu í bænum. Eins konar lögleysa hefur ríkt í Sómalíu síðastliðin tuttugu ár.
Erlendir fréttamiðlar höfðu
eftir einum sjóræningjanna að
uppreisnarhópurinn hafi komið
til Haradhere og heimtað hlut í
ránsfeng sjóræningjanna.
- sm

sér hjá Goldman Sachs fara næsta
örugglega í fangelsi. Það er spurning hvað verður um hina, sem komu
úr bankanum, fengu störf hjá ríkinu
og höfðu hugsanlega vitneskju um
stöðu mála.“
Þetta segir svissnesk-bandaríski
lögfræðingurinn dr. Daniel Levin.
Hann var með fyrirlestur fyrir
skömmu á vegum Samtaka fjárfesta
og viðskiptadeildar Háskóla Íslands.
Þar fjallaði hann um góða stjórnarhætti, kreppuna og bankahrunið.
Levin hefur starfað sem ráðgjafi

BÝFLUGUR Um 20 þúsund flugur

voru búnar að hreiðra um sig í þvotti
konunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ríkisstjórna víða
um heim síðustu ár. Hann
á sæti í nefnd á
vegum bandaríska þingsins
sem vinnur með
fjármálaeftirlitinu þar í landi
að rannsókn á
DANIEL LEVIN
milljarðasvikum
bandaríska fjárfestingarbankans Goldman Sachs.
Svikin felast í því að bankinn fékk
viðskiptavini sína til að fjárfesta í

Þú getur
haft áhrif
á hverfið þitt

skuldabréfavafningum sem í voru
verðlítil undirmálslán frá bandaríska vogunarsjóðnum Paulson &
Co árið 2007. Eftir að viðskiptavinir Goldman Sachs keyptu vafninginn veðjaði vogunarsjóðurinn á að
vafningurinn myndi lækka í verði.
Bæði bankinn og vogunarsjóðurinn högnuðust um milljarða dali á
kostnað viðskiptavina bankans.
Levin segir stjórnendur Goldmans Sachs, bæði núverandi og
fyrrverandi, bera mikla ábyrgð á
fjársvikamálinu. Á meðal þeirra
sem störfuðu hjá bankanum eru

Robert Rubin, fjármálaráðherra í
stjórnartíð Bills Clinton, og Henry
Paulson, sem fór úr bankanum til
að taka við stóli fjármálaráðherra í
ríkisstjórn George W. Bush.
Levin segir ábyrgð stjórnmálamanna mikla, enda hafi margir þeirra átt að vita hvert stefndi
fyrir bankahrunið. Sumir hafi jafnvel vitað af því. „Það er sömuleiðis spurning um ábyrgð íslenskra
stjórnmálamanna, svo sem Geirs
Haarde og fleiri sem sátu í ríkisstjórn þá,“ segir Levin.
jonab@frettabladid.is

Vinnum saman í Reykjavík

Áströlsk kona í vanda:

Heilt býflugnabú á þvottinum
DÝRALÍF Áströlsk kona þurfti að

kalla eftir aðstoð fagmanns við
að taka inn þvott af snúru. Heilt
býflugnabú hafði komið sér
fyrir á litríkum buxum og einu
sokkapari sem héngu til þerris á
snúrunni.
Býflugnabóndi nokkur kom
konunni til bjargar og taldi hann
að um 20 þúsund flugur hefðu
hreiðrað um sig á þvottinum.
Býflugur eiga það til að yfirgefa
bú sín vegna plássleysis. Drottningin og þernur hennar koma sér
fyrir á hentugum stað á meðan
vinnuflugur byggja nýtt bú í
grenndinni.
-sm

Stærsti hestur heims:

Hestur sem
vegur tonn
BANDARÍKIN Stærsti núlifandi
hestur heims er hinn tveggja
metra hái Stóri-Jake. Hesturinn er níu vetra gamall og vegur
rúmt tonn.
Eigandi Stóra-Jake segir hann
vera ljúfan sem lamb og hefur
hann meðal annars aðstoðað við
að safna fé til styrktar langveikum börnum og fjölskyldum
þeirra, en Stóri-Jake ferðast um
Bandaríkin og tekur þátt í hestasýningum.
Stóri-Jake er heilum átta
sentimetrum hærri en fyrrum
handhafi titilsins.
Eigandi hestsins segir fólk
verða hvumsa þegar það sér
hestinn þar sem hann þyki óeðlilega stórvaxinn.
-sm

LÖGREGLA
Gaskútur sprakk
Gaskútur sprakk á svölum íbúðarhúss
í Fossvoginum seinni hluta gærdags.
Að sögn lögreglu sakaði engan og vel
gekk að slökkva eldinn.

Hverfafundir borgarstjóra
með íbúum Reykjavíkur
Árbær – Árbæjarskóli – 5. maí kl. 20.00
Miðborg – Miðbæjarskóli – 8. maí kl. 15.00
Grafarholt – Ingunnarskóli – 10. maí kl. 17.00
Grafarvogur – Víkurskóli – 10. maí kl. 20.00
Háaleiti – Félagsmiðstöðin Hvassaleiti 56–58 – 11. maí kl. 17.00
Vesturbær – Hagaskóli – 11. maí kl. 20.00
Breiðholt – Ölduselsskóli – 17. maí kl. 17.00
Kjalarnes – Klébergsskóli – 17. maí kl. 20.00
Laugardalur – Laugalækjarskóli – 19. maí kl. 20.00

Harður árekstur í Hlíðunum
Harður árekstur varð við Suðurhlíð
um kvöldmatarleytið í gær þar sem
bifhjól og bíll skullu saman. Ökumaður bifhjólsins slasaðist nokkuð en
meiðslin voru ekki talin alvarleg.

Nánari upplýsingar á www.xd.is/reykjavik

Hanna Birna Kristjánsdóttir
Borgarstjóri
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Er ofbeldi, skemmdarverk og yfirgangur rétta
leiðin til að tjá skoðanir sínar?

Samfélagsbreyting

T

il átaka kom í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir helgi þegar
tekið var fyrir mál níu manna sem eru ákærðir fyrir
atlögu að Alþingi í fyrra. Lögreglan fjarlægði úr dómsal
tvo áheyrendur sem vildu ekki hlýða skipun dómara um að
yfirgefa salinn þar sem ekki voru til sæti handa þeim.
Ragnar Aðalsteinsson, verjandi tveggja af sakborningunum,
hefur gagnrýnt þetta harðlega og hefur mikið til síns máls. Dómarinn virðist hafa brugðizt býsna hart við – vandséð er hvað er að
því að fólk standi í réttarsal ef allt fer friðsamlega fram. Sömuleiðis
er fátítt hér á landi að lögreglan vakti áheyrendur í réttarsal. Yfirleitt hefur ekki þurft að grípa til
slíkra ráða.
SKOÐUN
Í viðtali við mbl.is sagði
Ragnar Aðalsteinsson um þessa
Ólafur Þ.
Stephensen
uppákomu: „Þetta er algjörlega
olafur@frettabladid.is
nýtt. Samfélagið breytist ótrúlega ört úr þessu litla friðsama
samfélagi í þetta óhugnanlega
hörkulega samfélag, þar sem
ofbeldið á að ráða öllu.“
Þetta er líka rétt hjá lögmanninum. Í íslenzku samfélagi hefur
á undanförnum árum orðið breyting til hins verra, þar sem sumir
hafa ekki talið nógu áhrifaríkt að tjá skoðanir sínar með hefðbundnum, friðsamlegum hætti og viljað grípa til róttækari ráða. Þessi
breyting er ekki dómstólunum eða lögreglunni að kenna, heldur
fólki sem virðist ekki telja málstað sinn nógu sannfærandi til að
friðsamlegur málflutningur dugi einn og sér.
Fyrir fimm árum byrjaði hópur, sem kallaði sig Saving Iceland,
að segja skoðanir sínar á virkjanamálum með því að trufla starfsemi fyrirtækja, skemma búnað þeirra, trufla fundi og sletta skyri
á fólk. Síðar meir færðu virkjanaandstæðingar sig upp á skaftið
með árásum á heimili forsvarsmanna stóriðju- og orkufyrirtækja,
þar sem í einhverjum tilvikum munaði litlu að slys yrðu á fólki.
Snemma árs 2008 reyndi fólk, sem var óánægt með nýjan meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur, að stöðva borgarstjórnarfund með
ólátum. Nokkrum mánuðum síðar vildu vörubílstjórar koma skoðun
á framfæri með því að loka helztu umferðaræðum út úr Reykjavík.
Þannig ollu þeir bæði umferðartöfum og slysahættu. Svo réðust
þeir á lögreglumennina, sem reyndu að opna vegina.
Í búsáhaldabyltingunni, þar sem mótmæli fóru að stærstum hluta
friðsamlega fram, misnotaði lítill hópur rétt sinn til að mótmæla og
réðst með ofbeldi að lögreglumönnum. Hópur fólks reyndi að trufla
störf Alþingis með látum og slasaði fólk, sem gegndi þeirri skyldu
sinni að koma í veg fyrir það. Hluti þessa hóps sætir nú ákæru.
Undanfarin misseri hafa komið upp ítrekuð tilfelli, þar sem fólk
sem þykist vilja koma skoðun sinni á framfæri virðir ekki friðhelgi
einkalífsins og stendur fyrir mótmælaaðgerðum við heimili fólks.
Það er frekar fámennur söfnuður sem að ofangreindu stendur. Að
einhverju leyti skarast hóparnir eða tengjast, sem þannig telja ekki
duga að vinna málstað sínum fylgi með rökum. Þeir hafa vissulega
breytt samfélagi okkar til hins verra.
Ragnar Aðalsteinsson hefur rétt fyrir sér; slík breyting getur
orðið undraskjótt. Vonandi hvetur hann skjólstæðinga sína,
skoðanasystkin þeirra og stuðningsmenn til að líta í eigin barm.
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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

Allt annað þjóðfélag

Er það svo?

Að eiga fyrir kvöldmat

Steinunn Valdís Óskarsdóttir, alþingismaður og sagnfræðingur, varaði í
viðtali við Fréttablaðið á laugardag
við því að skoða árin 2004
til 2006 með gleraugum ársins 2010; á
þeim árum hafi
markaðurinn ráðið
öllu og stjórnmálaflokkarnir, menningarstofnanir og
jafnvel háskólasamfélagið,
undirgengist þá hugmyndafræði.

Styrkjavæðingin var vissulega mikil
á þessum tíma en það er engum
blöðum um það að fletta að margir
guldu varhug við henni, ekki síst
styrkja til stjórnmálamanna. Hefði
Steinunn Valdís upplýst það árið
2006 að hún hefði þegið
12,7 milljónir króna í styrki
frá hinum og þessum
fyrirtækjum, hefði það
sannarlega vakið margar
spurningar og orðið stórt
fréttamál, ekki síður
þá en nú.

Jón Ásgeir Jóhannesson skrifaði
grein á Pressuna fyrir helgi, þar sem
hann segir Óskar Magnússon, útgefanda Morgunblaðsins, hafa fengið
40 prósenta afslátt af matvöru í
Hagkaup í fimm ár eftir að hann
hætti sem forstjóri fyrirtækisins árið 2000. Óskar hefur
samkvæmt því fengið afslátt
hjá Hagkaup til ársins 2005.
Hvort það tengist því skal
ósagt látið en ári síðar gaf
Óskar út bókina Borðaði ég
kvöldmat í gær?

HALLDÓR

Spilling lífeyrissjóðanna?
Lífeyrissjóðir

Guðmundur
Franklín
Jónsson
viðskiptafræðingur.
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ikið hefur verið talað um ábyrgð
íslenskra lífeyrissjóða á hruninu. Í
stjórnum sjóðanna eru menn sem borga
sjáfum sér tugi milljóna í árslaun og aðra
bitlinga og hafa fulltrúa í stjórnum fyrirtækja, banka, stofnana og eiga sterk ítök í
íslensku viðskiptalífi. Stjórnarseta í lífeyrissjóði hefur tryggt þröngum hóp bæði völd
og hlunnindi. Haldið er fram að virði eigna
lífeyrissjóðanna séu komin í það sama og
fyrir hrun. Hér varð stærsta gengisfelling
íslenskrar hagsögu.
Ef einhverjir hefðu átt að sjá hrunið
fyrir, þá eru það lífeyrissjóðsforkólfarnir, höfundar íslensks krosseignarhalds.
Fólkið í landinu á lífeyrissjóðina og það er
löngu kominn tími á uppstokkun í lífeyrissjóðakerfinu og lúsahreinsun þarf að fara
fram.
Í dag er það almennt viðurkennt að það
var ekki heil brú í verðmati á íslenskum
fyrirtækjum á markaði og fjárfestingum
lífeyrissjóðanna. Oftar en ekki var það
reglan að eftir að óefnislegar eignir, „goodwill“, voru dregnar frá heildareignum var
niðurstaðan neikvætt eigið fé. Flest öll
þessara fyrirtækja eru farin af markaði.
Eitt fyrirtæki sem er enn í sérstöku uppáhaldi hjá íslenskum lífeyrissjóðum, stoð-

tækjafyrirtækið Össur er t.d. með neikvætt
eigið fé eftir frádrátt óefnislegra eigna og
yfir 80 prósent félagsins eru á höndum
fárra aðila. Össur hefur hækkað um meira
en helming frá hruninu. Eru það lífeyrissjóðirnir sem hafa haldið uppi verðinu, s.s.
markaðsmisnotkun?
Lífeyrissjóðirnir hafa lítið breyst, þeim
er stjórnað af sömu einstaklingunum. Það
er ljóst að fara verður fram önnur opinber
rannsókn á starfsháttum lífeyrissjóðanna.
Sérstaklega eftir „kattaræðu“ forsætisráðherra þar sem hún gaf til kynna að fleiri
opinberar rannsóknir gætu verið í farvatninu, hún sagði m.a.: „Það verður forvitnilegt að sjá hvernig þessu verða gerð skil
í rannsóknarskýrslunni, en ég hef þegar
ákveðið að verði þau ekki ítarleg mun ég
beita mér fyrir setningu laga um sérstaka
rannsókn á einkavæðingunni (bankanna).“
Ef aðkoma lífeyrissjóðanna og verkalýðshreyfingarinnar að hruninu verður ekki
rannsökuð, komumst við aldrei að sannri
niðurstöðu hvað olli hruninu.
Hvað þurfa íbúar þessa lands að þola
miklar skerðingar í viðbót á lífeyri sínum
á meðan spillingin í stjórnun og stjórnum
lífeyrissjóða grasserar. Eru tvær þjóðir í
þessu landi?
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Fasisminn í hlaðinu
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur.

H

runið hefur svipt fólk vinnunni. Það hefur lagt drápsklyfjar á fólk sem þarf nú að
þræla myrkranna á milli til að
gjalda bönkum og fjármögnunarfyrirtækjum það sem þeirra
er svo sannarlega ekki. Það hefur
eitrað andrúmsloftið í þjóðfélaginu og rústað sjálfsmynd þjóðarinnar. Það hefur gert nafn
íslensku þjóðarinnar að samheiti
víða um lönd yfir græðgi, grobb,
últra-frjálshyggju og óheiðarlega
viðskiptahætti.
Og samt … Þegar maður blaðar
í Skýrslunni sér maður að Hrunið var ekki bara algerlega óhjákvæmilegt heldur líka nauðsynlegt.

Að byggja stéttskipt þjóðfélag
Með ískyggilegum hraða stefndi
hér á landi í andstyggilegt
þjóðfélag. Markvisst var unnið

að því að koma á rammari stéttaskiptingu en hér hafði sést síðan
á fyrri hluta 20. aldar. Fólkið
sem safnaði auði þurfti að finna
að það væri yfir aðra hafið og því
rauk verðið upp á sumum húsum
í sumum götum – og allra fínast
þótti að kaupa nokkur og rífa þau.
Þrýstingurinn jókst að einkavæða
heilbrigðiskerfið – „af hverju
ættum við ekki að geta keypt
okkur fram fyrir aðra í röðinni?“
– og menntakerfið – „af hverju
ættum við ekki að geta keypt það
besta handa börnunum okkar?“
Þjóðfélagið gliðnaði hratt. Það er
mikið ánægjuefni að þessi þróun
skyldi stöðvast.
Við erum ekki öll samsek. Ekki
voru allir með – fjarri fer því.
En ákveðin hugmyndafræði var
ríkjandi. Og sú hugmyndafræði
á sumt skylt við fasisma. Dæmi:
Árið 2008 kom út á vegum Forsætisráðherra skýrsla um störf
nefndar undir stjórn Svöfu Grönfeldt sem skyldi finna „ímynd“
Íslendinga; hvað þjóðinni bæri
að halda á lofti gagnvart öðrum
þjóðum af meintum einkennum
sínum; hvernig Íslendingar ættu
að markaðssetja sig í heiminum.
Íslenska þjóðin var gerð að vöru.
Farin var sú leið að búa til „rýni-

hópa“, þeir spurðir hvaða ímynd
þeir gerðu sér af íslenskri þjóð.

Gangandi Heklur og Geysirar
Það sem er athyglisverðast við
þetta er flóttinn frá sannleikanum. Vandlega var forðast að leita
til sagnfræðinga eða annarra
fræðimanna sem fást við veruleikann. Leitað var klisjunnar,
með aðferðum sem helst má lýsa
sem sambræðslu félagsvísinda,
markaðsfræða og sjálfstyrkingarnámskeiða.
„Frelsisþrá“ og „athafnagleði“
eru sérstaklega tilgreind sem einkenni frá landnámstíð, „aðlögunarhæfni“ og „þrautseigja“ og gildir þá einu að ekki þarf lengi lesa
um Íslendinga 18. og 19. aldar
til að sjá að þeir þóttu upp til
hópa latir, þröngsýnir, dáðlausir
og íhaldssamir. Hin meintu einkenni eru svo sögð endurspeglast
í „mikilli sköpunargleði, óbilandi
bjartsýni og trú á getu úrræðagóðra Íslendinga til að framkvæma hið ógerlega …“
Síðan segir: „Íslendingar af
báðum kynjum, á öllum aldri og úr
ólíkum starfstéttum voru almennt
sammála um að kraftur og frelsi
einkenndu jafnt fólk, atvinnulíf,
menningu sem og náttúru þessa

lands.“ Í framhaldinu er því slegið föstu að „náttúrulegur kraftur“ einkenni Íslendinga, og það
sýnt með „ímyndarkorti“ sem er
í laginu eins og eldfjall.
Bein yfirfærsla á sér stað úr
náttúrunni og í mannfólki. Í
skýrslunni er þannig látið að því
liggja að Íslendingar séu nokkurs konar gangandi Heklur og
Geysirar og Bjarnarflög; náttúrubörn í þeim skilningi að
óhemjuskapur og agaleysi sé birtingarmynd náttúruaflanna innra
með fólki, sem því sé á einhvern
máta áskapaður, „til að lifa af í
harðbýlu landi“. Íslendingar séu
óbeisluð orka, náttúruval, eins og
segir:
„Kraftur og fjölbreytt fegurð
íslenskrar náttúru endurspeglast í menningarlífi þjóðarinnar
og skapar henni sérstöðu. Kraftmikil atvinnusköpun, tjáningar-

frelsi, öryggi og frelsi til athafna
einkennir stjórnkerfið, atvinnuhættina og samfélagið. Óbeisluð
náttúruöflin eiga sér líka hliðstæðu í agaleysi og oft og tíðum
djarfri og óútreiknanlegri hegðun Íslendinga. En þessa eiginleika ber ekki að hræðast því þeir
hafa gegnt veigamiklu hlutverki í
lífsbaráttu þjóðarinnar. Þeim ber
[svo] fagna og þá ber að nýta.“
Þetta er hugmyndafræðileg
réttlæting á yfirgangi og ofstopa,
óraunsæi, agaleysi – öllu því sem
leiddi ósköpin yfir landsmenn.
Þessi hugmyndafræði er hálf-fasísk. Frumstæð eðlishyggja, hugmyndir um áskapaða yfirburði,
hvatning til að fara fram af „agaleysi“ og með „djarfri og óútreiknanlegri hegðun“ – áhugaleysi um
sannleika, ást á klisjunni. Við
hljótum að anda léttar yfir því að
þessi vitleysa hélt ekki áfram.

Pantaðu í síma

565 6000
eða á somi.is

Ríkisstjórnin í gildru LÍÚ
Sjávarút vegsmál
Grétar Mar
Jónsson
fyrrverandi
alþingismaður.

R

íkisstjórn Íslands er að ganga
í gildru LÍÚ varðandi veiðiráðgjöf í þorski og öðrum tegundum. LÍÚ er með meirihluta í
stjórn Hafró, þeir eiga þar þrjá
fulltrúa af fimm og hafa alltaf ráðið því sem þeir hafa viljað
ráða hjá stofnuninni.
LÍÚ hefur ávallt lagt blessun
sína yfir togararallið, þótt það sé
almennt talið illa til þess fallið að
mæla stærð fiskistofna.
Togararallið í ár er eins og
pantað fyrir LÍÚ, sem vill ekki
láta auka aflaheimildir í þorski
af ótta við að það yrði gert með
sama og með skötuselskvótann;
að ríkið úthluti ekki til LÍÚ-

manna heldur leigi aukakvótann
beint út. Skipstjórnarmenn um
allt land eru sammála um það að
það sé óhætt að veiða meira af
þorski en nú er gert. Margir telja
að aukning um 100-150 þúsund
tonn myndi ekki skaða stofninn.
Samkvæmt gögnum Hafró væri
þorskstofninn enn að stækka,
þó svo að til kæmi 50.000 tonna
aukning í veiðum.
Það þarf að endurskoða öll
vinnubrögð Hafró. Það þarf að fá
erlenda fiskifræðinga, sem hafa
rannsakað fiskgengd í Barentshafi, til að gera úttekt á Íslandsmiðum með sömu aðferðafræði og
notuð er þar. Í Barentshafi hefur
verið veitt umfram tillögur vísindamanna í áratugi, án þess að
það hafi haft áhrif á stofnstærð,
nema ef síður væri.
Það hefur alltaf vakið furðu
mína síðan það var staðfest að
það eru margir þorskstofnar á
Íslandsmiðum að menn skuli

treysta sér út frá vísindalegum
forsendum að úthluta einni heildartölu í alla þessa stofna. Segir
það mér margt um vinnubrögð
Hafró. Það er líka með ólíkindum að svokallaðir vísindamenn
skuli úthluta kvóta í tonnum án
tillits til meðalþyngdar á veiddum fiski.
Það þarf að innleiða nýja hugsun og ný vinnubrögð hjá Hafró.
Vinnubrögð Hafró geta vart talist vera vísindaleg, heldur virðast þau til þess fallin að þjóna
sérhagsmunum frekar en heildarhagsmunum þjóðarinnar.
Það er full ástæða til þess að
stofna rannsóknarnefnd til að fara
yfir vinnubrögð Hafró og tengsl
stofnunarinnar við LÍÚ. Almenningur verður að geta treyst því að
stofnanir ríkisins séu ekki undir
valdi sérhagsmunahópa sem hafa
það eitt að markmiði að tryggja
eigin hagsmuni á kostnað heildarhagsmuna.

*

*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Fjármagnstekjuskattur
18% staðgreiðsla
Frá 1. janúar 2010 ber bönkum og öðrum fjármálastofnunum að reikna
og halda eftir 18% staðgreiðslu af vaxtatekjum ársfjórðungslega.
Sama gildir um arð sem greiddur er til eigenda af eignarhlutum í félögum.

Rafræn skil á fjármagnstekjuskatti
Nú er hægt að gera skil á fjármagnstekjuskatti á rafrænan hátt.
Farið er á þjónustusíðu ríkisskattstjóra, skattur.is, með kennitölu og aðallykli
eða skilalykli. Síðan er valið vefskil > staðgreiðsla fjármagnstekjuskatts
og opnast þá form útfyllingar. Fylgja þarf leiðbeiningum til enda og verður
þá til krafa í heimabanka gjaldanda.
Hafi ekki verið um að ræða neinar skattskyldar greiðslur arðs
og vaxtatekna á tímabilinu skal gera grein fyrir því.

Gjalddagar
Fjármagnstekjuskattur er 18% frá 1. janúar 2010.
Gjalddagar afdreginnar staðgreiðslu eru 20. apríl, 20. júlí og
20. október 2010 og 20. janúar 2011. Eindagi er 15 dögum síðar.

Gjalddagi afdreginnar staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts
á fyrsta ársfjórðungi 2010 er 20. apríl en eindagi er 5. maí.
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JAMES BROWN (1933-2006)
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

„Boðskapur minn er:
„Hjálpaðu þér sjálfur, svo
þú getir hjálpað öðrum.“
James Joseph Brown var
bandarískur söngvari og
skemmtikraftur, oft kallaður
„faðir sálartónlistarinnar“.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 3. MAÍ ÁRIÐ 1986

MERKISATBURÐIR

Ísland í fyrsta sinn í Eurovision

1902 Hjúkrunarfélag Reykja-

Á þessum degi árið 1986
tók Ísland í fyrsta skipti þátt í
Eurovison með laginu Gleðibankinn en það var sönghópurinn ICY sem flutti lagið
sem Magnús Eiríksson samdi.
Lagið lenti í 16. sæti en mikil
eftirvænting ríkti meðal
Íslendinga sem bjuggust
margir jafnvel við sigri lagsins.
Sama dag og Íslendingar
kepptu birtu íslensk dagblöð greinar þar sem
talað var um sigurlíkur lagsins og í DV var sagt
að þær væru verulegar. Þannig birtist viðtal við
einn af aðstandendum keppninnar í sama eintaki
þar sem hann sagði frá partíhaldi í Björgvin þar
sem keppnin var haldin: „Við vorum í fiskiveislu

með nokkrum þátttakendum
frá Suður-Evrópu og þeir
höfðu mestar áhyggjur af því
hvar við ætluðum að halda
Eurovision-keppninna að ári
ef við ynnum.“
Flytjendur lagsins voru
Pálmi Gunnarsson, Helga
Möller og Eiríkur Hauksson
og Gunnar Þórðarson sá um
útsetningu. „Það var meira
að segja blístrað er síðustu tónar stórhljómsveitarinnar, undir stjórn Gunnars Þórðarsonar, dóu
út,“ skrifaði Eiríkur Jónsson, sem var staddur í
Björgvin. Sigurvegarinn í keppninni varð hins
vegar hin unga Sandra Kim frá Belgíu, sem söng
lagið „J’aime la vie“.

víkur er stofnað að frumkvæði Oddfellowreglunnar. Félagið fær fólk til
starfa í heimahjúkrun.
1943 Fjórtán bandarískir hermenn farast er flugvél
brotlendir á Fagradalsfjalli
á Reykjanesi. Í för með
hermönnunum er Frank
M. Andrews, æðsti yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu, og hann
ferst líka.
1970 Álverið í Straumsvík er
tekið í notkun. Framleiðsla á áli hafði hafist ári
áður.
1998 Fyrsti áfangi Grafarvogslaugar er opnaður.

Caput frumflytur
íslensk tónverk
Caput-hópurinn heldur tónleika í Listasafni Íslands
miðv ik ud agi n n 5. ma í
klukkan 20.
Þrjú ný íslensk verk verða
frumflutt á tónleikunum. Þar
á meðal verða fluttir tveir
nýir einleikskonsertar, Allt
hefur breyst, ekkert hefur
breyst eftir Hauk Tómasson og Konsert fyrir kontrabassa og kammersveit eftir
Snorra Sigfús Birgisson.
Einleikarar eru Víkingur
Heiðar Ólafsson píanóleikari

og Hávarður Tryggvason
kontrabassaleikari.
Þá verður verkið Hrím
eftir Önnu Þorvaldsdóttur
frumflutt á tónleikunum,
en Anna er talin ein af efnilegstu tónskáldum af yngri
kynslóðinni. Þess má geta
að Hrím verður flutt aftur
í San Diego aðeins tveimur
dögum eftir frumflutninginn hér á Íslandi. Stjórnandi
á tónleikunum er Snorri Sigfús Birgisson. Nánari upplýsingar á www.caput.is.

90 ára afmæli
Í tilefni af 90 ára afmæli Baldurs
Ingólfssonar, 6. maí nk., tekur
hann á móti gestum í safnaðarheimili Neskirkju við Hagatorg,
107 Reykjavík, laugardaginn 8.
maí nk. milli kl. 16 og 18. Vinir,
vandamenn og aðrir samferðamenn eru hjartanlega velkomnir.

RÆÐULIÐ HAGASKÓLA Frá vinstri: Sólveig Lára Gautadóttir, Aldís Mjöll Geirsdóttir, Ásdís Kristjánsdóttir og Birna Ketilsdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MÆLSKU- OG RÖKRÆÐUKEPPNIN MORGRON: HAGASKÓLI VANN

KOMINN TÍMI Á STELPURNAR
Ástkær eiginmaður minn og faðir,

Jón Eyjólfsson,
Dvalarheimilinu Höfða,
Akranesi,

lést á Dvalarheimilinu Höfða þriðjudaginn 27. apríl.
Útför hans fer fram frá Akraneskirkju þriðjudaginn
4. maí kl. 14.00. Þeim sem vildu minnast hans er bent
á Dvalarheimilið Höfða, Akranesi.
Svava Gunnarsdóttir
Gunnar Jónsson

Úrslitarimma í Mælsku- og rökræðukeppni grunnskóla Reykjavíkur og
nágrennis, MORGRON, fór fram
þriðjudaginn 27. apríl. Lið Hagaskóla
fór þar með sigur af hólmi, en liðið var
eingöngu skipað stúlkum: Aldísi Mjöll
Geirsdóttur, Ásdísi Kristjánsdóttur,
Birnu Ketilsdóttur og Sólveigu Láru
Gautadóttur. Þjálfari liðsins var Ólafur
Kjaran, nemandi í Menntaskólanum í
Reykjavík.
„Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og margt sem maður hefur lært,
ekki bara að halda ræður og koma fram
heldur er keppnin góð æfing í rökhugsun þar sem maður þarf að kryfja allt til
mergjar,“ segir Aldís Mjöll Geirsdóttir,
sem varð stigahæsti ræðumaðurinn í

keppninni og því valin ræðumaður
kvöldsins. Alls voru ræðukeppnirnar
sem Hagaskóli tók þátt í vetur þrjár
en á lokakvöldinu kepptu Hagaskóli
og Lindaskóli til úrslita.
„Upphaflega var haldið ræðunámskeið sem stóð í eitt kvöld og svo var
inntökupróf í ræðuliðið en við vorum
25 sem tókum þátt í því. Af þeim vorum
við fjórar svo fengnar í liðið en tveir
strákar af námskeiðinu, Arnar Sveinn
Harðarson og Gunnar Birnir Ólafsson,
komu líka nærri vinnu ræðuliðsins og
hjálpuðu til við skrif og slíkt,“ segir
Aldís Mjöll.
Birna Ketilsdóttir var líka í ræðuliðinu í fyrra en Ásdís, Aldís og Sólveig Lára voru að prófa ræðumennsku

í fyrsta skipti og segjast allar mæla
með því að ungmenni prófi að skrá sig
í námskeið í ræðumennsku. „Mörgum
finnst mjög óhugnanleg tilhugsun að
koma fram og tala fyrir framan hóp
af fólki þannig að þetta er mjög góð
aðferð til að yfirstíga slíka hræðslu,“
segir Birna og Sólveig Lára bætir við
að hún sé ekki jafn fljót að mynda sér
skoðun og hugleiðir frekar allar hliðar málsins. Þær segjast allar ætla að
skrá sig í starf málfundafélaganna í
menntaskóla en þær eru nemendur í 10.
bekk. „Það er kominn tími á stelpurnar,
strákarnir hafa oft verið svolítið áberandi í ræðumennskunni en við tökum
bara við þessu núna,“ segir Aldís.
juliam@frettabladid.is

Ástkær dóttir okkar, systir, barnabarn
og frænka,

Lena Margrét
Hinriksdóttir,
Colchester, Englandi,

lést af slysförum sunnudaginn 25. apríl. Útför hennar
fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, fimmtudaginn 6. maí
kl. 14.00.
Jóhanna Berglind Kristjánsdóttir
Hinrik Þór Valgeirsson
Guðný Rós Kahari
Valgeir Örn Hinriksson
Eggert Jóhannes Halldórsson
Sigríður Kristjana Halldórsdóttir
Magdalena Olsen
Guðný Helga Jóhannsdóttir
Ásmundur Örn Valgeirsson
Anna Egilsdóttir

Halldór Vagn Jónsson
Hildur Sveinbjörnsdóttir
Harry Kahari

Valgeir J. Þorláksson
Unnsteinn Egill
Kristinsson
Brynjar Már Lárusson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,

Marheiður Viggósdóttir

Vilborg Guðjónsdóttir

frá Siglufirði, Hverfisgötu 47,
Hafnarfirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði,
sunnudaginn 25. apríl.
Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju við
Strandgötu, þriðjudaginn 4. maí kl. 15.00.
Ásdís Guðmundsdóttir
Birgir Sigmundsson
Bjarney Guðmundsdóttir
Bjarni Guðjónsson
Guðlaug Guðmundsdóttir
Jón Alfreðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

frá Fremstuhúsum Dýrafirði,

sem andaðist laugardaginn 24. apríl, verður jarðsungin
frá Garðakirkju í Garðabæ þriðjudaginn 4. maí
kl. 15.00.
Guðjón Torfi Guðmundsson Stefanía Magnúsdóttir
Þorgeir Guðmundsson
Valgerður Guðmundsdóttir
Dýri Guðmundsson
Hildur Guðmundsdóttir
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.

GÖMUL VEGGTJÖLD öðlast nýtt líf
í líki hesta og annarra dýra hjá Frederique
Morrell í París. www.frederiquemorrel.com

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Tækifærisdagar
20%20%-30% afsláttur
af mörgum vörum
mánudag til föstudags

Traktorakönnurnar
komnar
&ǇƌŝƌďƷƐƚĂĝŝŶŶŽŐŚĞŝŵŝůŝĝ
Opið: má-fö. 12:30 -18:00,
Dalvegi 16a, Rauðu múrsteinshúsunum
Kóp. 201 - S: 517 7727 - www.nora.is

Valdís og krummi brosa blítt hvort til annars. Hann er þeirri náttúru gæddur að blaka vængjunum þegar togað er í spotta.
MYND HEIDA.IS

Gekk með krummann í
maganum í níu mánuði
Heimili Valdísar Viðarsdóttur, forstöðumanns Menningarmiðstöðvarinnar í Listagili, ber vott um smekkvísi og hugmyndaflug. Hún er hönnuður af Guðs náð og það nýjasta úr hennar smiðju er fljúgandi hrafn.

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

„Mig langaði svo að hanna hrafn
sem blakaði vængjunum þegar
togað væri í spotta og gekk með
hugmyndina í maganum í níu mánuði. Fyrstu fuglarnir urðu til nógu
snemma til að komast í nokkra
jólapakka,“ segir Valdís sem er
algerlega hugfangin af því viðfangsefni núna að búa til íslenska
hrafna þegar eitthvert svigrúm er
í stundaskránni til þess.
Öll hornin á heimilinu eru uppáhaldshorn hjá Valdísi. „Mér þykir

vænt um allt sem er hér uppi við,“
segir hún og lítur í kringum sig.
„Því get ég verið hvar sem er í
íbúðinni og alltaf liðið vel.“
Valdís er með krummana í
vinnuherbergi sem hún hefur
nýlega komið sér upp. „Ég færði
rúmið mitt héðan í herbergið sem
dóttir mín hafði áður og áttaði mig
ótrúlega seint á því hversu upplagt það var, því það eru fjögur
ár síðan hún flutti út,“ segir hún.
Áður kveðst hún alltaf hafa verið

á ferðinni með handverkið inn og
út úr svefnherberginu því hún hafi
ekki viljað sofa innan um það. „Oft
var allt undirlagt í stofunni af því
sem ég hafði æði fyrir þá stundina,
og í hvert skipti sem einhver kom
þurfti ég að taka það saman. Nú á
hver hlutur sinn stað í vinnuherberginu og ég ríf þá fram þegar ég
er að vinna við þá. Svo þegar dóttirin kemur heim með kærastann
breytist föndurherbergið í rúmgott
gestaherbergi.“
gun@frettabladid.is

Gleðilegt sumar!
STILLANLEG RÚM
SAGA, ÞÓR
OG VALHÖLL
Heilsudýnur
á frábæru verði.

HEILSUDÝNUR
OG
HEILSUKODDAR

Queen rúm með botni

Queen rúm með botni

frá kr. 99.900

2x90 cm – Verð frá 349.900

kr. 179.900
www.svefn.is
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VORIÐ ER KOMIÐ, trén farin að bruma og lóan
syngur dirrindí. Því er ekki úr vegi að gera vorhreingerningu og skipta jafnvel dökkum gluggatjöldum fyrir ljós.

Ann Wood er listamaður í Brooklyn. Hún
vinnur með efni sem hún finnur hér
og þar, meðal annars gamlar flíkur.
Úr því býr hún til ýmislegt á
borð við þessa flottu könguló.

www.nextdoormagic.com

Mjúkir og þægilegir
götuskór fyrir dömur.

Gerð: 5022
Stærðir: 36 - 42
Verð: 13.950.Góð breidd

6ERTU VINUR

Gerð: 55K
Stærðir: 36 - 41
Verð: 13.950.-

Sími 551 2070.
Opið mán.-fös. 10-18, laugard. 10-14.
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.misty.is

Rauðakrosshúsið

Dagskrá vikunnar
Allir velkomnir

Mánudagur 3. maí

Vatnsræktun - Kynning á ræktun í vatni, gróðurlýsingu og næringu.
Umsjón: María Norðdahl, InnriGarðar ehf. kl.12:30 -13:30
EFT og djúpslökun - Umbreyttu heftandi viðhorfum með EFT tækninni.
Umsjón: Viðar Aðalsteinsson, EFT sérfræðingur. kl.14:30-16:30
Barnið komið heim - Þriðji hluti af sex. Lokað! kl.17-19
Prjónahópur kl. 13-15 Skákklúbbur kl. 15:30-17

Hraunið vekur forvitni
Snorri Guðmundsson stofnaði Hraunverksmiðjuna eftir að Hekla gaus árið 1991og hefur hraunlist verið
hluti af tilveru hans síðan. Hann segir útlendinga fyllast forvitni þegar þeir fá hraunmola í hendur.
Hraunlistamaðurinn Snorri Guðmundsson fór og skoðaði Heklugosið árið 1991. Hann varð þrumu
lostinn og hefur verið hugfanginn af hrauni síðan. Hann stofnaði
Hraunverksmiðjuna sama ár og
framleiðir alls kyns minjagripi úr
hrauni. „Þetta hefur verið þáttur
af tilveru minni síðan. Undanfarið
hef ég unnið með Hekluhraun frá
árinu 2000 en er þó þegar búinn að
næla mér í nokkra mola úr gosinu
á Fimmvörðuhálsi og sé það strax
að hraunið þaðan er frábrugðið því
sem hefur komið úr Heklu,“ segir
Snorri og nefnir litlar gleragnir
sem stirnir á.
Snorri brýtur niður hraunmola
í litlar öskjur og segir útlendinga
fyllast ferðaþrá og forvitni þegar
þeir fá hraunmola í hendur. „Þetta
er eins og ef við fengjum krukku
með Sahara-sandi, það vaknar
eitthvað.“
Hraunmolarnir sem Snorri
kallar Nature‘s work of art koma
í litlum handmáluðum öskjum en
í hverri öskju er náttúruverndaráminning frá Snorra. „Skilaboðin eru þau að eldvirkni er
grundvöllur tilveru okkar en hún
skapaði það andrúmsloft í árdaga
sem tryggir líf á jörð. Við hugsum
oft um eldfjöll sem eyðileggjandi
afl sem getur haft neikvæð áhrif
á fólk og veðurfar en eldfjöll og
regnskógar eru í raun tveir andstæðir pólar sem gera líf á jörðinni mögulegt,“ segir Snorri en í
áminningunni segir jafnframt að
kaup á vörunni tryggi gróðursetningu á tré við Heklurætur.
Snorri leikur sér með hraunið á ýmsan veg og gerir lyklakippur, hraunklukkur og mósaíkmyndir úr hrauni.„ Möguleikarnir
eru óþrjótandi og helst vildi ég
sjá fólk framleiða þetta eins og
lopapeysur.“ Snorri selur vörurnar í gegnum heimasíðuna internet.
is/thelavafactory. „Ég hef komist

Snorri hefur þegar nælt sér í nokkra hraunmola úr gosinu á Fimmvörðuhálsi og segir
það frábrugðið hrauninu úr Heklu.

að því að það er mjög erfitt að selja
í gegnum minjagripaverslanir
og finnst það auk þess alger
lágkúra að þær skuli selja
innflutta íslenska minjagripi. Ég hef hins vegar
boðið fyrirtækjum og ráðstefnuhöldurum þjónustu
mína og býð meðal annars upp á sérmerkingar á öskjurnar ef
þess er óskað.“
vera@frettabladid.is

Hraunmolarnir
sem Snorri kallar
Nature‘s work of
art koma í handmáluðum öskjum
en í hverri öskju er
náttúruverndaráminning frá Snorra.

Snorri segir hægt
að vinna allt
mögulegt úr hrauni
og vildi helst sjá
fólk framleiða
hraunlistaverk eins
og lopapeysur.

Þriðjudagur 4. maí

Hvernig stöndumst við álag - Áhrif hugsana á líðan okkar og viðbrögð.
Umsjón: Valgerður Magnúsdóttir, sálfræðingur. kl.14:30 -16
Qi–Gong kl. 12-13 Gönguhópur kl. 13-14 Íslenskuhópur kl. 13-14
Vinnum saman - Ný viðhorf (Býflugurnar) kl. 14-16
Skiptifatamarkaður / Barnaföt kl. 16-18
Giorgio Armani hélt blaðamannafund ásamt Mohammed al-Abbar, formanni fasteignafélagsins Emaar.

Miðvikudagur 5. maí

Krydd- og matjurtir - Gróðursetning, ræktun og umhirða. Umsjón: Auður
Jónsdóttir, yfirverkstjóri Skólagarða Reykjavíkur. kl.12:30 -13:30
Fjáröflunarbingó Ferðafélagsins Víðsýnar - Spjaldið kostar 500.- kr. kl.17:30

Fimmtudagur 6. maí

Armani opnar
glæsihótel í Dúbaí

Föndur, skrapp myndaalbúm og kort - Taktu skæri með þér! kl.12 -14
Fluguhnýtingahópur kl. 12-13:30 Saumasmiðjan kl. 13-15
Jóga kl. 15-16

Hótel Giorgio Armani er í
heimsins stærstu byggingu, Burj
Khalifa í Dúbaí.

Tölvuaðstoð kl. 13.30-15.30 Áhugasviðsgreining kl.14-16
Lögfræðiráðgjöf fyrir innflytjendur kl. 14-16 Briddsklúbbur kl.14-16

Föstudagur 7. maí

Endurlífgun - Stutt verklegt námskeið. kl.12:15-13:15
Fulltrúar stéttarfélaga og ASÍ - Kynning fyrir atvinnuleitendur. Snorri
Már Sturluson frá ASÍ heldur tölu og fulltrúar stéttarfélaganna kynna þjónustu
sína. Fulltrúar frá VR, Eflingu, SSF, Hlíf, Stéttarfélagi Reykjavíkurborgar, SFR,
Stéttarfélagi verkfræðinga og Kjarafélagi tæknifræðinga auk annarra. kl.13:30-15:30

Gönguhópur kl. 12.30-13.30

Hláturjóga kl. 15:30 -16:30

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

Yfirhafnadagar
20% afsláttur
af yfirhöfnum dagana
26. apríl – 7. maí

Hótel virðast vinsæl meðal þekktustu hönnuða heims. Þannig á Missoni hótel í Edinborg, Krizia á eitt
í Barbuda, Moschino Cheap & Chic
opnaði nýlega eitt í Mílanó og Versace á tvö, annað í Dúbaí og hitt í
Ástralíu.
Nú hefur Giorgio Armani bæst
í hóp hóteleigenda og hefur opnað
hótel í hæstu byggingu heims, Burj
Khalifa, í Dúbaí.
Glæsileikinn er þar í fyrirrúmi.
Armani Hotel Dubai hefur yfir að
ráða átta veitingastöðum sem allir
eru hannaðir af Armani. Hótelið
er á fjölmörgum hæðum í hinu 160
hæða húsi. Nánari upplýsingar má
nálgast á www.dubai.armanihotels.
com.

Glæsihótel Armani er í hæstu byggingu
heims, Burj Khalifa.
NORDICPHOTOS/AFP

híbýli og viðhald
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viðarparket
Verðdæmi:
Eik 3ja stafa kr. 4.990 m2
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Húsgögn gerð fyrir
íslenska framleiðslu
Nemendur úr vöruhönnun við Listaháskóla Íslands miðuðu lokaverkefni sitt við íslenskar framleiðsluaðferðir í samvinnu við húsgagnafyrirtækin Beyki, Á. Guðmundsson, GÁ húsgögn og Stáliðjuna. Nemendur fengu frjálsar hendur í hugmyndavinnu en urðu að aðlaga sig að því að hægt væri
að fjöldaframleiða gripina hjá einhverju af fyrirtækjunum.
● STÓLLINN KUBBUR byggir
að sögn hönnuðarins, Hreins Bernharðssonar, á því sambandi sem
getur myndast milli dauðra hluta og
fólks. Stóllinn er festur saman með
kaðli sem tengist við strekkjara í bakinu og þegar bakstykkinu er snúið
strekkist stóllinn saman. Ef bakinu er
hins vegar snúið og kaðlinum slakað
finnur notandinn hvernig stóllinn
bregst við og faðmar hann þegar
sest er.
● FENGR er fatahvíla innblásin af bandrúnum. Þegar fötin eru lögð á hvíluna, draga þau í sig galdur úr Fengr og við það að klæðast þeim aftur færist
galdurinn yfir í notandann. Hönnuður er Fanney Long Einarsdóttir.

● ENDURREISN er verkefni þar
sem hlutir ganga í endurnýjun lífdaga. Gifs, strappar, snæri og litskrúðugir naglar eru meðal þess sem
notað er til þess að gera stólana að
persónulegum endurreistum húsgögnum en hönnuðurinn er Auður
Ösp Guðmundsdóttir.

TRILLA er stigi eftir Emblu Vigfúsdóttur til að klifra upp á háaloft.
Þegar stýrinu er snúið lyftist
hlemmurinn upp og lokar fyrir gatið
í loftinu. Einnig er hægt að nota
hlemminn sem vörulyftu fyrir jólaskrautið og gamlar skólabækur
sem færa þarf upp eða niður af
háaloftinu.
● LJÓSAKRÓNAN BLÁÞRÁÐUR er byggð upp af rauðum þræði sem
hefur fengið það hlutverk að stjórna samspili ljóss og skugga. Lögun miðju
ljósakrónunnar er stjórnað af sérstökum pendúl sem breytir bæði útliti krónunnar sem og þeim myndum ljóss og skugga sem frá henni stafa. Hönnuður
Bláþráðs er Ásdís Jörundsdóttir.
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www.pitstop.is
Rauðhellu 11, Hfj.

Hjallahrauni 4, Hfj.
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MARGUR er húsgagn sem breytist við leik. Bylgja Rún Svansdóttir segir
Margan innblásinn af dúkkulísum, sprellikörlum og pappírsbrotum.
Margur getur breyst úr kolli yfir í mottu og borði yfir í leikteppi og allt
það sem hugurinn vill að Margur sé.

VI

SA & MAST

ER

Dekk undir:
■ Fólksbíla
■ Jeppa
■ Mótorhjól
■ Sendibíla
■ Vörubíla
■ Rútur
■ Vinnuvélar
■ Traktora
■ Hjólhýsi
■ Kerrur
o.s.frv., o.s.frv.

AÐ SAFNA SJÁLFUM SÉR er yfirheiti á
RÓRILL er unninn út frá kistli sem hér áður fyrr var eina húsgagnið sem fólk átti og geymdi þar allar sínar eigur. Í þróunarferlinu var honum snúið á hvolf sem breytti honum í ruggu-kistil.
Hægt og rólega fór að týnast af kistlinum, hann tapaði hliðunum
og eftir stóð vaggandi „lár“, sem er kistill þar sem burðurinn er í
hornstoðunum. Róril má nota sem ruggustól, geymslu og stofuborð. Steinþór Hannes Gissurarson er hönnuðurinn.

skemmtilegu húsgagni
eftir Höllu Hannesdóttur. Húsgagnið er hugsað fyrir safnara sem
geta verið nálægt hlutunum sínum og í náinni tengingu við þá
og sameinast þannig
safninu.

FASTEIGNIR.IS
18. TBL.

3. MAÍ 2010

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar
Hraunbæ 102 D og E í Reykjavík.
14867 – Hraunbær
102 D og E
í Reykjavík.
Um er að ræða 1.
hæð og kjallararými
í báðum hlutum
samtals 563,7 m²
samkvæmt upplýsingum frá Fasteignaskrá
ríkisins.
Húsnæðið var nýtt sem heilsugæslustöð en stendur autt
í dag. Brunabótamat er kr. 98.100.000,- og fasteignamat er
kr. 86.200.000,-.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, Borgartúni
7C, 105 Reykjavík í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105
Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 18. maí 2010 þar sem þau
verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.
Íbúðin er á annarri hæð í þríbýlishúsi við Hávallagötu 7.

Sérhæð við Hávallagötu

Útboð skila árangri!

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

MYND/ÚR EINKASAFNI

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Fasteignamarkaðurinn er með
á skrá íbúð við Hávallagötu 7.

Í

búðin er á annarri hæð í þríbýlishúsi, skráð 106,5 fermetrar
samkvæmt Fasteignamati ríkisins, en er í raun um það bil 120
fermetrar samkvæmt seljanda.
Íbúðin samanstendur af tveimur stofum, fjórum herbergjum

og tveimur svefnherbergjum, og
er skipulagið eins og hér segir:
Komið er inn um sérinngang í
flísalagða stofu. Farið er upp
kókos teppalagðan stiga á efri
hæð. Stigapallur/hol er parketlagt og er útgengt á svalir í norðvestur. Stofur eru samliggjandi
en með rennihurð á milli. Barnaherbergi er parketlagt, sömuleiðis hjónaherbergi. Eldhús

er flísalagt og með harðviðarinnréttingu úr mahóní og góðri
borðaðstöðu. Baðherbergi er með
baðkari, glugga og sturtuaðstöðu
og marmara á veggjum og gólfi.
Tvær sérgeymslur og sameiginlegt þvottaherbergi eru í
kjallara.
Húsið er í góðu ásigkomulagi að utan sem innan að sögn
seljanda.
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Óskar R.
Harðarson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S.
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur
fasteignasali,

Halldór Ingi
Andrésson,
lögg.
fasteignasali

Jón Sigfús
Sigurjónsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Hilmar
Jónasson
sölufulltrúi

Heimir H.
Eðvarðsson
sölufulltrúi

Elín
Viðarsdóttir
lögg.
fasteignasali

Ólafur
Finnbogason
sölufulltrúi

Eiðistorg

Gunnarsbraut

Frábærlega staðsett
íbúð í fjölbýli á
Seltjarnarnesi. 183 fm
og skiptist í tvær íbúðir
5 herbergja og 2ja
herbergja. Skipti á minni
koma til greina frábært
útsýni

Björt efri hæð og ris
4 svefnherbergi
Bílskúr
Hlýleg og falleg eign

v. 35,7 m.

v. 35,0 m.

Háteigsvegur

Jórusel

Naustabryggja

77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur og sjónvarpshol
Stendur innst í botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

Glæsileg 135 fm
endaíbúð
4 - 5 herbergi
Vandaðar innréttingar
Stæði í bílageymslu
Falleg eign í alla staði

v. 20,9 m.

v. 49,5 m.

v. 29,9 m.

Kambasel

Markland

Garðhús

Falleg 4ra herbergja
Opið eldhús
2. hæð
Parket á gólfum

Snyrtileg 2ja herbergja
55,6 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í
Fossvogi
Skoðaðu þessa!

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum potti

v. 14,9 m.

v. 22,9 m.
Kögursel

Akurgerði

Tvílyft 160 fm parhús auk
bílskúrs
Vel viðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverﬁ
Makaskipti koma til greina

Glæsilegt og mikið
endurnýjað. 195,6 fm
parhús með sérst. bílskúr
Vandað og smekklegt.
Aukaíbúð í kjallara.
Áhv. hagstætt hlutfall af
kaupverði.
Lækkað verð!

v. 0,0 m.

v. 41,5 m.

v. 48,5 m.

Meistaravellir
Frábær staðsetning
Björt og vel skipulögð
4ra herbergja
Góð kaup

v. 24,5 m.

Lindasmári

Sunnuﬂöt

Steinagerði

Gullfalleg og vönduð
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverﬁnu

Fallegt 270 fm einbýli
Ein eftirsóttasta gatan í
Garðabæ
Þrjár stofur og þrjú
herbergi
Eignin snýr til suðurs
Tvöfaldur bílskúr

Frábær staðsetning
130 fm
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður

v. 29,9 m.

v. 69,5 m.

v. 36,0 m.

Básbryggja

Bergstaðastræti

Þorláksgeisli

Björt og vel skipulögð
4ra herb. 101 fm.
Glæsilegt fjölbýli
Skemmtilegur staður

Mjög falleg 62,5 fm
3ja herb.
Risíbúð
Fjórbýli
Góður garður og gott
aðgengi.

Glæsileg 140 fm
4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Gott lyftuhús
Laus við samning
Lyklar á skrifstofu

v. 28,0 m.

v. 20,5 m.

v. 29,0 m.

Hverﬁsgata

Eyrarskógur

Framnesvegur

2. hæð 116 fm
5 herbergja
góðar leigutekjur
skipti á sumarbústað
æskileg
mjög gott verð

Mjög fallegtt sumarhús
Stærð 66,3 fm
Gróinn staður
Góður pallur
Sólstofa
Leigulóð
Gott verð

Mjög falleg 3ja herbergja
Stærð 89,2 fm
3ja íbúða hús
Mikið endurnýjuð
Frábær staðsetning

v. 22,8 m.

v. 11,9 m.

v. 24,2 m.

Suðurmýri

Þingvað

Leirubakki

Glæsilegt tvílyft 181 fm
parhús Góður suðurpallur og svalir Vandaðar
innréttingar, gólfefni og
tæki.Fullbúinn 27 fm
ﬂísalagður bílskúr.

Mikil eign, aldeilis stórglæsilegt 281 fm einbýlishús í Norðlingaholtinu.
Sérlega vandað hús

Góð 4ra herbergja 111 fm
Íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt umhverﬁ og
saml. garður
Fjölskylduvænt hverﬁ
Gott verð

v. 58,9 m.

v. 83,3 m.

v. 17,9 m.
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+LEIFAKËR EINBÕLI Å BYGGINGU
,YNGHAGI
&ALLEGT   FM EINBÕLISHÒS ¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ Å VESTURB¾NUM  AÈALH¾È ERU
FORSTOFA RÒMGOTT HOL GESTASNYRTING RÒMGOTT ELDHÒS OG BJARTAR SAMLIGGJANDI STOFUR 
EFRI H¾È ERU  HERBERGI FATAHERBERGI INNAF HJËNAHERBERGI OG BAÈHERBERGI 3ÁR STÒDÅËÅ
BÒÈ Å KJALLARA AUK GEYMSLNA OG ÖVOTTAHERBERGIS 4VENNAR SVALIR (ÒSIÈ STENDUR ¹  FM
GRËINNI LËÈ 6ERÈ   MILLJ

/PIÈ

-JÎG GL¾SILEGT ARKITEKTATEIKNAÈ  M EINBÕLI ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ¹ MIKLUM ÒTSÕNISSTAÈ
Å +ËRAHVERÙ Å +ËPAVOGI %INKAR ¹HUGAVERT SKIPULAG MEÈ OPNUN MILLI H¾ÈA  EFRI H¾È ER
ELDHÒS MEÈ ÒTGENGT ¹ RÒMGËÈA VERÎND OG SVALIR SAMLIGGJANDI STOFUR BAÈHERBERGI HJËNAHER
BERGI M FATAHERB OG ANNAÈ HERBERGI  NEÈRI H¾È ERU  SVEFNHERB M MÎGULEIKA ¹ AUKA
ÅBÒÈ OG SÁRINNGANGI SJËNVARPSHOL M VINNUKRËK  SNYRTINGAR OG SAUNA ÖVOTTAHÒS GEYMSLA
OG GËÈ BÅLAGEYMSLA ²R HOLI ER ÒTGENGT ¹ VERÎND 3TEYPTIR SKJËLVEGGIR ¹ LËÈ ERU KOMNIR (ÒSIÈ
AFHENDIST Å NÒV ¹STANDI ÖE RÒMLEGA FOKHELT !LLAR N¹NARI UPPL ¹ SKRIFSTOFU

3JAFNARGATA

3TRANDVEGUR 3J¹LANDI 'ARÈAB¾ JA HERB

+IRKJUSTÁTT

6EL SKIPULÎGÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁR VERÎND OG SÁR ST¾ÈI Å BÅLA
GEYMSLU 2ÒMGËÈ STOFA ELDHÒS OPIÈ VIÈ STOFU OG  RÒMGËÈ HERBERGI ÒR HJËNAHERBERGI
ER ÒTGANGUR ¹ VERÎND MEÈ SKJËLVEGGJUM ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR 6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEGT OG VEL INNRÁTTAÈ   FM ENDARAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ   FM INNBYGGÈUM
BÅLSKÒR "JARTAR SAMLIGGJANDI STOFUR MEÈ ÒTG ¹ SVALIR OG STËRA VERÎND TIL SUÈURS STËRT OPIÈ
ELDHÒS MEÈ VÎNDUÈUM INNRÁTTINGUM  HERBERGI OG ÚÅSA LAGT BAÈHERBERGI MEÈ MIKLUM
INNRÁTTINGUM !UKIN LOFTH¾È ¹ EFRI H¾È &ALLEGT ÒTSÕNI ER ÒR STOFUM AÈ GOLFVELLINUM OG VÅÈAR
(ITI Å STÁTTUM OGI NNKEYRSLU 3TUTT Å SKËLA ÖJËNUSTU OG LEIKSV¾ÈI 6ERÈ   MILLJ

&ALLEG OG VEL SKIPULÎGÈ   FM NEÈRI H¾È AUK TVEGGJA SÁR GEYMSLNA OG   FM BÅLSKÒRS
¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ Å ¶INGHOLTUNUM ¥BÒÈIN HEFUR VERIÈ ÖË NOKKUÈ ENDURNÕJUÈ ¹
UNDANFÎRNUM ¹RUM OG SKIPTIST Å GANGHOL SAMLIGGJANDI SKIPTANLEGAR STOFUR RÒMGOTT
ELDHÒS  HERBERGI OG BAÈHERBERGI 6ERÈ   MILLJ

HÒS

&REYJUGATA  /0)¨ (²3 ¥ $!' -.5$!' &2 +,  
4V¾R JA HERB ÅBÒÈIR Å SAMA HÒSI JA HERBÅBÒÈIR MEÈ SÁRINNGANGI ¹ JARÈH¾È ¹ ÖESSUM
EFTIRSËTTA STAÈ Å ¶INHOLTUNUM ¥BÒÈIRNAR ERU   FM 6ERÈ   MILLJ OG   FM 6ERÈ   MILLJ
¥BÒÈIRNAR ERU B¹ÈAR MIKIÈ ENDURNÕJAÈAR .ÕTT PARKET ¹ GËLFUM NÕJAR HURÈIR NÕJAR INNRÁTTINGAR
Å ELDHÒSUM OG BAÈHERBERGI ERU ÚÅSALÎGÈ Å GËLF OG VEGGI !UKIN LOFTH¾È Å B¹ÈUM ÅBÒÈUM
5TANDYRA HEFUR ÖAK OG GLER VERIÈ ENDURNÕJAÈ OG HÒSIÈ M¹LAÈ ¥BÒÈIRNAR ERU LAUSAR TIL
AFHENDINGAR STRAX

SVALLAGATAJA HERB

"AKKAGERÈI

&ALLEG   FM ÅBÒÈ AÈ MEÈTÎLDUM
TVEIMUR SÁR GEYMSLUM Å KJALLARA ¥BÒÈIN
ER MIKIÈ ENDURNÕJUÈ OG SKIPTIST Å FOR
STOFUHOL ELDHÒS  RÒMGOTT HERBERGI
BJARTA STOFU OG ÚÅSALAGT BAÈHERBERGI
6ERÈ   MILLJ

&ALLEGT OG VEL SKIPULAGT UM  FM
EINBÕLISHÒS SEM ER KJALLARI H¾È OG
RIS ¹ ÖESSUM EFTIRSËTTA STAÈ JA HERB
AUKAÅBÒÈ ER Å RISI (ÒS AÈ UTAN NÕLEGA
M¹LAÈ OG GLER ENDURNÕJAÈ AÈ STËRUM
HLUTA "ÅLSKÒRSRÁTTUR 6ERÈ   MILLJ

(¹VALLAGATA

3ËLEYJARGATA %FRI H¾È
OG RIS

-EL¹S 'ARÈAB¾ .EÈRI
SÁRH¾È

%FRI H¾È OG RIS Å TVÅBÕLISHÒSI ¹ ÖESSUM
EFTIRSËTTA STAÈ Å MIÈBORGINNI 
H¾ÈINNI ERU MA ÖRJ¹R SAMLIGGJANDI
STOFUR ELDHÒS OG GESTA SNYRTING ¥ RISI
ERU   HERBERGI OG BAÈHERBERGI AUK
GEYMSLURISS 3VALIR ÒT AF BORÈSTOFU Å
SUÈUR 'OTT ÒTSÕNI ER ÒR RISINU MA YÙR
H¹SKËLASV¾ÈIÈ &ALLEG R¾KTUÈ LËÈ MEÈ
H¹UM TRJ¹M ,AUS TIL AFHENDINGAR STRAX

&ALLEG   FM   HERB NEÈRI SÁRH¾È
MEÈ SÁR BÅLAST¾ÈI Å SAHVERÙNU (¾ÈIN
SKIPTIST MA Å RÒMGËÈAR SAMLIGGJANDI
STOFUR MEÈ ÒTGANGI ¹ VERÎND NÕLEGA
ENDURNÕJAÈ BAÈHERBERGI ELDHÒS OG 
HERBERGI )NNAF ELDHÒSI Å BÅLSKÒR ER Å
DAG INNRÁTTAÈ HJËNAHERBERGI OG INNA
F ÖVÅ ER ÖVOTTAHERBERGIGEYMSLA MEÈ
ÒTGANGI ¹ LËÈ6ERÈ   MILLJ

LFHEIMAR RA HERB

%NGJASEL JA HERB

%FSTALEITI ELDRI BORGARAR

&ALLEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AÈ MEÈT
SÁR GEYMSLU Å KJALLARA Å NÕLEGA VIÈGERÈU
OG M¹LUÈU FJÎLBÕLI "JARTAR STOFUR MEÈ
ÒTGENGI ¹ STËRAR SVALIR TIL SUÈURS ELDHÒS
MEÈ GËÈRI BORÈAÈSTÎÈU OG  HERBERGI
,AUS STRAX 6ERÈ   MILLJ

'ËÈ   FM JA HERB ÅBÒÈ ¹  H¾È
AUK SÁR GEYMSLU OG SÁR ST¾ÈIS Å BÅLA
GEYMSLU Å 3ELJAHVERÙ 3VALIR TIL AUSTURS
ÒT AF ELDHÒSI RÒMGËÈ OG BJÎRT STOFA 
SVEFNHERB OG ÚÅSALAGT BAÈHERBM HV
UM   MILLJ 6ERÈ   MILLJ

'L¾SILEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å
ÖESSU EFTIRSËTTA HÒSI m"REIÈABLIKn 3TËR
AR STOFUR MEÈ ÒTGENGI ¹ STËRAR SVALIR
TIL SUÈURS  GËÈ HERBERGI OG RÒMGOTT
ELDHÒS MEÈ FRÎNSKUM GLERHURÈUM INN
Å STOFU UGGUM ²TSÕNIS NÕTUR AF SVÎLUM
3ÁR GEYMSLA OG SÁR ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU
-IKIL SAMEIGN MA SUNDLAUG GUFUBAÈ
OÚ ,AUS TIL AFHENDINGAR STRAX 6ERÈ
  MILLJ

6ÅÈIMELUR

"AUGAKËR +ËPAVOGI

(LAÈHAMRAR

&ALLEG   FM EFRI H¾È AUK RISLOFTS
OG   FM BÅLSKÒR Å GËÈU STEINHÒSI Å
VESTURB¾NUM %IGN SEM HEFUR VERIÈ
MIKIÈ ENDURNÕJUÈ MA ELDHÒS OG
BAÈHERBERGI"JÎRT STOFA OG  HERBERGI
3UÈURSVALIR ÒT AF HJËNAHERBERGI 6ERÈ
  MILLJ

'L¾SILEG   FM EFRI SÁRH¾È Å
FJËRBÕLISHÒSI AUK   FM BÅLSKÒRS !LLAR
INNRÁTTINGAR OG GËLFEFNI ÅBÒÈARINNAR
ERU HVÅTTUÈ EIK )NNFELLD LÕSING Å LOFTUM
OG GLUGGAR B¾ÈI ¹ BAÈHERBERGI OG
ÖVOTTAHERBERGI 3AMLIGGJANDI STOFUR
MEÈ ÒTGANGI ¹ STËRAR ÚÅSALAGÈAR SVALIR
TIL SUÈURS  SVEFNHERBERGI 6ERÈ  
MILLJ

-JÎG VEL SKIPULAGT   FM RAÈHÒS
MEÈ INNB   FM BÅLSKÒR %IGNIN SKIPT
IST Å FORSTOFU STOFU SËLSK¹LA SJJËNVARPS
STOFU ELDHÒS ÖVOTTAHERBERGI GEYMSLU
 SVEFNHERBERGI OG BAÈHERBERGI -IKIL
LOFTH¾È 2¾KTUÈ LËÈ OG HITI Å STÁTTUM
FYRIR FRAMAN HÒS ,AUST TIL AFHENDINGAR
STRAX 6ERÈTILBOÈ

6ESTURHÒS

3TËRAGERÈI %FRI SÁRH¾È

3TËRHOLT  HERB

!FAR VANDAÈ UM   FM EINBÕLISHÒS ¹
FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ Å 'RAFARVOGINUM
 EFRI H¾È ERU MA GL¾SILEGAR STOFUR
MEÈ ARNI OG ÒTGANGI ¹ VESTURSVALIR
ELDHÒS MEÈ INNRÁTTINGUM ÒR HLYNI OG 
HERBERGI AUK FATAHERBERGIS  NEÈRI H¾È
ER SÁR ÅBÒÈ AUK RÕMIS ER FYLGIR EFRI H¾È
2¾KTUÈ LËÈ MEÈ VIÈARVERÎND TIL SUÈURS
OG HELLULÎGÈU BÅLAPLANI OG STÁTTUM
(ÒSIÈ STENDUR ¹ EINSTÎKUM ÒTSÕNISSTAÈ
VIÈ OPIÈ ËBYGGT SV¾ÈI

&ALLEG   FM EFRI SÁRH¾È AUK  
FM BÅLSKÒRS ¥BÒÈIN HEFUR VERIÈ MIKIÈ
ENDURNÕJUÈ ¹ SL ¹RUM MA BAÈHER
BERGI INNRÁTTINGAR AÈ STËRUM HLUTA NÕR
ARINN OG OFNAR OG OFNALAGNIR -IKIL LOF
H¾È Å STOFUM SEM ERU STËRAR OG BJARTAR
RÒMGOTT ELDHÒS OG YÙRBYGGÈAR SVALIR ÒT
AF HJËNAHERBERGI (ÒS NÕLEGA VIÈGERT
OG M¹LAÈ AÈ UTAN 6ERÈ   MILLJ

-IKIÈ ENDURNÕJUÈ   FM  HERB
ÅBÒÈ ¹  H¾È Å (LÅÈUNUM SEM
SKIPTIST Å FORSTOFU HOL RÒMGËÈA STOFU
BORÈSTOFU ELDHÒS  SVEFNHERBERGI
OG BAÈHERBERGI "ÒIÈ ER MA AÈ
ENDURNÕJA GËLFEFNI INNRÁTTINGU OG T¾KI
Å ELDHÒSI OG BAÈHERBERGI 3TËRAR SVALIR
TIL SUÈAUSTURS 3ÁR ÒTIGEYMSLA 6ERÈ
  MILLJ

'L¾SILEG   FM EFRI SÁRH¾È ¹
ÖESSUM FR¹B¾RA STAÈ VIÈ ,ANDAKOTSTÒN
(¾ÈIN SKIPTIST Å SAMLIGGJANDI GL¾SILEGAR
STOFUR  SVEFNHERBERGI ELDHÒS MEÈ
FALLEGRI INNRÁTTINGU ÒR -AGHOGNY OG
BAÈHERBERGI LAGT MARMARA &ALLEGUR
BOGADREGINN GLUGGI Å STOFU 3VALIR ÒT AF
STIGAPALLI Å NORÈVESTUR 4V¾R SÁR GEYMSLUR
Å KJALLARA OG GEYMSLULOFT

IGU

4IL LE

!46)..5(²3.¨) 4), ,%)'5

,JËSHEIMAR RA HERB

2EYK¹S RA HERB

'ËÈ   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È AUK  
FM GEYMSLU Å KJ 2ÒMGËÈ STOFA OG 
HERBERGI ¶VOTTAHERB INNAN ÅBÒÈAR
3VALIR Å VESTUR 3ÁR INNGANGUR AF SVÎLUM
6ERÈ   MILLJ

&ALLEG   FM RA HERB ÅBÒÈ ¹ 
H¾È AUK BÅLSKÒRS .Õ ENDURNÕJAÈ
ELDHÒS MEÈ FALLEGUM HVÅTUM INN
RÁTTINGUM SJËNVARPSHOL  RÒMGËÈ HER
BERGI STOFA MEÈ ÒTGANGI ¹ SUÈURSVALIR
OG ÚÅSALAGT BAÈHERBERGI ¶VOTTAHERB
INNAN ÅBÒÈAR (ÒS ¹LKL¾TT AÈ UTAN
6ERÈ   MILLJ

(RAUNTUNGA +ËPAVOGI
4IL LEIGU ER  FM AÈALÅBÒÈ Å EINBÕL
ISHÒSI ¹SAMT BÅLSKÒR EN AUKA ÅBÒÈ Å
KJALLARA ER ÖEGAR Å LEIGU (ÒSIÈ ER ÖË
NOKKUÈ ENDURNÕJAÈ OG Å GËÈU ¹STANDI
.¹NARI UPPL ¹ SKRISTOFU

3KËLABRAUT 3ELTJARNAR
NESI %LDRI BORGARAR
JA HERB
'L¾SILEG JA HERB   FM ÅBÒÈ ¹ EFSTU
H¾È  H¾È Å LYFTUHÒSI FYRIR  ¹RA OG
ELDRI AUK   FM SÁR GEYMSLU ¹ H¾ÈINNI
!F SVÎLUM OG ÒR STOFU ER MIKIÈ ÒTSÕNI
YÙR BORGINA ÒT ¹ SJËINN OG AÈ 2EYKJA
NESI ¥ HÒSINU ER REKIN ÖJËNUSTUMIÈSTÎÈ
FYRIR ELDRI BORGARA AF 3ELTJARNARNESB¾
,!53 4), !&(%.$).'!2 342!8 6ERÈ
  MILLJ
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Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
S: 588 9090

6ÅÈIHLÅÈ

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson, Guðmundur
framkvæmdastjóri, Sigurjónsson,
lögg. fasteignasali lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

GL¾SILEGT EINBÕLISHÒS

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson, Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali lögg. fasteignasali

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

!ÚAGRANDI

%INSTAKLEGA FALLEGT OG SJARMERANDI   FM EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM Å 3UÈURHLÅÈUM
2EYKJAVÅKUR 'ËÈ AÈKOMA OG FALLEGA R¾KTUÈ LËÈ  STOFUR  HERBERGI (¹TT TIL LOFTS &ALLEGT ÒTSÕNI
6   M 

ËVIÈJAFNANLEGT ÒTSÕNI

'L¾SILEG ÒTSÕNISÅBÒÈ &ALLEG JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹  H¾È ¥BÒÈIN SEM ER   M ER ÎLL
NÕLEGA ENDURNÕJUÈ !UK ÖESS FYLGIR ÅBÒÈINNI
GEYMSLA Å KJALLARA ¥BÒÈIN ER MJÎG VEL STAÈSETT
OFARLEGA Å HÒSINU MEÈ GL¾SILEGT ÒTSÕNI Å ALLAR
HÎFUÈ ¹TTIR -IKIL ÖJËNUSTA Å HÒSINU 6  
M 

SÁRH¾È OG BÅLSKÒR GL¾SILEGT ÒTSÕNI

6EL SKIPULAGT  FM EINBÕLISHÒS ¹ H¾ÈUM
¹ GËÈUM ÒTSÕNISSTAÈ (ÒSIÈ ER FOKHELT EN
KOMNIR GLUGGAR OG GLER AÈ MESTU LEITI
ÒTIHURÈIR OG SVALAHURÈIR UTAN BÅLSKÒRSHURÈ 
(ÒSIÈ ER TIL AFHENDINGAR STRAX Å ÖVÅ ¹SIGKOMU
LAGI SEM ÖAÈ ER Å 6   M 

3UÈURMÕRI

3ËLEYJARIMI

²TSÕNISÅBÒÈ Å LYFTUHÒSI

-JÎG GËÈ   FM ÒTSÕNISÅBÒÈ ¹ FJËRÈU H¾È
LYFTUHÒSI FYRIR  ¹RA OG ELDRI ¥BÒÈIN ER ¹
EFSTU H¾È MEÈ SÁRINNGANG AF SVÎLUM ÖE
EINA ÅBÒÈIN AF SVÎLUNUM 3ÁR ST¾ÈI Å LOKUÈUM
BÅLAKJALLARA FYLGIR ÅBÒÈINNI ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX
6   M 

'L¾SILEG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ  HERBERGJA EFRI SÁRH¾È Å FALLEGU ÖRÅBÕLISHÒSI ¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ
Å !USTURBORGINNI ¹SAMT BÅLSKÒR ¥BÒÈIN ER  FM OG BÅLSKÒRINN ER   FM 'L¾SILEGT ÒTSÕNI
4VENNAR SVALIR %NDURNÕJAÈ ELDHÒS GËLFEFNI BAÈHERBERGI LÕSING OG Ú 6   M 

"UGÈUL¾KUR

 SVEFNHERBERGI
3KIPALËN 

GL¾SILEG ÒTSÕNISÅBÒÈ

GOTT EINBÕLI

4VÅLYFT   FM EINBÕLISHÒS ¹ 3ELTJARNARNES
INU (ÒSIÈ ER UPPHAÚEGA BYGGT ¹RIÈ  EN
VAR SÅÈAN ENDURBYGGT OG ST¾KKAÈ ¹RIÈ 
6IÈ HÒSIÈ VAR BYGGÈUR BÅLSKÒR SEM NÒ ER NÕTT
UR SEM ÅBÒÈARRÕMI %INNIG VAR RISH¾È BYGGÈ
OFAN ¹ HÒSIÈ 6   M 

3TIGAHLÅÈ

3ÁRLEGA FALLEG OG VÎNDUÈ JA HERBERGJA  
FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å ¹LKL¾DDU LYFTUFJÎLBÕLI
FYRIR  ¹RA OG ELDRI ¹ FR¹F¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ
VIÈ 3KIPALËN  ¹ (VALEYRARHOLTI Å (AFNARÙRÈI
(ÒSIÈ ER SÁRLEGA VEL STAÈSETT MEÈ ËHINDRUÈU
ÒTSÕNI YÙR (AFNARFJÎRÈ HAFNARSV¾ÈIÈ AÈ %SJU
OG VÅÈAR LËÈ ER FULLFR¹GENGIN 6   M 

GL¾SILEG EIGN

3ÁRSTAKLEGA VANDAÈ OG FALLEGT  FM EINBÕLIS
HÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ INNBYGGÈUM
BÅLSKÒR (ÒSIÈ STENDUR ¹ EINSTÎKUM STAÈ EFST
Å 3TIGAHLÅÈINNI OG ER MEÈ FRIÈS¾LAN SUÈURGARÈ
OG GL¾SILEGT ÒTSÕNI TIL NORÈURS 6   M


"JARMALAND

6ÎNDUÈ MIKIÈ ENDURNÕJUÈ  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È Å VÎNDUÈU ENDURNÕJUÈU HÒSI ¹ MJÎG GËÈUM
ÒTSÕNISSTAÈ VIÈ "UGÈUL¾KINN ¥ DAG ER EIGNINNI SKIPT UPP Å ÙMM SVEFNHERBERGI TVÎ BAÈHERB OG
STOFU ¹SAMT ELDHÒSI 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR 'ËÈAR SVALIR &ALLEGT ÒTSÕNI ,ÅTIL SÁRÅBÒÈARAÈSTAÈA ER
VIÈ INNGANG  6   M 

-ELGERÈI

+ËPAVOGUR

(VASSALEITI

FYRIR ELDRI BORGARA

&ALLEG   FM ÅBÒÈ 2ÒMGËÈ STOFA MEÈ
ÒTGENGI ÒT ¹ VERÎND TIL SUÈVESTURS (ÒSVÎRÈUR
Å HÒSINU (¾GT AÈ F¹ KEYPTAN HEITAN MAT Å
H¹DEGINU µMISS ÖJËNUSTA Å HÒSINU SVO SEM
H¹RGREIÈSLU OG FËTAAÈGERÈASTOFA 3KIPULAGT
FÁLAGSSTARF (EITUR MATUR Å H¹DEGINU 6  
M 

&ALLEG OG BJÎRT   FM EFRI SÁRH¾È MEÈ FR¹B¾RU ÒTSÕNI FYRIR +ËPAVOGINN (¾ÈIN SKIPTIST Å FOR
STOFU HOL SNYRTINGU TV¾R SAMLIGGJANDI STOFUR ELDHÒS ÖVOTTAHÒS  SVEFNHERB  SKV TEIKNINGU
BAÈHERBERGI OG FATAHERBERGI (ÒSIÈ ER Å MJÎG GËÈU ¹STANDI 6   M 

EINSTÎK EIGN ¹ SJ¹VARLËÈ

'RUNDARLAND

NEÈST Å &OSSVOGINUM

'L¾SILEGT SAMTALS   FM EINLYFT EINBÕLISHÒS
MEÈ TVÎFÎLDUM BÅLSKÒR %IGNIN SKIPTIST MA Å
HOL FJÎGUR HERBERGI BAÈHERBERGI SNYRTINGU
SJËNVARPSHOL BORÈSTOFU STOFU OG ELDHÒS "ÒIÈ
ER AÈ ENDURNÕJA MA ALLT GLER RAÚAGNIR HITA
LAGNIR ALLAR INNRÁTTINGAR SETJA HITA Å GËLF NÕ
GËLFEFNI NÕTT ÖAK OÚ ,ÕSING FR¹ ,ÒMEX !LLAR
INNRÁTTINGAR SÁRSMÅÈAÈAR 6   M 

3ANDAKUR   Å 'ARÈAB¾
HÒ
/PIÈ

HORNLËÈ

'ULAÖING

ENDARAÈHÒS

RAKUR   Å 'ARÈAB¾

NÕ VERÈ

.ÒTÅMALEG OG FALLEG JA H¾ÈA FUNKIS RAÈHÒS
SEM BYGGÈ ERU ¹ SKJËLS¾LUM STAÈ ¹ !RNAR
NESH¾ÈINNI (ÒSIN ERU KL¾TT ÕMIST ÚÅSUM
EÈA B¹RAÈRI ¹LKL¾ÈNINGU SEM GEFA ÖEIM NÒ
TÅMALEGT ÒTLIT !LLUR FR¹GANGUR AÈ UTAN TRYGGIR
L¹GMARKSVIÈHALD 6ERÈ FR¹   MILLJ TILBÒIN TIL
INNRÁTTINGAR 

-ELABRAUT

3ELTJARNARNESI

 HERBERGJA

EINBÕLI ¹ HORNLËÈ

5M ER AÈ R¾ÈA NÕTT HÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
SEM ER FOKHELT AÈ INNAN OG UTAN (ÒSIÈ
STENDUR ¹ HORNLËÈ OG ER STËRFENGLEGT ÒTSÕNI FR¹
HÒSINU YÙR %LLIÈAVATN OG VÅÈAR 3VALIR HÒSSINS
ERU UM  FM AÈ ST¾RÈ 3AMKV¾MT &-2 ER
HÒSIÈ   FM SEM SKIPTIST Å   FM ÅBÒÈ
OG   FM INNBYGGÈAN BÅLSKÒR 6   M


GL¾SILEG EIGN

(ËLABRAUT

(AFNARFJÎRÈUR

&ALLEG OG TÎLUVERT ENDURNÕJUÈ RA HERBERGJA
  FM ENDAÅBÒÈ ¹  H¾È Å  ÅBÒÈA FJÎLBÕLI
'LUGGAR ¹ ÖRJ¹ VEGU ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX


(RAUNTUNGA  EFTIRSËTT STAÈSETNING

S
$IGRANESHEIÈI %INBÕLISHÒS
  FM EINBÕLI ¹ TVEIMUR H¾ÈUM Å +ËPA
VOGI &JÎGUR SVEFNHERBERGI OG TV¾R STOFUR ERU Å
HÒSINU SEM ER ¹ NOKKUÈ RÒMGËÈRI LËÈ 6  
M 

2AÈHÒS

(¹AGERÈI



'ILJALAND

3TËRGL¾SILEGT OG VEL SKIPULAGT  FM EINBÕL
ISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR
MIKILLI LOFTH¾È INNFELLDRI LÕSINGU Å LOFTUM
SÁRSMÅÈUÈUM INNRÁTTINGUM OG VÎNDUÈUM
T¾KJUM (ITI ER Å ÎLLUM GËLFUM 6   M


NÕ VERÈ

/0)¨ (²3 ¥ $!' -.5$!' &2 +, 

GOTT RAÈHÒS

&ALLEGT   FM ENDARAÈHÒS ¹ FJËRUM PÎLLUM
  FM BÅLSKÒR FYLGIR HÒSINU 3AMTALS ER ÖVÅ
EIGNIN   FM AÈ ST¾RÈ (ÒSIÈ STENDUR FYRIR
NEÈAN GÎTU &ALLEG AÈKOMA "ÒIÈ ER AÈ SKIPTA
UM J¹RN ¹ ÖAKI 6   M 

RA

6EL STAÈSETT TVÅLYFT  FM PARHÒS ¹ EFTIRSËTT
UM STAÈ INNST Å (RAUNTUNGU MEÈ GL¾SILEGU
ÒTSÕNI 4IMBURVERÎND Å GARÈI 6IÈ HÒSIÈ
AUSTANMEGIN ER BÒIÈ AÈ BYGGJA VIÈBYGGINGU
SEM ER FOKHELD (ÒSIÈ ER LAUST STRAX 6  
M 

.ÕTT VERÈ ¹ GL¾SILEGUM RAÈHÒSUM Å 'ARÈAB¾ 3ÁRLEGA VEL SKIPULÎGÈ OG FALLEG RAÈHÒS ¹ SKJËLS¾L
UM STAÈ ¹ MIÈRI !RNARNESH¾ÈINNI 4VÅLYFT HÒSIN ERU GL¾SILEG ¹SÕNDUM ÖAR SEM ÖAU ERU ÕMIST
KL¾TT ¹LI EÈA HARÈVIÈI (ÒSIN SNÒA ¹ MËTI SUÈ SUÈVESTRI ÖANNIG AÈ ÖAU NJËTA SËLAR ALLAN DAGINN
(ÒSIN ERU SELD TILBÒIN TIL INNRÁTTINGAR LËÈ FULLFR¹GENGIN 6   M 

(ULDULAND 

5M ER AÈ R¾ÈA MIKIÈ RAÈHÒS ¹ FJËRUM PÎLLUM
SEM SKIPTIST MA Å ANDDYRI GESTASNYRTINGU
FORSTOFUHERBERGI ELDHÒS BORÈSTOFU STOFU
GEYMSLU ÖVOTTAHÒS TVÎ SVEFNHERBERGI ÖRJÒ
SKV TEIKNINGU OG BAÈHERBERGI 6   M


RA HERBERGJA   FM NEÈRI SÁRH¾È ¹SAMT
  FM BÅLSKÒR (¾ÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU
GANGHOL STOFU  SVEFNHERBERGI ELDHÒS OG
BAÈHERBERGI ¥ KJALLARA FYLGIR SÁR GEYMSLA 6
  M 

0ARHÒS

%INSTAKLEGA VEL STAÈSETT EINBÕLISHÒS ¹  FM SJ¹VARLËÈ VIÈ -¹VANES ¹ EINUM ALLRABESTA STAÈ
¹ !RNARNESI (ÒSIÈ SEM ER ALLS  FM AÈ ST¾RÈ HEFUR HLOTIÈ MJÎG GOTT VIÈHALD AÈ UTANVERÈU OG
VANDAÈ AÈ ALLRI GERÈ AÈ INNAN -JÎG GËÈUR GARÈUR VIÈ HÒSIÈ OG AÈKOMA GËÈ 3TËRAR SVALIR MEÈ
FRAM ALLRI SUÈVESTURHLIÈ HÒSSINS %INSTAKT ÒTSÕNI ÒT FJÎRÈINN OG ÚËANN OG TIL LFTANESS 

VANDAÈ RAÈHÒS

(¾ÈIR

3TËRT OG MIKIÈ SAMTALS   FM EINBÕLISHÒS
MEÈ RÒMGËÈRI AUKAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È  AÈAL
H¾ÈINNI ERU   SVEFNHERBERGI OG   STOFUR
!RINN Å STOFU 3TËRAR SVALIR 4VÎFALDUR BÅLSKÒR
5M ER AÈ R¾ÈA STEYPT EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR
H¾ÈUM 6   M 

6EL STAÈSETT EINBÕLISHÒS ¹ EINNI H¾È MEÈ
INNBYGGÈUM BÅLSKÒR (ÒSIÈ STENDUR ¹ STËRRI
HORNLËÈ INNST Å BOTNLANGAGÎTU %IGNIN SKIPTIST
Å FORSTOFU BORÈSTOFU STOFU FJÎGUR HERBERGI
BÒR ELDHÒS ÖVOTTAHÒS OG TVÎ BAÈHERBERGI
'ARÈURINN ER GRËIN OG FALLEGUR MEÈ STÅGUM OG
SKJËLGËÈRI VERÎND 6   M 

-ËVAÈ

&ÅFURIMI

6ANDAÈ OG SNYRTILEGT RAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾È
UM  NEÈRI   FM H¾ÈINNI ER FORSTOFA
SNYRTING ÖVOTTAHERBERGI VINNUHERBERGI ELD
HÒS OG STOFUR  EFRI H¾ÈINNI   FM ERU 
HERB OG BAÈHERBERGI 6   M 

3¾VANGUR  TV¾R ÅBÒÈIR

%INBÕLI

-¹VANES

w w w. e i g n a m i d l u n . i s

%LDRI BORGARAR

'NITAKËR  GL¾SILEGT HÒS

,AUGAR¹SVEGUR

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

&RAMNESVEGUR 
 FM EINBÕLI SAMBYGGT ÎÈRUM HÒSUM Å
HJARTA GAMLA 6ESTURB¾JARINS (ÒSIÈ ER TIL
AFHENDINGAR STRAX 6   M 

GOTT RAÈHÒS

3ÁRLEGA VEL STAÈSETT OG GOTT RAÈHÒS (ÒSIÈ ER ¹
TVEIMUR H¾ÈUM .EÈRI H¾È ANDDYRI GANGUR
TVÎ SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI TV¾R STOFUR
ELDHÒS OG ÖVOTTAHERBERGI %FRI H¾È SJËN
VARPSHOL OG TVÎ SVEFNHERBERGI 3KIPTI MÎGULEG
 6   M 

.AUSTABRYGGJA

MJÎG GOTT VERÈ

-JÎG GËÈ VEL SKIPULÎGÈ JA RA HERBERGJA
ENDAÅBÒÈ ¹ H¾È Å VÎNDUÈU ¹LKL¾DDU
LYFTUHÒSI VIÈ BRYGGJUNA ¥BÒÈIN N¾R AÈ HLUTA
GËÈU SJ¹VARÒTSÕNI 'ËÈ SAMEIGN ¥BÒÈIN ER
TEIKNUÈ RA EN ER Å DAG JA HERBERGJA 0ARKET
GËÈAR INNRÁTTINGAR 4VENNAR SVALIR ,AUS STRAX
6   M 

%SPIGERÈI

SÁRLEGA SNYRTILEG

3NYRTILEG OG RÒMGËÈ ÅBÒÈ ¹  H¾È Å LYFTU
HÒSI ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLGEYMSLU ¥BÒÈIN ER ¹
TVEIMUR H¾ÈUM ¹ NEÈRI H¾ÈINNI ER ANDDYRI
GESTASNYRTING BÒRGEYMSLA ELDHÒS BORÈSTOFA
DAGSTOFA OG STIGAHOL  EFRI H¾ÈINNI ER SJËN
VARPSHOL TVÎ STËR SVEFNH BAÈH OG ÖVOTTAH
6   M 

JA HERBERGJA

3. MAÍ 2010

!TVINNUHÒSN¾ÈI TIL SÎLU EÈA LEIGU
¥SHELLA

.AUSTABRYGGJA

IÈNAÈARHÒSN¾ÈI

 ST¾ÈI Å BÅLSKÕLI

6ÎNDUÈ OG AFAR RÒMGËÈ  FM ÅBÒÈ ¹ TVEIM
UR H¾ÈUM ¹SAMT TVEIMUR ST¾ÈUM Å BÅLA
GEYMSLU 0ARKET ÚÅSAR VANDAÈAR INNRÁTTINGAR
LKL¾TT HÒS 4VENNAR SVALIR 6   M 

3LÁTTAHRAUN H¾È

(VAMMABRAUT

(FJ

GOTT VERÈ

3NYRTILEG   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ JARÈ
H¾È Å GËÈU FJÎLBÕLI Å SUÈURB¾ (AFNARFJARÈAR
¥BÒÈIN ER LAUS OG ERU LYKLAR ¹ %IGNAMIÈLUN 6
  M 

GOTT VERÈ

'ËÈ FJÎGURRA HERBERGJA   FM ÅBÒÈ ¹ 
H¾È Å GËÈU FJÎLBÕLI Å (AFNARFYRÈI ¥BÒÈIN
SKIPTIST Å  SVEFNHERBERGI ELDHÒS STOFU BAÈ
OG GEYMSLU ¹ JARÈH¾È 3AMEIGINLEGT ÖVOTTA
HÒS ER ¹ H¾ÈINNI 3TUTT ER Å HELSTU ÖJËNUSTU 6
  M 

JA HERBERGJA

"REKKUHÒS

&URUGRUND
(RÅSMËAR

GËÈ KAUP

'ËÈ JA HERB   FM ÅBÒÈ ¹ H¾È Å GËÈU
VEL STAÈSETTU FJÎLBÕLI ¹ FÅNUM STAÈ Å 'ARÈAB¾
RÁTT VIÈ MIKLA OG GËÈA ÖJËNUSTU ¥ DAG ERU Å
ÅB  SVEFNHERBERGI G¾TAR INNRÁTTINGAR 6
  M 

VERSLUNARRÕMI

6ERSLUNAR OG ÖJËNUSTURÕMI ¹ GËÈUM STAÈ VIÈ
"REKKUHÒS Å 'RAFARVOGI 6ERSLUNARSALUR MEÈ
KERÙSLOFTUM OG LINOLÅUM GËLFDÒK 2AFDRIÙN
HURÈAROPNUN OG DYR FYRIR VÎRUMËTTÎKU 3NYRT
ING OG KAFÙSTOFA .¾G BÅLAST¾ÈI FYRIR FRAMAN
RÕMIÈ 

+ËPAVOGUR

  FM VERSLUNARHÒSN¾ÈI ¹ GËÈUM STAÈ VIÈ
&URUGRUND Å +ËPAVOGI 3TËR SALUR MEÈ MIKILLI
LOFTH¾È 2AFDRIFNAR INNGANGSDYR 6ÎRUDYR
SNYRTINGAR KAFÙAÈSTAÈA R¾STIKOMPA 
MILLILOFTI ER SKRIFSTOFA GEYMSLA OG T¾KJARÕMI


.¹NAST FULLBÒIÈ SAMTALS   FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI MEÈ GËÈRI SKRIFSTOFUVERSLUNAR AÈSTÎÈU
(ÒSIÈ VAR UPPHAÚEGA BYGGT FYRIR 6ERKTAKFYRIRT¾KIÈ +L¾ÈNINGU EHF STENDUR ¹   FM
SAMEIGINLEGRI LËÈ MEÈ ÎÈRU HÒSI !È UTAN ER HÒSIÈ N¹NAST FULLFR¹GENGIÈ OG LËÈ MALBIKUÈ 
IÈNAÈARHURÈIR MEÈ CA   M OPNUN ,OFTH¾È CA   METRAR Å M¾NI 

*¹RNH¹LS

STËRT HÒSN¾ÈI

3UÈURLANDSBRAUT A 4IL LEIGU
'L¾SILEGT SKRIFSTOFU OG ÖJËNUSTUHÒSN¾ÈI Å VEL
STAÈSETTU LYFTUHÒSI 4IL LEIGU ERU TVÎ BIL 
FM OG  FM -IKIÈ ÒTSÕNI ,EIGUVERÈ ER KR
 ¹ FM 

2AUÈAL¾KUR

GËÈ ÅBÒÈ

'ËÈ   FM JA HERBERGJA ÅBÒÈ VIÈ 2AUÈAL¾K
Å 2EYKJAVÅK ¥BÒÈIN ER VEL SKIPULÎGÈ OG HEFUR
VERIÈ TÎLUVERT ENDURNÕJUÈ ¥BÒÈINNI FYLGIR EITT
EINKAST¾ÈI FYRIR FRAMAN HÒSIÈ 6   M 

2EYKJAVÅKURVEGUR

(& LAUS STRAX

'ËÈ ¹G¾TLEGA SKIPULÎGÈ JA HERBERGJA  
FM ÅBÒÈ ¹ H¾È Å FJÎLBÕLI ¹ FÅNUM STAÈ Å
ÙRÈINUM 2ÒMGËÈAR STOFUR SEM M¾TTI SKIPTA
UPP %IGN SEM ÖARFNAST SM¹ YÙRHALNINGAR
'OTT VERÈ 6   M 

3UMARHÒS

'OTT  FM ATVINNUHÒSN¾ÈI FYRIR IÈNAÈ VERSLUN OG SKRIFSTOFUR (ÒSEIGNIN ER NR  VIÈ *¹RNH¹LS
OG ER HLUTI FASTEIGNARINNAR NR  VIÈ +RËKH¹LS Å 2EYKJAVÅK ÖMT EINNIG HUGSANLEGUR  FM
BYGGINGARRÁTTUR ¹ LËÈINNI *¹RNH¹LSI  6   M 

RMÒLI

'RENS¹SVEGUR

GOTT SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI

SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI

.ÕKOMIÈ Å SÎLU   FM GOTT SKRIFSTOFUHÒS
N¾ÈI ¹ H¾È %IGNIN ER BJÎRT OG FALLEG MEÈ
LOFTR¾STINGU -ÎGULEGA ER H¾GT AÈ F¹ EIGNINA
LEIGÈA 6   M 

(ÎRÈALAND

ÅBÒÈ Å GËÈU HÒSI

&ALLEG VEL SKIPULÎGÈ JA HERBERGJA CA  FM
ÅBÒÈ ¹ H¾È  FR¹ INNGANGI Å GËÈU FJÎLBÕLI
¹ FR¹B¾RUM ÒTSÕNISSTAÈ VIÈ (ÎRÈALAND Å
&OSSVOGINUM %NDURNÕJAÈ ÖAK OG Ú 2ÒMGËÈ
ÅBÒÈ 'ËÈ SAMEIGN 3KIPTI ¹ DÕRARI EIGN Å
N¹GRENNINU MÎGULEG 6   M 

.ÕTT SUMARHÒS

  FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI MËTTAKA  HERBERGI FUNDARSALUR ELDHÒS OG SALERNI (ÒSGÎGN FYLGJA
MEÈ Å KAUPUM 6   M 

SABRAUT Å 'RÅMSNESI

.ÕTT  FM SUMARHÒS MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI
(ÒSIÈ ER SELT OG AFHENT FULLBÒIÈ ¹N GËLFEFNA
'ËLFHITI 4VÎ STËR SVEFNHERBERGI HOL BAÈHER
BERGI STOFA OG ELDHÒS 3TËR OG GËÈ VERÎND ER
VIÈ HÒSIÈ  FM EIGNARLËÈ 6   M 

3ÒÈARVOGUR   TIL LEIGU
4IL LEIGU 3ÒÈARVOGUR   FYRRUM 4IMBURSALA
(ÒSASMIÈJUNNAR 3KRIFSTOFU OG VERSLUNARHÒS
N¾ÈI 3KEMMUR AF ÕMSUM ST¾RÈUM µMSAR
ST¾RÈIR Å BOÈI (AGST¾TT LEIGUVERÈ 

RMÒLI
$IGRANESVEGUR

LÅTIL ÒTBORGUN

,ÅTIL ÒTBORGUN HAGST¾È L¹N &ALLEG OG MIKIÈ
ENDURNÕJUÈ   FM ÅBÒÈ ¹ GËÈUM ÒTSÕNIS
STAÈ 3TUTT Å ALLA ÖJËNUSTU OG ÒTIVERU (ÒSIÈ
LÅTUR VEL ÒT AÈ UTAN !È INNAN ER ENDURNÕJAÈ
ELDHÒS OG NÕTT BAÈHERBERGI OG HURÈIR 6  
M 

3UMARHÒS Å (REÈAVATNSLANDI
&ALLEGUR SUMARBÒSTAÈUR Å (REÈAVATNSLANDI
"ORGARBYGGÈ (ÒSIÈ ER   FM TIMBURHÒS
MEÈ VERÎND OG HEITUM POTTI 3TAÈSETNING ER
¹ SKJËLGËÈUM STAÈ SKAMMT VIÈ "IFRÎST 6  
M 

3UÈURLANDSBRAUT

TIL LEIGU

ÚOTT SKRIFSTOFUH¾È

-JÎG GËÈ OG MIKIÈ ENDUNÕJUÈ SKRIFSTOFUH¾È
¹  H¾È Å GËÈU HÒSI VIÈ RMÒLA (ÒSN¾ÈIÈ
SEM ER  FM SKIPTIST Å NOKKRAR SKRIFSTOFUR
STËR OPIN RÕMI TÎLUHERBERGI SNYRTINGAR
ELDHÒS OG Ú (¾ÈIN HEFUR VERIÈ ENDURNÕJAÈ
¹ SMEKKLEGAN H¹TT 3ÁRINNGANGUR 6   M

4IL SÎLU EÈA LEIGU 3UÈURLANDSBRAUT  6EL STAÈSETT OG GOTT  FM LYFTUHÒS SEM ER VERSLUN
AR OG IÈNAÈARHÒSN¾ÈI ¹ ¹BERANDI STAÈ VIÈ 3UÈURLANDSBRAUTINA %IGNIN GEFUR MIKLA MÎGULEIKA


3KRIFSTOFUH¾ÈIR VIÈ ,AUGAVEGINN
3UMARHÒS

(AGAMELUR

FR¹B¾R STAÈSETNING

®NDVARÈARNES

6EL STAÈSETT OG FALLEGT  FM SUMARHÒSVIÈ
!RNARHËLSBRAUT Å ®NDVERÈANESI ,ANDIÈ ER
 FM LEIGULAND VIÈ -ÒRARAFÁLAG 2EYKJAVÅK
UR LËÈARLEIGA ER PERSËNULEG OG ËTÅMABUNDIN
6   M 

®GURHVARF

VANDAÈ HÒSN¾ÈI

4IL LEIGU TV¾R EINSTAKLEGA VANDAÈAR  
FM SKRIFSTOFUH¾ÈIR TIL LEIGU Å GËÈU LYFTUHÒSI
NEÈST ¹ ,AUGAVEGINUM -IKIL LOFTH¾È VANDAÈ
PARKET OG NÕLEGAR INNRÁTTINGAR 4ÎLVULAGNIR
OÚ 

&ALLEG TALSVERT ENDURNÕJUÈ JA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ H¾È Å FALLEGU VEL STAÈSETTU FJÎLBÕLI
Å 6ESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR VIÈ -ELABÒÈINA OG
6ESTURB¾JARLAUGINA -JÎG GOTT SKIPULAG .Õ
LEGT PARKET 'ËÈ SAMEIGN 6   M 

"ÅLDSHÎFÈI
+ÕRHOLT

"ORGARBYGGÈ

.ÕR   FM SUMARBÒSTAÈUR SKAMMT FR¹ "ORG
ARNESI (ÒSIÈ SKIPTIST Å FORSTOFUHOL ÖRJÒ SVEFN
HERBERGI BAÈHERBERGI STOFU MEÈ ELDHÒSKRËK
SVEFNLOFT OG GEYMSLU (ÒSIÈ STENDUR ¹  
M EIGNARLANDI 6   M 

'ULLENGI

LAUS STRAX

'ËÈ JA HERBERGJA CA  FM ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU
H¾È ¥BÒÈIN ER BJÎRT OG MEÈ GËÈU ÒTSÕNI
3AMEIGNAR BÅLSKÒR SEM NÕTTUR ER TIL ÖRIFA OG
SM¹VIÈGERÈA 6   M 

(ESTHÒS VIÈ BORGARMÎRKIN
6EGHÒS M BÅLSKÒR OG STËRRI VERÎND

(ÁÈINSGATA

SKRIFSTOFUBYGGING

(ESTHÒS

4ANGARHÎFÈI

&ALLEG VELSKIPULÎGÈ JA HERBERGJA ÅBÒÈ ¹
 H¾È Å MJÎG GËÈU FJÎLBÕLI ¹SAMT BÅLSKÒR
3TËR TIMBURVERÎND Å SUÈUR FYLGIR EIGNINNI 
GËÈ SVEFNHERBERGI ENDURNÕJAÈ ELDHÒS 'ËÈ
STAÈSETNING 6   M 

SKRIFSTOFUHËTEL

%NDURNÕJUÈ  FM SKRIFSTOFUH¾È Å LYFTUHÒSI
VIÈ "ÅLDSHÎFÈA (¾ÈIN SKIPTIST Å  STËR
SKRIFSTOFUHERBERGI ELDHÒS SETUSTOFU OG BAÈ
HERBERGI %FTIR ¹ AÈ LEGGJA LOKAHÎND ¹ FR¹GANG
(¾ÈIN HENTAR VEL TIL LEIGU ¹ STÎKUM EININGUM
6   M 

%INSTAKLEGA GOTT OG VANDAÈ SAMTALS   FM IÈNAÈAR OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI ¹ ¹BERANDI STAÈ
MEÈ GËÈU AÈGENGI OG STËRU BÅLAPLANI MEÈ G¹MAAÈSTÎÈU 3AMKV¾MT SKR¹NINGU ER HÒSIÈ SKR¹È
)ÈNAÈUR   FM OG 3KRIFSTOFUR   FM !4( %NGIN VIRÈISAUKASKATTSKVÎÈ 6   M 

3TËRT OG GOTT   FM HESTHÒS FYRIR  HROSS
(ÒSIÈ SKIPTIST Å HLÎÈU MEÈ STËRRI HURÈ AND
DYRI GEYMSLU UNDIR REIÈTYGI SPËNAGEYMSLU
STÅUR FYRIR  HROSS KAFÙSTOFU ELDHÒS SALERNI
BÒNINGSHERBERGI OG HERBERGI 3TËRT HESTAGERÈI
(ÒSIÈ ER STAÈSETT VIÈ (ËLMSHEIÈI B GÎTU NR
 (ITAVEITA ER KOMIN INN Å HÒSIÈ (ÒSIÈ LÅTUR
VEL ÒT OG ER MA NÕ M¹LAÈ AÈ INNAN AÈ HLUTA
TIL OG ER MJÎG SNYRTILEGT 6   M 

TIL SÎLU EÈA LEIGU

(ÁR ER UM AÈ R¾ÈA   FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
¹ JARÈH¾È MEÈ GËÈUM INNKEYRSLUDYRUM
(ÒSIÈ ER BYGGT ¹RIÈ  OG ER STEINSTEYPT
(ÒSN¾ÈIÈ ER MEÈ GLUGGA ¹ ÖRJ¹ VEGU OG
HEFUR GOTT AUGLÕSINGARGILDI 6   M 

3KRIFSTOFUBYGGING ALLT HÒSIÈ ¹ ÖREMUR H¾ÈUM SAMTALS SAMTALS UÖB  FM ¹ ÖREMUR
H¾ÈUM -JÎG GËÈ STAÈSETNING OG MIKIÈ ÒTSÕNI !ÈKOMA GËÈ OG N¾G BÅLAST¾ÈI (ÒSIÈ ER TIL SÎLU
EÈA LEIGU %IGNIN VERÈUR LAUS DESEMBER NK 6   M 

3KRIFSTOFUHÒSN¾ÈI
ËSKAST
4RAUST FYRIRT¾KI ËSKAR EFTIR   FM SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI Å 2EYKJAVÅK 2EYKJAVÅKURSV¾ÈINU TIL LEIGU EÈA KAUPS 'ËÈ AÈKOMA OG GËÈ BÅLAST¾ÈI
¾SKILEG (EIL HÒSEIGN K¾MI VEL TIL GREINA 3TAÈGREIÈSLA EÈA BANKATRYGGING !LLAR N¹NARI UPPL VEITIR 3VERRIR +RISTINSSON LÎGG FASTEIGNASALI

5

6

3. MAÍ 2010

&ASTEIGNASALA
SNÕST EKKI BARA
UM FASTEIGNIR
HELDUR LÅKA UM FËLK

-AGNÒS %MILSSON LÎGG FASTEIGNASALI
&REYJA 3IGURÈARDËTTIR LÎGG FASTEIGNASALI
GÒSTA (AUKSDËTTIR LÎGG FASTEIGNASALI
(ELGI *ËN (ARÈARSON SÎLUSTJËRI
(ILMAR ¶ËR "RYDE SÎLUMAÈUR
¶ORBJÎRN (ELGI ¶ËRÈARSON SÎLUMAÈUR
(LYNUR (ALLDËRSSON SÎLUMAÈUR
6ALGERÈUR SA 'ISSURARDËTTIR RITARI

" ¾ J A R H RA U N I 

o

(AFNARFIRÈI

$ALS¹S

(F

o

3ÅMI  

o

W W W H R A U N H A M A R I S

&R¹B¾RT ÒTSÕNI

.ÕJAR GL¾SILEGAR ÅBÒÈIR JA
¹N BÅLSKÕLI

3KIPALËN  OG  ,ÁTT KAUP

RA MEÈ EÈA
o 'ËÈ HAGST¾È L¹N FR¹ ¥BÒÈAR
L¹NASJËÈI !LLT AÈ   L¹N
o 'L¾SILEGAR ÅBÒÈIR MEÈ
GËLFEFNUM FR¹B¾R KAUP
o  FM JA HERB ¥BÒÈIR FR¹
  MILLJ
o  FM JA HERB ¥BÒÈIR FR¹
  MILLJ

(RAUNHAMAR KYNNIR NÕJAR JA OG RA HERB ÅBÒÈIR MEÈ OG ¹N
BÅLSKÕLIS ¹ FR¹B¾RUM STAÈ Å SLANDI Å (AFNARÙRÈI
¥BÒÈIRNAR AFHENDAST ÚJËTLEGA FULLBÒNAR EN ¹N GËLFEFNA 6ANDAÈ
HÒS ¹ TVEIMUR TIL ÖREMUR H¾ÈUM 3ÁRINNGANGUR Å HVERJA ÅBÒÈ
ST¾ÈI Å BÅLAHÒSI

o ®LLUM ÅBÒÈUM FYLGJA SÁRST¾ÈI
Å LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU
o 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR FR¹
"RÒN¹S
o %LDUNART¾KI FR¹ !%'
o ¥SK¹PUR OG UPPÖVOTTAVÁL
FYLGJA
o 4IL AFHENDINGAR Å SUMAR
o (AÙÈ SAMBAND VIÈ SÎLUMENN
SEM ÒTVEGA YKKUR SKOÈUN

JA HERB   FM VERÈ   MILLJ RA HERB   FM   MILLJ
4EIKNINGAR ¹ SKRIFSTOFU OG N¹NARI UPPLÕSINGAR

%INBÕLIS RAÈ PARHÒS

JA HERBERGJA

&URUVELLIR
-ERKURGATA
*ËFRÅÈARSTAÈAVEGUR

(F

EINSTAKA STAÈ Å VESTURB¾NUM %IGN Å
MJÎG GËÈU STANDI UTAN SEM INNAN 
SVEFNHERB RÒMGËÈAR STOFUR OG ELDHÒS
3KJËLGËÈ VERÎLD Å BAKGARÈI 6ÎNDUÈ OG
FALLEG EIGN 6ERÈ   MILLJ

0ARHÒS

'L¾SILEGT   FM PARHÒS ¹  H¾ÈUM
ÖAR AF ER BÅLSKÒR   FM VEL STAÈSETT Å
+ËRAHVERÙ Å +ËPAVOGI %IGNIN SKIPTIST Å
FORSTOFU HOL ELDHÒS STOFU BORÈSTOFU
BAÈHERB ÖVOTTAH OG BÅLSKÒR  NEÈRI
H¾È ERU TVÎ GËÈ BARNAHERB BAÈHER
BERB SJËNVARPSHOL OG HJËNAHERB 'ËÈ
SÁRGEYMSLA 'L¾SIL INNRÁTT OG GËLFEFNI
&R¹B STAÈSETN 5PPL ¶ORBJÎRN (ELGI S
 6ERÈ  MILLJ

(F

"RATTAKINN

%INBÕLI

'L¾SILEGT EINBÕLISHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM
 FM MEÈ INNB   FM BÅLSKÒR SAM
TALS UM   FM 6EL STAÈSETT Å SAHVERÙ
Å 'ARÈAB¾ 'L¾SILEGAR INNRÁTTINGAR OG
GËLFEFNI &R¹B¾R STAÈSETNING 'OTT HÒS ÖAR
SEM ÖAÈ SÁST AÈ ÖAÈ VANDAÈ TIL VERKA
3KIPTI SKOÈUÈ ¹ MINNI EIGN 6  MILLJ

(F

(F

3ÁRLEGA SNOTURT LÅTIÈ EINB CA  FM ¹
TVEIMUR H¾ÈUM .EÈRI H¾ÈIN FOKHELD
EN BÕÈUR UPP ¹ MIKLA MÎGULEIKA 2ËLEG
OG GËÈ STAÈSETN (ÒSIÈ GETUR LOSNAÈ
ÚJËTLEGA 6ERÈ   MILLJ

(F

3ÁRH M

3KEMMTILEG NEÈRI SÁRH¾È M BÅLSKÒR
SAMTALS  FM  GËÈ SVEFNHERB (ÒS Å
GËÈU STANDI 6ERÈ   MILJ

%RLU¹S

(F 0ARHÒS

.ÕKOMIÈ Å EINKAS SÁRL FALLEG EFRI H¾È OG
RIS  FM AUK NÕR BÅLSKÒR  FM FOKH
SAMTALS  FM (ÒSIÈ HEFUR VERIÈ MIKIÈ
ENDURN ¹ SL ¹RUM 4EIKN AF ST¾KKUN
&ALLEGUR STËR GARÈUR Å SUÈUR &R¹B¾R
STAÈSETN ²TSÕNI 6ERÈ   MILLJ

(F

'B¾

2AÈHÒS

.ÕKOMIÈ Å EINKAS ¹ ÖESSUM VINS¾LA
HVERÙ SÁRL SKEMMTIL RAÈHÒS MEÈ INNB
BÅLSKÒR SAMTALS  FM  GËÈ SVEFN
HERB 'L¾SILEGUR GARÈUR MEÈ VERÎND
&R¹B¾R STAÈSETN 6ERÈ  MILLJ

2VÅK

RA

.ÕKOMIN SÁRLEGA FALLEG OG VEL UMGENG
IN  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È Å GËÈU FJÎLB
.ÕLEGT ELDHÒS 2ÒMGËÈ HERB
6ERÈ   MILLJ

"ERJAVELLIR

(F

3MYRLAHRAUN (F 3ÁRH¾È M B
.ÕKOMIN SÁRL GL¾SIL EFRI SÁRH¾È Å
VÎNDUÈU TVÅBÕLI ¹ ÖESSUM FR¹B¾RA
STAÈ %IGNIN ER  FM MEÈ BÅLSKÒR %IGN
Å TOPPSTANDI 6ERÈ   MILLJ

-IÈVANGUR

(F

JA HERB

JA

6ÎNDUÈ   FMJA HERB ÅBÒÈ Å
VÎNDUÈU LYFTUHÒSI ,AUS STRAX 2ÒMGËÈ
FORSTOFA MSK¹P "AÈH ÚÅSALAGT
MEÈ VANDAÈRI INNR 2ÒMGOTT SVEFNH
MGËÈU SK¹PAPL¹SSI 2ÒMGËÈ STOFA
MÒTG ¹ SVALIR %LDHÒS ER MEÈ VANDAÈRI
VIÈARINNR 2ÒMGOTT ÖVOTTAHÒS ER INNAN
ÅBÒÈAR MGLUGGA 3TUTT Å VERSLANIR OG
SKËLA ,ÁTT KAUP &¾ST GEGN YÙRTÎKU
L¹NA HVÅLANDI CA   MILLJ

(F

&AGRAHLÅÈ

(F

JA HERBERGJA

2EYNIHVAMMUR

(F

'J¹HELLA (F ,ËÈ
(AGST¾TT VERÈ
4IL SÎLU GËÈ LCA  FM LËÈ UNDIR ATV
HÒSN¾ÈI "YGGINGARLËÈ KOMINN PÒÈI
%IGANDI BANKASTOFNUN (AGST¾TT VERÈ
 MILLJ

JA HERB

&ALLEG JA HERB  FM ÅBÒÈ ¹ JU H¾È
&ALLEGT ELDHÒS RÒMGËÈ STOFA 3UÈUR
SVALIR  SVEFNHERB "AÈHERB ÚÅSALAGT
0ARKET OG ÚÅSAR ,AUS STRAX HVILANDI
  MILLJ 6ERÈ   MILLJ

 HERB

&LATAHRAUN

(F

!TVH

&LATAHRAUN  (F   FM ¹ JARÈH¾È
4ILVALIN EIGN FYRIR HEILDSÎLU LÁTTAN IÈNAÈ
VERSLUN OÚ )NNKEYRSLUDYR MJÎG GËÈ
STAÈSETNING OG GOTT AUGLÕSINGAGILDI
3ÁRLEGA HAGST¾TT VERÈ  MILLJ

JA

&ALLEG NEÈRI SÁRH¾È Å TVÅBÕLI ¹ ÖESSUM
FRIÈS¾LA OG VINS¾LA STAÈ Å SUÈURB¾
(AFNARFJARÈAR RÁTT VIÈ SUÈURB¾JAR
LAUGINA ¥BÒÈIN ER SKR¹È   FM 'OTT
AÈGENGI ¥BÒÈIN ER LAUS STRAX
6ERÈ   MILLJ

  HERB OG SÁRH
!RNARHRAUN

+JARRMËAR

3TÅÚUSEL

3ÁRLEGA FALLEG CA  FM ÅBÒÈ ¹ H¾È
Å FJÎLBÕLI .ÕLEGAR INNRÁTTINGAR OG NÕL
ELDHÒS OG BAÈHERB
3 SVALIR 3ÁRÖV HERB &R¹B¾R STAÈSETN
OG ÒTSÕNI 6ERÈ   MILLJ

3ÁRLEGA FALLEG NÕLEG  FM ÅBÒÈ ¹
H¾È Å FJËRBÕLI &ULLBÒIN ÅBÒÈ 3ÁRINN
GANGUR 3 SVALIR ,AUS STRAX (AGST¾TT
&URUVELLIR (F %INBÕLI
6EL STAÈSETT EINB ¹ EINNI H¾È MEÈ INNB 6ERÈ   MILLJ
BÅLSKÒR SAMTALS  FM %LDHÒS MEÈ
RA HERBERGJA
FALLEGRI INNRÁTTINGU 'ESTASNYRTING 
SVEFNHERB 'OTT BAÈHERB 'ËÈUR BÅLSKÒR
MEÈ GÎNGUHURÈ 'ËLFEFNI ERU PARKET
OG ÚÅSAR 3KIPTI MÎGULEG ¹ MINNI EIGN
5PPLÕSINGAR ¶ORBJÎRN S   6ERÈ
 MILLJ

%INBÕLI

(AGST¾TT VERÈ 'L¾SILEGT NÕTT EINBÕLI ¹
 H¾È MINNB BÅLSKÒR SAMTALS CA 
FM (ÒSIÈ AFHENDIST FOKHELT ÖE UPP
STEYPT EINANGRAÈ AÈ UTAN OG INNAN
GLER OG GLUGGAR ÅSETT TIMBURKL¾ÈNING
¹ ÖAK KOMIN LËÈ Å NÒVERANDI ¹STANDI
!LLAR HURÈIR UTANHÒSS FYLGJA ÅSETTAR
NEMA AÈALHURÈ OG BÅLSKÒRSHURÈ *¹RN ¹
ÖAKI !RKITEKTA TEIKNINGAR ¹ SKRIFSTOFU
HV ¥LS  MILLJ 6ERÈ  MILLJ

-ËABARÈ
BÅLSKÒ

$REKAVELLIR

.ÕKOMIÈ MJÎG GOTT  FM PARHÒS ¹
ÖESSUM FR¹B¾RA STAÈ  GËÈ SVEFNHERB
'OTT SKIPULAG ²TSÕNI&ALLEGA R¾KTUÈ LËÈ
MEÈ POTTI GOSBRUNNI OG FALLEGUM GRËÈRI
4IL GREINA KOMA SKIPTI ¹ MINNI EIGN 6ERÈ
  MILLJ

'LITVELLIR

EINB

+ROSSEYRARVEGUR (F
SÁRH¾È

"RÒN¹S

+ËP

%INBÕLI

%INB 'L¾SILEGT UPPGERT EINB ¹ ÖESSUM

(ÎFUM FENGIÈ Å EINKASÎLU ¹ ÖESSUM
EINSTAKA STAÈ GL¾SILEGT  FM EINBÕLI
MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR %IGNIN ER GL¾SI
LEGA HÎNNUÈ MEÈ GL¾SILEGUM STËRUM
STOFUM NÕSTANDSETT ELDHÒS GL¾SILEGT
ÒTSÕNI AF TVEIMUR SVÎLUM -JÎG GËÈ AUKA
ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È MEÈ SÁR INNGANGI %IGN Å
TOPPSTANDI UTAN SEM INNAN %INSTÎK STAÈ
SETNING 5PPL GEFUR (ILMAR Å S  
EÈA ¹ SKRIFSTOFU 6ERÈ   MILLJ

&LESJAKËR

(F

(F

&ALLEGT EINLYFT EINBÕLI MEÈ INNBYGGÈUM
BÅLSKÒR SAMTALS  FM 'ESTASNYRTING
'L¾SILEGT ELDHÒS OPIÈ INN Å STOFU
3VEFNHERB MEÈ FATAHERB INNAF 'L¾SIL
BAÈHERB  BARNAHERB 0ARKET OG ÚÅSAR
6ERÎND MEÈ HEITUM POTTI 3KIPTI ¹
NÕLEGRI RA HERB ÅBÒÈ Å (AFNARÙRÈI
6ERÈ  MILLJ

!TVINNUHÒSN¾ÈI

"IRKIHOLT

LFTANES

JA

.ÕKOMIN Å SÎLU FALLEG JA HERB ÅBÒÈ
 FM 2ÒMGOTT SVEFNHERB &ALLEG
INNRÁTTING Å ELDHÒSI ÖVOTTAHERB 'OTT
BAÈHERB 0ARKET ¹ GËLFUM HVÅLANDI
CA   MILLJ 6ERÈ   MILLJ

RA

-JÎG FALLEGA  FM RA HERBERGJA
ÅBÒÈ ¹ FR¹B¾RUM STAÈ %IGNIN SKIPTIST Å
SAMEIGINL INNGANG STIGAPALL HOL STOFU
BORÈSTOFU ELDHÒS TVÎ HERB HJËNAHERB
FATAHERB BAÈHERB GEYMSLU ¹SAMT
HEFÈBUNDINNI SAMEIGN 'ËLFEFNI ERU
PARKET OG ÚÅSAR 'ËÈ GEYMSLA 'L¾SILEG
HRAUNLËÈ (ÒSIÈ VAR M¹LAÈ OG VIÈGERT
SUMARIÈ  3KIPTI MÎGULEG ¹ ST¾RRI
EIGN Å SAMA HVERÙ 5PPL VEITIR ¶ORBJÎRN
(ELGI SÎLUMAÈUR GSM 

(VALEYRARBRAUT
VERÈ
&ELLSMÒLI

2VÅK

JA

&ALLEG BJÎRT J HERB ÅBÒÈ ¹ EFSTU H¾È
"JÎRT STOFA 3UÈUR SVALIR &ALLEGT ELDHÒS
MEÈ NÕLEGRI INNRÁTTINGU 'OTT SVEFN
HERB 'OTT BAÈHERB HVÅLANDI HAGST¾TT
L¹N CA   MILLJ 6ERÈ   MILLJ

LFHOLT

(F 4IL SÎLULEIGU

¥ SÎLU SÁRLEGA SKEMMTIL RÒMGËÈ
JA HERB  FM ÅBÒÈ &ALLEGT ELDHÒS
RÒMGËÈ STOFA 0ARKET OG ÚÅSAR &R¹B¾RT
ÒTSÕNI HVÅLANDI CA  MILLJ HAGST¾TT
L¹N 6ERÈ   MILLJ

(AGST¾TT

4IL SÎLU GOTT   FM ATVHÒSN¾ÈI MEÈ
  METRA LOFTH¾È   METRA H¹AR INNK
DYR &R¹B¾R STAÈSETNING ¹ (AFNARSV¾È
INU ,AUST STRAX 6ERÈ   MILLJ

3KIPALËN   o (AFNARÙRÈI
¥BÒÈIR FYRIR  ¹RA OG ELDRI

-JÎG HAGST¾TT VERÈ o 6ANDAÈUR FR¹GANGUR
&ULL INNRÁTTUÈ SÕNINGARÅBÒÈ (AGST¾È  TIL  L¹N
FR¹ ¥BÒÈAL¹NASJËÈI GETA FYLGT MEÈ
'L¾SILEGAR OG SÁRLEGA VANDAÈAR ÅBÒÈIR VEL STAÈSETTAR MEÈ
GËÈU AÈGENGI !LLUR FR¹GANGUR TIL FYRIRMYNDAR
JA HERB ÅBÒÈIR FR¹   TIL   M
JA HERB ÅBÒÈIR FR¹   FM TIL   M
4VENNAR SVALIR ¹ ST¾RRI ÅBÒÈUM B¾ÈI ÒT FR¹
ELDHÒSI OG STOFU
&R¹B¾RT ÒTSÕNI
3TËRAR STOFUR
4VÎ BAÈHERBERGI Å ST¾RRI ÅBÒÈUM ANNAÈ INN AF
HJËNAHERBERGI
¶VOTTAHERBERGI Å ÎLLUM ÅBÒÈUM
)NNRÁTTINGAR Å H¾STA G¾ÈAÚOKKI FR¹ "RÒN¹SI
(EIMILIST¾KI FR¹ !%'
5PPÖVOTTAVÁL OG ÅSSK¹PUR FYLGJA
(REINL¾TIST¾KI FR¹ 4ENGI
,JËST GRANÅT ¹ BORÈUM OG SËLBEKKJUM FR¹
3 (ELGASYNI
" ¾ J A R H RA U N I 

o

(AFNARFIRÈI

o

3ÅMI  

o

W W W H R A U N H A M A R I S

3ÁRBÅLAST¾ÈI Å LOKAÈRI BÅLAGEYMSLU FYLGIR ÎLLUM
ÅBÒÈUNUM
)NNANGENGT ÒR BÅLGEYMSLU Å  LYFTUR
'ËÈ ÖVOTTAAÈSTAÈA Å BÅLGEYMSLU
(EFÈBUNDIN SAMEIGN ¹SAMT  FERMETRA
SAMKOMUSAL
'OLFVÎLLUR Å GÎNGUF¾RI
4IL AFHENDINGAR STRAX

6%2¨
6ERÈ ¹ JA HERB ÅBÒÈ FR¹
6ERÈ ¹ JA HERB ÅBÒÈ FR¹

KR 
KR 

3. MAÍ 2010

FASTEIGNIR.IS

%INAR 0¹LL +J¾RNESTED
LÎGG FASTEIGNASALI
EINAR FASTMOSIS
+*!2.!

¶6%2(/,4)  o  -/3&%,,3" o 3¥-)   o &!8  
777&!34-/3)3
+EILUGRANDI  2EYKJAVÅK
&ALLEG  HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ TVEIMUR H¾ÈUM ¹SAMT
ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU VIÈ +EILUGRANDA Å 2EYKJAVÅK
¥BÒÈIN SEM ER ¹ EFSTU H¾È ER MEÈ GL¾SILEGU
ÒTSÕNI Å NORÈUR OG SUÈUR 3ELJANDI SKOÈAR SKIPTI ¹
LITLU EINBÕLISHÒSI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
6   M 

,AXATUNGA   OG  -OSFELLSB¾R
6%2


¨

&ALLEG   M RAÈHÒS ¹ TVEIMUR H¾ÈUM MEÈ
BÅLSKÒR  SVEFNHERBERGI BAÈHERBERGI MKARI OG
STURTU GESTASALERNI STOFA ELDHÒS SÁR ÖVOTTAHÒS
OG GEYMSLA (ÒSIN VERÈA AFHENT FULLBÒIN ¹N
INNRÁTTINGA GËLFEFNA OG INNIHURÈA EN RAFMAGN ER
FULLFR¹GENGIÈ GËLF ¹ FORSTOFU GESTALERNI OG BAÈHER
BERGI ERU ÚÅSALÎGÈ OG GESTASALERNI ER FULLFR¹GENGIÈ
(ITI Å GËLFUM &ALLEG HÒS ¹ MJÎG GËÈU VERÈI

-

3TËRIKRIKI   -OSFELLSB¾R
'L¾SILEGAR OG RÒMGËÈAR  RA
HERBERGJA ÅBÒÈIR Å NÕJU JA H¾ÈA LYFTUHÒSI
MEÈ BÅLAKJALLARA VIÈ 3TËRAKRIKA  Å -OSFELLSB¾
¥BÒÈIRNAR AFHENDAST FULLBÒNAR MEÈ FALLEGUM
INNRÁTTINGUM "ÅLAST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA FYLGIR ÎLLUM
ÅBÒÈUM 6ERÈ FR¹   M 

LFATÒN  +ËPAVOGUR
  FM NEÈRI SÁRH¾È Å TVÅBÕLISHÒSI MEÈ FALLEGU
ÒTSÕNI ¹ MJÎG FALLEGUM STAÈ VIÈ LFATÒN NEÈST
VIÈ &OSSVOGSDALINN ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU
BAÈHERBERGI ÖVOTTAHÒSGEYMSLU ELDHÒS ÖRJÒ
SVEFNHERBERGI OG STOFU ,¾KKAÈ VERÈ HVÅLANDI
L¹N CA   M 6   M 

(JARÈARHOLT
&ALLEGT   M EINBÕLISHÒS ¹ 
M ÒTSÕNISLËÈ RÁTT VIÈ -EÈALFELLSVATN Å +JËSINNI
(ÒSIÈ SKIPIST Å FORSTOFU TVÎ GËÈ HERBERGI MEÈ
KOJUM HJËNAHERBERGI BAÈHERBERGI MEÈ STURTU
ELDHÒS OG STOFU 3TËR VERÎND ER VIÈ HÒSIÈ AÈ
SUNNAN OG VESTANVERÈU OG LËÈIN ER GRËIN OG
FALLEG -JÎG MIKIÈ ÒTSÕNI ER FR¹ HÒSINU 6  
M 

$¾LIS¹RVEGUR
  M SUMARBÒSTAÈUR VIÈ $¾LIS¹RVEG  Å LANDI
-EÈALFELLS RÁTT VIÈ -EÈALFELLSVATN Å +JËSINNI (ÒS
IÈ SKIPTIST Å FORSTOFU BAÈHERBERGI MSTURTU TVÎ
SVEFNHERBERGI STOFU ELDHÒS OG RISLOFT  LANDINU
ER EINNI LÅTILL VINNUSKÒR SEM EKKI ER SKR¹ÈUR Å
&ASTEIGNASKR¹ ¥SLANDS 6   M 

HV ERU CA  MILLJ KR ¥,3 L¹N
-ÎGULEIKI ¹ ALLT AÈ  FJ¹RMÎGNUN

,AXATUNGA   -OSFELLSB¾R

¨

&ALLEG RAÈHÒS ¹ EINNI H¾È (ÒSIN SKIPTAST
SAMKV¾MT TEIKNINGU Å FORSTOFU  SVEFNHERBERGI
BAÈHERBERGI ELDHÒS ÖVOTTAHÒS GEYMSLU STOFU
OG BORÈSTOFU (ÒSIN ERU FULLBÒIN AÈ UTAN
EINANGRUÈ OG TILBÒIN UNDIR INNVEGGI (ITI Å
GËLFUM &ALLEG HÒS ¹ MJÎG GËÈU VERÈI

-

6%2

HV ERU CA   MILLJ KR ¥,3 L¹N
-ÎGULEIKI ¹ ALLT AÈ  FJ¹RMÎGNUN

"LIKAHÎFÈI  -OSFELLSB¾R
&ALLEGT   M ENDARAÈHÒS MEÈ BÅLSKÒR ¹ STËRRI
HORNLËÈ VIÈ "LIKAHÎFÈA (ÒSIÈ SKIPTIST Å
FORSTOFU HOL HJËNAHERB MFATAHERB BAÈHERB
ÖVOTTAHÒS TVÎ BARNAHERB
BORÈSTOFUHERBERGI STOFU OG ELDHÒS ¥ BÅLSKÒRN
UM ER GOTT MILLILOFT 6  M 

3TËRITEIGUR  -OSFELLSB¾R
/0
&URUBYGGÈ  -OSFELLSB¾R
&ALLEGT   M PARHÒS ¹ EINNI H¾È
MEÈ BÅLSKÒR VIÈ &URUBYGGÈ (ÒSIÈ SKIPTIST Å
FORSTOFU ÖRJÒ SVEFNHERBERGI
BAÈHERBERGI ÖVOTTAHÒS ELDHÒS BORÈSTOFU STOFU
OG SËLSTOFU "ÅLSKÒRINN ER
  M MEÈ GEYMSLULOFTI ¶ETTA ER MJÎG FALLEG
EIGN Å FALLEGU UMHVERÙ
6   M 

,AXATUNGA  -OSFELLSB¾R
&ALLEGT  M PARHÒS ¹ EINNI H¾È VIÈ
,AXATUNGU (ÒSIÈ ER STAÈSTEYPT OG SAMKV¾MT
TEIKNINGU ¹ ÖAÈ AÈ VERA EINANGRAÈ AÈ UTAN
2AFMAGNSDËSIR ERU KOMNAR Å STEYPTA VEGGI OG
LOFT 'ERT ER R¹È FYRIR GËLFHITA
Å HÒSINU (ÒSIÈ SKILAST Å ÖVÅ ¹STANDI SEM ÖAÈ ER
Å DAG HVÅLANDI ERU CA  KR L¹N FR¹
¥BÒÈAL¹NASJËÈI 6   M

&¹LKAHÎFÈI  -OSFELLSB¾R
&ALLEG OG BJÎRT   M JA HERB ENDAÅBÒÈ ¹
EFSTU H¾È Å ÖRIGGJA H¾ÈA FJÎLBÕLI MEÈ GL¾SILEGU
ÒTSÕNI VIÈ &¹LKAHÎFÈA ¥BÒÈIN SKIPTIST Å FORSTOFU
SJËNVARPSHOL STOFU ELDHÒS MEÈ BORÈKRËK SÁR
ÖVOTTAHÒS HJËNAHERB BARNAHERB OG BAÈHERB
MEÈ STURTUKLEFA OG BAÈKARI 6  
M 

)¨ (

²3

&ALLEGT   M ENDARAÈHÒS ¹SAMT  M BÅLSKÒR OG  M ËSAMÖYKKTUM KJALLARA VIÈ 3TËRATEIG 
(ÒSIÈ SKIPTIST Å FORSTOFU HOL BAÈHERB GESTASALERNI FJÎGUR SVEFNHERB ELDHÒS STOFU OG BORÈSTOFU
¥ KJALLARA ER GLUGGALAUST FJÎLSKYLDURÕMI GËÈ GEYMSLA OG STËRT ÖVOTTAHÒS "ÅLSKÒRINN ER MEÈ GËÈU
GEYMSLULOFTI &ALLEGUR OG GRËINN GARÈUR MEÈ TIMBURVERÎND OG HEITUM POTTI 6   M

/PIÈ HÒS Å DAG M¹NUDAG FR¹ KL  TIL 

Búseti
"ÒSETIhsf.
HSF· oSkeifan
3KEIFAN 19,
 108
 Reykjavík
2EYKJAVÅK ·o Sími:
3ÅMI 520
 5785
 ·o Fax:
&AX 533
 5749
 ·o Veffang:
WWWBUSETIIS
www.buseti.is
™

Lausar
íbúðir:Umsóknarfrestur
til 11. nóvember.
Úthlutun
,AUSAR ÅBÒÈIR TIL
ÒTHLUTUNAR
MARS 5MSËKNARFRESTUR
TIL OG MEÈ 
MARS er 12. nóvember

Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

3TAÈUR

¥BÒÈ NR

&M

&JHERB

"ÒSETURÁTTUR
H¹MARK

"ÒSETURÁTTUR
L¹GMARK

"ÒSETUGJALD

4EGUND L¹NS

!FHENDINGLOSNAR
AF ËSK EIGANDA

2EYKJAVÅK
4INDASEL 
,AUGAVEG  
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,¹N MEÈ TEKJUMARKI

3EM FYRST



 









,¹N MEÈ TEKJUMARKI

 JÒLÅ NK

(AFNARFJÎRÈUR
$VERGHOLT 

ÈUR AUGLÕST TIL SÎLU p TILBOÈ ËSKAST
3TAÈUR

¥BÒÈ NR

&M

&JHERB

"ÒSETURÁTTUR

"ÒSETURÁTTUR

"ÒSETUGJALD

4EGUND L¹NS

!FHENDINGLOSNAR








 
 
 
 
 
 





























!LMENNT L¹N
!LMENNT L¹N
!LMENNT L¹N
!LMENNT L¹N
!LMENNT L¹N
!LMENNT L¹N

3TRAX
3AMKOMULAG
,AUS  MAÅ NK
3AMKOMULAG
3AMKOMULAG
3AMKOMULAG





 
 
 

















!LMENNT L¹N
!LMENNT L¹N
!LMENNT L¹N

3EM FYRST
 ¹GÒST EÈA SAMKOMULAG
3TRAX

"JALLAVAÈ  

H¹MARK

L¹GMARK

AF ËSK EIGANDA

2EYKJAVÅK
,AUGAVEGUR 
+RISTNIBRAUT 
+RISTNIBRAUT 
+RISTNIBRAUT 
+RISTNIBRAUT 
"JALLAVAÈ 
+RISTNIBRAUT  

-OSFELLSB¾R
¶VERHOLT 
¶VERHOLT 
-IÈHOLT 

6ALKOSTUR ¹ HÒSN¾ÈISMARKAÈI OPINN FYRIR ALLA
4INDASEL

-ÎGULEIKI ¹ L¹NI FYRIR ALLT AÈ HELMINGI L¹GMARKS BÒSETURÁTTAR
6EITIR ÕMIST RÁTT TIL VAXTABËTA EÈA HÒSALEIGUBËTA
-¹NAÈARLEGT BÒSETUGJALD INNIFELUR HEILDARHÒSN¾ÈISKOSTNAÈ FYRIR UTAN EIGIN RAFMAGNSNOTKUN

¶VERHOLT  

Búseti hsf.
· Skeifan
Fyrirvari
er um mögulegar
prentvillur og breytingar
á verði. Ofangreindir
þættir/FANGREINDIR
taka mið af samþykktum
félagsins
og reglum.
&YRIRVARI UM
MÎGULEGAR
PRENTVILLUR
OG BREYTINGAR
¹ VERÈI
Ö¾TTIR
TAKA
MIÈ AF SAMÖYKKTUM
FÁLAGSINS
OG REGLUM

19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785

www.buseti.is

7

:: 535_1000
Fasteignasala
7 •2108
RvkRvk
Fasteignasala ••Íbúðarhúsnæði
Íbúðarhúsnæði• •Lágmúli
Skúlatún
• 105

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

stakfell.is

Fax 535 1009
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$R¹PUHLÅÈ

RA HERB

!RNAR¹S

RA HERB SKIPTI UPP

 FM GL¾SILEG ÅBÒÈ ¹  H¾È ÖAR AF  FM BÅLSKÒR
% IGNIN SKIPTIST Å ANDDYRI TVÎ SVEFNH HJËNAH STOFU
SAMLIGGJANDI STOFU OG ELDHÒS BAÈ 3AMEIGINLEGT
ÖVOTTAH 3JËN ER SÎGU RÅKARI 6ERÈ  MILLJ
/PIÈ HÒS Å DAG MILLI  p 

  FM RA HERBERGJA ÅBÒÈ Å 'ARÈAB¾ 3ÁR INNGANG
UR GASELDAVÁL Å ELDHÒSI OG ÖVOTTAH Å ÅBÒÈ 3TËRAR OG
SKJËLS¾LAR SVALIR 3+)04) 500 ¥ %)."µ,)3(²3) +%-52
4), '2%).!

6ALLENGI

+JARRHËLMI

RA HERB

 FM ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ SÁR INNGANG OG SÁR
GEYMSLU ¹ STIGAPALLI (ÒSIÈ ER MJÎG SNYRTILEGT OG
KL¾TT MEÈ VIÈHALDSFRÅRRI KL¾ÈNINGU AÈ UTAN 6ERÈ
  MILLJ

Höfum kaupanda af 2ja - 3ja
herb íbúð í 101,105 eða 107

(¹TÒN

%INBÕLISHÒS

  FM EINBÕLI ¹ ÖREMUR H¾ÈUM ¹SAMT INNBYGGÈ
UM BÅLSKÒR %IGNASKIPTI MÎGULEG MA ¹ ATVINNUHÒS
N¾ÈI EÈA MINNI EIGN

 HERB

 FM ÅBÒÈ ¹ ÖRIÈJU H¾È ¥BÒÈIN ER PARKETLÎGÈ NEMA
BAÈ ER ÚÅSALAGT 3VEFNHERBERGI RÒMGËÈ ¶VOTTAH Å
ÅBÒÈ HVÅLANDI HAGST¾È L¹N 6ERÈ   MILLJ

(¹LSASEL

,ÅNAKUR

RA HERB

RA HERB

JA RA OG  HERB ÅBÒÈIR Å NÕJU LYFTUHÒSI ¥BÒÈIR ERU
INNRÁTTAÈAR EN ¹N GËLFEFNA N EMA BAÈ OG ÖVOTTAH ER
ÚÅSALAGT 3T¾ÈI Å BÅLSKÕLI FYLGIR HLUTA ÅBÒÈA
6ERÈ FR¹   MILLJ

'L¾SILEG  FM ÅBÒÈ MEÈ SÁR INNGANG AF SVÎLUM OG
ST¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU 0LANKAPARKET ER ¹ GËLÙ 6ANDAÈ
AR SÁR SMÅÈAÈAR INNRÁTTINGAR MEÈ GRANÅT BORÈPLÎTUM
HVÅLANDI HAGST¾È L¹N LÅTIL ÒTBORGUN
6ERÈ   MILLJ

%SKIHLÅÈ

LFKONUHVARF

&JARÈAR¹S

RA HERB

  FM RA ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ SÁRINNGANG ¶VOTTA
HÒS OG GEYMSLA ¹ JARÈH¾È 3UÈURSVALIR "JÎRT OG GËÈ
ÅBÒÈ 6ERÈ  MILLJ

Leitum að rað- eða parhúsi í
Kópavogi eða Garðabæ

%INBÕLISHÒS

3KIPALËN

SAKËR   .ÕJAR ÅBÒÈIR

 FM ÅBÒÈ ¹ ÒTSÕNISSTAÈ ¹ !RNARNESH¾È 0ARKET
¹ GËLFUM NEMA BAÈI OG ÖVOTTAH SEM ER Å ÅBÒÈ 3ÁR
INNGANGUR 3UÈURSVALIR
6ERÈ   MILLJ

,AUF¹SVEGUR

RA HERB

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È MEÈ SÁRINNGANG ¹SAMT ST¾ÈI
Å BÅLAGEYMSLU 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR EIKAR PARKET ¹
GËLÙ 6ERÈ   MILLJ

Höfum kaupanda af góðri
íbúð á 30 millj. stgr.

¶INGHOLTIN

  FM EINBÕLISHÒS ÖAR AF ER BÅLSKÒR   FM (ÒSIÈ
  FM REISULEGT EINBÕLISHÒS MEÈ AUKAÅBÒÈ ¹
ER ¹ TVEIMUR H¾ÈUM AUK KJALLARA OG GEYMSLU Å RISI ¥
JARÈH¾È OG INNB  FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER MJÎG FALLEGT
KJALLARA ER SÁR ÅBÒÈ 6ERÈ  MILLJ
SEM OG LËÈIN OG ALLT UMHVERÙ (EITUR POTTUR (ÒSIÈ ER
VEL STAÈSETT INNST Å LOKUÈUM BOTNLANGA Å FJÎLSKYLDU
V¾NU HVERÙ 6ERÈ  MILLJ ,AUS STRAX

-¹VANES

%INBÕLISHÒS

 FM TVÅLYFT HÒS MEÈ INNBYGGÈUM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER
¹ VEÈURS¾LUM STAÈ OG MEÈ GRËNUM GARÈI 3ÁR ÅBÒÈ ¹
NEÈRI H¾È 6ERÈ  MILLJ

Leitum að einbýlishúsi
í skiptum fyrir tvær eignir

EINBÕLISHÒS

'L¾SILEGT  FERMETRA EINBÕLISHÒS ¹ !RNARNESINU
(ÒSIÈ ER ¹ EINNI H¾È %NDURNÕJAÈ AÈ HLUTA .¹NARI
UPPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU

6ESTURBERG

ENDARAÈHÒS

  FM ENDARAÈHÒS ÖAR AF   FM INNBYGGÈUR
BÅLSKÒR .ÕLEGA VAR EIGNIN STEINUÈ OG PÒSSUÈ AÈ UTAN
%IGNIN ER Å GRËNU HVERÙ %IGNIN ER LAUS 6ERÈ TILBOÈ

Fremri í atvinnufasteignum | S: 590 7600

¶INGHËLSBRAUT

3ÁRH¾È ¹ SJ¹VARLËÈ

&ALLEG   FM EFRI H¾È MEÈ BÅLSKÒR Å TVÅBÕLISHÒSI
MEÈ ÒTSÕNI TIL SUÈURS AÈ "ESSASTÎÈUM %IGNIN HEFUR ÎLL
VERIÈ SMEKKLEGA ENDURNÕJUÈ AÈ INNAN SEM UTAN
3KIPTI ¹ EINBÕLISHÒSI KEMUR TIL GREINA

(RINGBRAUT

JA HERB

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È 3NYRTILEG ÅBÒÈ MEÈ PARKETI ¹
GËLÙ !UKA HERBERGI MEÈ AÈGANGI AÈ SALERNI ER Å RISI
'EYMSLA OG SAMEIGINL ÖVOTTAHÒS Å KJALLARA
6ERÈ   MILLJ

(RAUNB¾R

 HERB BÅLSKÒR

3ELVOGSGRUNN

JA HERB

 FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È  H¾È  ¥BÒÈIN SKIPTIST Å 
SVEFNH STOFU ELDHÒS BAÈI OG ÖVOTTAH %IGANDI ¹
BÅLSKÒR Å BÅLSKÒRALENGJU HANDAN GÎTUNNAR OG ER H¾GT
AÈ KAUPA HANN LÅKA 6ERÈ   MILLJ

  M ÅBÒÈ ¹ FYRSTU H¾È Å ÖRIGGJA H¾ÈA STEINHÒSI
3AMLIGGJANDI STOFUR 3ANDBL¹SIÈ GLER ER ¹ MILLI STOF
ANNA OG HOLSINS 3UÈURSVALIR 3T¾ÈI FYLGIR ÅBÒÈ
6ERÈ   MILLJ

&RAMNESVEGUR

3KERJABRAUT

JA HERB

  FM ÅBÒÈ Å HJARTA 2EYKJAVÅKUR ÅBÒÈIN ER TÎLUVERT
ENDURNÕJUÈ TD INNRÁTTING Å ELDHÒSI OFL 2ÒMGËÈ
STOFA OG SVEFNHERBERGI HVÅLANDI HAGST¾È L¹N

JA HERB

  FM ÅBÒÈ ¹  H¾È Å SNYRTILEGU FJÎLBÕLI ¹ 3ELTJARNA
NESINU 2ÒMGËÈ ÅBÒÈ MEÈ MIKIÈ ÒTSÕNI YÙR 3KERJA
FJÎRÈINN HVÅLANDI HAGST¾TT L¹N 6ERÈ  MILLJ

Um er að ræða heila húseign Ɵl leigu í hjarta Reykjavíkur. Eignin
er 815 fm steinsteypt hús á þremur hæðum auk kjallara. Húsið er
fullinnréƩað með dúk á gólfum og flúrósent lýsingu í loŌi. Húsið getur
leigst í einingum þar sem minnsta eining væri þá ein hæð.

¶INGHOLTSSTR¾TI
2VK

JA HERB Å MIÈB¾

  FM ÚOTT ÅBÒÈ SEM SKIPTIST Å OPIÈ RÕMI MEÈ STOFU
ELDHÒSI OG BORÈST SVEFNH OG BAÈ ²TSÕNISSVALIR 3AM
ÖVOTTAH Å KJALLARA (ÒSIÈ OG SAMEIGN ÎLL ENDURNÕJUÈ

,EIFSGATA

JA HERB

3KIPASUND

JA HERB

  FM ÅBÒÈ Å HJARTA 2EYKJAVÅKUR %LDHÒS UPPRUNALEGT -IKIÈ ENDURNÕJUÈ  FM SÁRH¾È Å ÖRÅBÕLI
EN SNYRTILEGT "AÈ NÕLEGA TEKIÈ Å GEGN 2ÒMGOTT
0LANKAPARKET ¹ GËLÙ ,JËS OG RAFMAG ER NÕLEGT
SVEFNHERBERGI OG STOFA
GERVIHNATTADISKUR FYLGIR ÅBÒÈINNI 3ÁRINNGANGUR
3KIPTI MÎGULEG ¹ ÅBÒÈ ¹ 3ELFOSSI 6ERÈ   MILLJ

Fasteignasala • Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
j
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3ÕNUM Å DAG GL¾SILEGA  FM RA HERBÅBÒÈ Å ÖESSU VANDAÈA
LYFTUHÒSI ¹SAMT ST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA 5M ER AÈ R¾ÈA MJÎG
VANDAÈA ÅBÒÈ ¹ H¾È MEÈ MIKLU ÒTSÕNI TIL VESTURS YÙR ÚËANN
OG VÅÈAR 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR TVENNAR SVALIR PL¹SSGËÈAR
STOFUR OG MJÎG GOTT SKIPULAG -IKIL SAMEIGN FYLGIR ÅBÒÈINNI OG
SÁR HÒSVÎRÈUR UM DAGLEGAN REKSTUR 6ERÈ   MILLJ
«LAFUR " "LÎNDAL LGFSÕNIR ÅBÒÈINA Å DAG ¹ MILLI KL  
OG  

"²,!.$ p 2!¨(²3
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU VEL STAÈSETT TVÅLYFT  FM RAÈHÒS ¹SAMT
 FM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER INNARLEGA Å RËLEGUM BOTNLANGA MEÈ
SUÈURSVÎLUM OG ¹G¾TIS ÒTSÕNI
.ÕSTANDSETT ELDHÒS GESTA SNYRTING OG STËRAR STOFUR ¹ EFRI
H¾ÈINNI OG   HERBERGI BAÈHERBERGI OG ÖVOTTAHÒS ¹ NEÈRI
H¾È ÖAÈAN SEM GENGIÈ ER ÒT Å GARÈINN TIL SUÈURS
6ERÈ   MILLJ 5PPL VEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF

"/,,!'!2¨!2 p %)."µ,)
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU ÖETTA GL¾SILEGA EINLYFTA ALLS  FM
EINBÕLISHÒS MEÈ ÖAR AF  FMTVÎFÎLDUM BÅLSKÒR (ÒSIÈ ER ALLT Å
TOPPSTANDI ER EINSTAKLEGA VEL SKIPULAGT OG FJÎLSKYLDUV¾NTMEÈ
 GËÈUM HERBERGJUM Å TVEIMUR ¹LMUM 2ÒMGËÈAR STOFUR OG
ELDHÒS 4VÎ BAÈHERBERGI ÖVOTTAHÒS OG SJËNVARPSHOL 'ENGIÈ ¹
TVO VEGU ÒT Å EINSTAKLEGA FALLEGAN VERÈLAUNAGARÈ MEÈ FALLEGUM
STEINHLEÈSLUM SËLPÎLLUM OG SKJËLGIRÈINGUM 3TËRT HELLULAGT
BÅLAPLAN MEÈ HITALÎGNUM 6ERÈ   MILLJ
5PPL VEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF

&µ,3(«,!2 p %)."µ,)46¥"µ,)
%INSTAKUR ÒTSÕNISSTAÈUR 6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU ÖETTA REISULEGA
TVÅLYFTA  FM HÒS MEÈ ÖAR AF  FM AUKAÅBÒÈ ¹ JARÈH¾È
"ÅLSKÒRINN ER  FM  'OTT ¹STAND HÒSS AÈ UTAN SEM INNAN OG ER
HÒSIÈ EINSTAKLEGA VEL STAÈSETT MEÈ TILLITI TIL ÒTSÕNIS
6ERÈ   MILLJ 5PPL VEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF

,!5'!4%)'52
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU MJÎG FALLEGA OG MIKIÈ STANDSETTA JA HERB
 FM ÅBÒÈ ¹ JARÈH¾ÈKJALLARA Å ÖESSU HÒSI ¹ RËLEGUM STAÈ ¹
4EIGUNUM %NDURN ELDHÒS OG BAÈHERBERGI PARKET ¹ GËLFUM
3UÈURGARÈUR 6ERÈ   MILLJ HVÅLANDI ÅBL¹NASJ   MILLJ
5PPL VEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF

3«,(%)-!2 p ²43µ.)
6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU BJARTA OG FALLEGA RA HERB  FM ÅBÒÈ Å
ÖESSU FJËRBÕLI ¹ RËLEGUM STAÈ Å (EIMUNUM (ÒSIÈ VIÈGERT AÈ
UTAN OG ÅBÒÈIN Å GËÈU STANDI 3TËRAR SUÈURSVALIR OG EINSTAKT
ÒTSÕNI TIL SUÈURS OG VESTURS 6ERÈ   MILLJ
5PPLVEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF
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6ORUM AÈ F¹ Å SÎLU MJÎG FALLEGA OG VEL SKIPULAGÈA  FM EFRI
SÁRH¾È Å ÖESSU TVÅBÕLI ¹SAMT  FM BÅLSKÒR 3ÁRINNGANGUR .ÕTT
FALLEGT ELDHÒS 'ËÈAR INNRÁTTINGAR OG T¾KI BJÎRT ÅBÒÈ MEÈ
GËÈRI LOFTH¾ AÈ HLUTA OG SUÈURSVÎLUM MEÈ ÒTSÕNI YÙR3KER
JAFJÎRÈINN 6ERÈ   MILLJ 5PPL VEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF

&525'%2¨)
"JÎRT OG GËÈ  FM RA HERB ÅBÒÈ ¹ H¾È EFSTU Å ENDA MEÈ
GLUGGA ¹ ÖRJ¹ VEGU &ALLEGT ÒTSÕNI TIL SUÈURS OG VESTURS ÒR STOFU
OG AF SVÎLUM 'OTT SKIPULAG (ÒSIÈ ER NÕSTANDSETT UTAN ,AUS
ÚJËTLEGA 6ERÈ   MILLJ 5PPLVEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF

Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
S: 520 9595 - F: 520 9599
www.fasttorg.is

Seilugrandi 2 - 107 Rvk.
OPIÐ

Jóhanna

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi

GSM: 898 6106

GSM: 857 9550

GSM: 698 7695

Hafdís
GSM: 895 6107

Hjallasel 41 - 109 Rvk.

H ÚS

OPIÐ

17.5 m.
OPIÐ HÚS þriðjud. 4.maí kl. 18:30 - 19:00
Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á 4 hæð í
fallegu fjölbýli á frábærum stað. Stutt í skóla
og alla þjónustu.
Nánari uppl. Sigurbjörn, gsm 867 3707.

Herbergi: 2 - Stærð: 99 fm.

Litliás 4 - 311 Borgarnesi

NÝTT OG ÓNOTAÐ
Litliás 4, í landi Munaðarness í Borgarfirði,
rúmlega klukkutíma akstur frá Reykjavík.
Nýtt og ónotað, vandað og fallegt 50 fm
að stærð á tæpl. 3.000 fm leigulóð.Tvö
svefnherbergi, svefnloft, stór stofa, ótrúlegt
útsýni. Nánari uppl. Árni gsm 893 4416.

Þóra
GSM: 822 2225

Árni
GSM: 893 4416

Berglind
GSM: 694 4000

Laugarnesvegur 64 - 105 Rvk.

HÚS

22.9 m.
OPIÐ HÚS mánud. 3.maí kl. 17:30 - 18:00
Mjög fallegt og gott parhús á einni hæð með
góðum sólskála og nýlegum timbursólpalli
við Seljahlíð sem er þjónustumiðstöð fyrir
aldraða. Húsið er mjög vel staðsett og
óbyggt svæði er við húsið.
Húsið er laust við kaupsamning.
Nánari uppl. Hafdís gsm 895-6107
Herbergi: 2 - Stærð: 76,4 fm.

Bergsteinn

Sölufulltrúi

GSM: 863 3707

Lögg. fasteignasali

GSM: 694 4700

GSM: 898 3326

S: 520 9595

Frostafold 12 - 109 Rvk.
HÚS

16.7 m.

14.9 m.
PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898 6106
Hentug fyrstu kaup. Falleg og snyrtileg íbúð
á 3. hæð í littlu fjölbýli. Nýlega uppgerð,
parket, eldhús, og baðherbergi. Laus við
kaupsamning. Pantaði skoðun hjá Sigurði í
GSM: 898 6106.

OPIÐ HÚS mánud. 3.maí kl. 17:30 - 18:00
Mjög rúmgóð og björt 3ja herb. íbúð á efstu
hæð (4.hæð) í góðu lyftuhúsi.Frábært útsýni
er úr stofunni og útaf stórum suður svölum.
Stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
Nánari uppl. Berglind gsm: 694 4000.

Herbergi: 2 - Stærð: 47,1fm.

Herbergi: 3 - Stærð: 79 fm.

Tröllakór 8 - 203 Kópavogur

Berjarimi 4 - 112 Rvk.

TILBOÐ
REKSTUR TIL SÖLU
Kvenfataverslunin
Bæjarlind
KvennfataverslunFEMININ
í fullumfashion
gangi,aðmeð
góða
afkomu,
traustan
rekstur og
lager,
4,
Kópavogi
til sölu. Verslunin
er söluhæfan
í fullum traustum
staðsett
í Lindarhverfi
Kópavogi.
rekstri
með
góða afkomu íog
söluhæfanFlytur
lager.
sjálf inn söluvörurnar.
Vaxandi velta.
Rúmt
Verslunin
ﬂytur sjálf inn söluvörurnar.
Vaxandi
og gott leiguhúsnæði og frábært starfsfólk.
velta.
Rúmt
og
gott
húsnæði
og
frábært
starfsfólk.
Sumarvörurnar komnar.
Sumarvörurnar
komnar.
Verð:
auk
Nánari uppl. Árni
gsm
89321,500,000.
4416.
lagers. Nánari uppl. Árni gsm 893 4416

Dórothea

Sölufulltrúi

Sigurbjörn Þorsteinn

OPIÐ

Rekstur til sölu - 201 Kópavogi

9.9 m.

Herbergi: 2 - Stærð: 50 fm.

Valur

Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi

Sigurður

17.5 m.
OPIÐ HÚS mánud. 3.maí kl.18:30-19:00
Mjög rúmgóð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. Útgengi
er á hellulagða verönd frá stofunni og borðstofunni.
Þvottahús er innan íbúðar. Hjónaherbergið er
einstaklega rúmgott með góðum fataskápum.
Nánari uppl. Berglind, gsm 694 4000.
Herbergi: 2 - Stærð: 80,9 fm.

25.3 m.
OPIÐ HÚS mánud. 3. maí kl. 17:30-18:00
• Skoðar skipti á eign á Akureyri.
Eign með sérinngangi af svölum á annari hæð í
nýlegu lyftuhúsi. Þrjú góð herbergi, eldhús stúkast
af við stofu með eyju, þvottahús innan íbúðar og
sérgeymsla á jarðhæð.
Nánari uppl. Dórothea gsm: 898 3326
Herbergi: 4 - Stærð: 99,7 fm.
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)NGËLFUR
'ISSURARSON
S  
,ÎGGFAST3ALI
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4IL SÎLU  FM
BJ¹LKAHÒS ¹ %)'.!2
,!.$)   FM
Å +IÈJABERGSLANDI
'RÅMSNESI N¹NAR
TILTEKIÈ VIÈ -ÕARARKOT
 ' 'ATA (ÒSIÈ
SKIPTIST Å   FM NEÈRI
H¾È AUK SVEFNLOFTS
  FM ¹ EFTIR AÈ
SETJA MILLIGËLF  (ÒSIÈ
ER N¹NAST FULLBÒÈ AÈ
UTAN !È INNAN ER BÒIÈ
AÈ EINANGRA LOFT OG
EFTIR AÈ KL¹RA MILLIVEGGI
OG MILLILOFT 3TEYPT PLATA ER Å HÒSINU BÒIÈ AÈ LEGGJA GËLFGEISLA (¹TT ER TIL
LOFTS OG STËRIR GLUGGAR (ÒSIÈ STENDUR ¹ HORNLËÈ ¹ FALLEGUM STAÈ 3TUTT ER ¹
GOLFVÎLLINN +IÈJABERG 6ERÈHUGMYND   MILLJ

!LLAR N¹NARI UPPLÕSINGAR VEITIR «LAFUR " "LÎNDAL LGF
'SM   

"¹RÈUR
4RYGGVASON
S  
SÎLUSTJËRI

(EIÈAR
&RIÈJËNSSON
S  
,ÎGGFAST3ALI

%LLERT
2ËBERTSSON
S  
SÎLUMAÈUR

(ALLA 5NNUR
(ELGADËTTIR
S  
,ÎGGFAST3ALI

0¹LL
(ÎSKULDSSON
S  
SÎLUMAÈUR

3IGÖËR
"RAGASON
S  
,ÎGGFAST3ALI

RATUGA REYNSLA
TRYGGIR FAGLEG
VINNUBRÎGÈ

/PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL  

%NGIMÕRI 'ARÈAB¾
%INBÕLI M AUKAÅB ¹ FR¹B STAÈ
&ALLEGT VANDAÈ  FM EINB ¹ RËLEGUM BARNV¾N
UM STAÈ INNST Å LOKAÈRI GÎTU MEÈ CA  FM AUKAÅB
Å KJALLARA GOTT LEIKSV¾ÈI VESTUR AF HÒSINU N¾G BÅLA
ST¾ÈI .ÕLEGT ELDHÒS PARKET OG Ú HVÅLANDI MJÎG
HAGST¾È LANGTÅMAL¹N TIL  ¹RA M   VXT  
MILLJ 6ERÈ   MILLJ 3KIPTI MÎGUL ¹ ËDÕRARI
!LLAR N¹NARI UPPL VEITIR )NGËLFUR 'ISSURARSON
LÎGGFASTEIGNASALI  

*ËN 2AFN
6ALDIMARSSON
S  
,ÎGGFAST3ALI

-ARGRÁT
3IGURGEIRSDËTTIR
S  
SKRIFSTOFUSTJËRI

0ÁTUR *ËHANNSSON
3ÎLUM
3N¾FELLSB¾NES
3ÅMI 

¶ËRARINN
&RIÈRIKSSON
3ÎLUM
3ÅMI 

'AUTLAND GËÈ ÅB ¹ GËÈU VERÈI

%IRÅKSGATA %NDURNÕJUÈ ÅB Å 

'ËÈ  FM  JA HERB ÅB ¹ H¾È EFSTU Å LITLU
FJÎLB ¹ GËUÈM STAÈ Å &OSSVOGI 3KR¹È JA HERB
EN NÕTT SEM JA Å DAG 0ARKET STËRAR SUÈUR SVALIR
FALLEGT ÒTSÕNI ,AUS ÚJËTLEGA 6ERÈ   MILLJ
5PPL VEITIR )NGËLFUR 'ISSURARSON LÎGGFASTSALI
 

'L¾SILEG MIKIÈ ENDURNÕJUÈ  FM JA HERB ÅBÒÈ
¹ H¾È Å GËÈU STEINHÒSI ¹ GËÈUM STAÈ RÁTT VIÈ
,ANDSSPÅTALAN 3UNDHÎLLINA MIÈB¾INN (¹SKËLANA
OG Ú %IN ÅB ¹ H¾È .ÕL ELDHÒS ENDURN BAÈ OG
Ú SETT VERÈ   MILLJ  TILBOÈ "EIN SALA EÈA
SKIPTI ¹   HERB ÅB Å HVERÙ  EÈA  2VK
5PPL )NGËLFUR 'ISSURARSON LGFS 

3KIPALËN   FM LÅTIL ÒTBORGUN
.µ ',3),%' ¥"²¨ &2"2 +!50
,¥4), ²4"/2'5. ,!53 ,9+,!2 
6!,(®,, .Õ GL¾SILEG  FM RA HERB ENDA

3TRANDVEGUR  FM LÅTIL ÒTBORGUN

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar
Eiðistorg 13 og 15 á Seltjarnarnesi.
14873 – Eiðistorg
13 og 15
á Seltjarnarnesi.
Um er að ræða
húsnæði á 3. hæð
samtals 717,1 m²
samkvæmt upplýsingum frá Fasteignaskrá
ríkisins. Í dag er starfsemi Lyfjastofnunar
í húsnæðinu.
Brunabótamat er kr. 119.900.000,- og fasteignamat er
kr. 104.470.000,-.
Húseignin verður til sýnis í samráði við Ríkiskaup, Borgartúni
7C, 105 Reykjavík í síma 530 1400.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt
reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa
www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast til Ríkiskaupa, Borgartúni 7C, 105
Reykjavík fyrir kl. 10:00 þann 18. maí 2010 þar sem þau
verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

%RLU¹S (FJ 'L¾SILÅB M ÒTSÕNI
'L¾SILEG  FM JA HERBÅB ¹ H¾È JARÈHVIÈ
INNGANG ¹ FALLEGUM ÒTSÕNISSTAÈ Å SAHVERÙ Å
(AFNARÙRÈI 3ÁRINNGANGUR 6ANDAÈAR INNRÁTTINGAR
PARKET ÖVOTTAHERB Å ÅB SUÈVESTUR SVALIR &ALLEGT
ÒTSÕNI HV CA   M ¥LS SETT VERÈ   MILLJ
,!53 342!8 5PPL )NGËLFUR 'ISSURARSON LÎGG
FASTSALI  

ÅBÒÈ ¹ H¾È MERKT  Å NÕJU GL¾SIL ¹LKL¾DDU
LYFTUHÒSI 3T¾ÈI Å BÅLAGEYMSLU 3ÁRÖVOTTAHÒS 'L¾SI
LEGT ELDHÒS )NNBYGGÈ UPPÖVOTTAVÁL !MERÅSKUR
ÅSSK¹PUR M KLAKAVÁL 6ERÈ   MILLJ ,YKLAR ¹
6ALHÎLL (RINGIÈ Å GSM SÅMA SÎLUMANNA UTAN
OPNUNARTÅMA SJ¹ WWWVALHOLLIS

'L¾SILEG   FM ÅBÒÈ ¹  H¾È 3T¾ÈI Å ÅLSKÕLI
FYLGIR )NNANGEGNT ER ÒR SAMEIGN Å BÅLSKÕLI ¥BÒÈIN ER
HORNÅBÒÈ OG MEÈ FALLEGU ÒTSÕNI (ÒN SKIPTIST Å FOR
STOFU  GËÈ SVEFNHERB 'L¾SILEGT BAÈHERBERGI 3TËR
STOFA 3TËRAR SUÈURSVALIR 'L¾SILEGT ELDHÒS ¶ETTA
ER EIGN Å SÁRÚOKKI 6ERÈ   MILLJ HVÅLANDI
,ANDSB ÅSL ÅBÒÈARL¹N MEÈ HAGST¾ÈUM VÎXTUM
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Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
á
Skoðaðu úrvalið af notuðum bílum

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17
500-999 þús.

www.bernhard.is/notadir

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

partabílar.is 770-6400

Vinnuvélar

Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos
98-03, dodge carvan 97, dodge neon
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80,
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 9901, twingo 99, felisa 99, swift 05-09,
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00,
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

BÍLAR &
FARATÆKI

Garðyrkja
VOLVO
S60 2.0i TURBO 20V

Nýskráður 7/2005, ekinn 42 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.090.000

Varahlutir s. 772 6777

Renault Megane árg. ‚96-‘09. Laguna,
Peugeot 307, 406, Skoda Fabia, Mazda
626, Suzuki Vitara.

Til sölu Mazda 323, 1.5 sjálfskiptur,
Ekinn 102 þúsund, árg 2002 Nýleg
tímareim, ný skoðaður, ný smurður,
Verð : 690 þúsund upplýsingar í síma
8922038

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe,
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis,
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto.
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC
Galant, Pajero. Citroen Berlingo.
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man
26530 árg.‘05. og margt fleira. Kaupum
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615
0888. Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Bílar óskast
Kaupum allar gerðir af
vinnuvélum og byggingakrönum!

Lyftarar

Sendu myndir og upplýsingar
um þitt tæki og við gerum þér
staðgreiðslutilboð.
german.cranes@gmail.com
S: 821 9980
Honda Repsol 2007 Ek.287 km. er
sem nýtt. Til sýnis á staðnum. Tilboð
1.550.- Stgr.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

Nýskráður 1/2004, ekinn 72 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.250.000

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Óska e.að kaupa notaða diesel-lyftara
frá árg.1980. Uppl.í s.866 0471

VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl.
s. 615 1810

Vörubílar

TOYOTA
AVENSIS EXE

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

Nýskráður 11/2007, ekinn 29 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið,
Suðurhella 10, Hfj.

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

Bátar

Verð kr. 2.250.000

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

Viðgerðir
PEUGEOT
107 TRENDY 1.0i

Varahlutir -Varahlutir

Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir varahlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervörur, áratuga reynsla S: 897-1050 -6961050. okspares.os@simnet.is

Mótorhjól
DODGE RAM 2500 POWER WAGON
4X4, 2008, ek. 35þús.km, 100% driflæs
fr& aft, spil, slepp á ballanstöngum,
leður, lúga, hús á palli, Stórglæsilegur,
Ásett verð aðeins 4500þús.kr, er á
staðnum.

Nýskráður 9/2007, ekinn 29 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.650.000

Strandfeiðibátur
8626735

til

sölu.

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur,
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554
0661. www.velaverkjs.is

Uppl.S

Hjólbarðar

HONDA

Þarftu að láta hjólastilla
bílinn?

JAZZ LS 1.4i

Nýskráður 7/2005, ekinn 57 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Við notum fullkomna hjólastillitölvu.

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

PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4,
220 Hafnarfirði.
Ódýr notuð dekk. Umboðssala fyrir
notuð dekk. Dekkjasalan, Dalshrauni
16, Hafnarfirði. S: 587-3757. Myndir og
verð á www.dekkjasalan.is.

Bílar til sölu

SUZUKI
SWIFT SPORT 1.6i

Verð kr. 1.340.000

ÞJÓNUSTA
Hreingerningar

Varahlutir

HONDA
CR-V ELEGANCE

Nýskráður 6/2007, ekinn 53 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Kerrur
GLEÐILEGT SUMAR!

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu.
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Opið alla helgina í gokart brautinni korputorgi. Hraðskreiðir bílar &
Fullkominn tímatökubúnaður. Bókanir í
síma 771-2221 eða ww.gokart.is

Verð kr. 3.550.000

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

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími
662 0 662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

HONDA
ACCORD 2.0 SPECIAL EDITION

Til sölu

Nýskráður 10/2007, ekinn 33 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.890.000

Startarar og alternatorar

Álkerra heildarþyngd 750 kg. Burðargeta
581 kg. Verð 238.460 kr. www.topplausnir.is s:898-7126

Fyrir
flestar
gerðir
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar,
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostnaðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjónustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími
553-1244.

FORD
FUSION 1400 TREND

Gerðu felgurnar eins og
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is
Sími 512 4460.

Nýskráður 12/2005, ekinn 35 þ.km,
bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.390.000

Íslensk smíði

Opið laugardaga

Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ dekk.
Verð frá 182.000 7% afsl. til 1.maí
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 8945111

milli kl. 11:00 og 16:00

Hjólhýsi
Flottur dodge Ram 1500 4x4 árg. 97‘ek.
61þ. vel með farinn,4 dekk á felgum
fylgja hann er á 33t, 318 vél v8 uppl.
897 8870 Árni.

Til sölu TEC travel king 710 TK árg.‘08.
Fortj, 2 geymar, sólasella, og fl Mjög
gott og vel með farið hús. Skoða upptöku á minna húsi Verð 4,3m uppl. S.
660 1303

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11
Sími 551 7171 • www.bernhard.is
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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

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Nudd

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

Whole body massage. Frábært nudd,
fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 857 5015
& 857 4850
Whole body massage. S. 849 5247.

Húsaviðhald

Very good massage for men. Gsm.
690 9182.

Bókhald

Fantastic whole body massage S. 692
4599, Maria.

Spádómar

Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á
ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll
almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. innkeyrsluhurðir - Áratuga reynsla.

Sjóstöng, Sjóstöng.

Bjóðum uppá sjóstangveiði frá
Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:8920099.

KEYPT
& SELT
Til sölu

Eigum nokkur rafmagns golfhjól á frábæru verði kr 210.000 uppl: 8666610

Spásími Láru
S. 908 5050
Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um
helgar, 15:00-23:00 virka daga.

Garðsláttur, trjáklippingar og fellingar,
laufahreinsun, stéttahreinsun, þökulagnir, girðingasmíði, jarðvegsvinna og
margt fleira. Garðar best ehf s. 698
9334 gardarbest.is netfang: gardarbest@gardarbest.is Facebook: Garðar
best.

Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

stubbahus.is

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

Skattaframtal 2010

Bókhald,framtöl,stofnun fél,ársreikn.
VSK uppgj, erfðarfjárskýrslur o.fl.
HAGSTÆTT VERÐ.

Öflugur ADC iðnaðarþurrkari, 3ja fasa,
68kw. Hentar vel fyrir gistihús, hótel
o.s.frv.Tekur 11-13 kg. Kostar nýr c.a.
700þ. - selst á 300.000,- Uppl. í s.
861 3889

Fjármál
ERU RENNURNAR FARNAR AÐ
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar,
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448
Ólafur.

Húsaviðgerðir

Stór peningaskápur Tilboð óskast í
nýlega DIS datasafe SE14 gagna- og
öryggisgeymslu. Stærð 1850x786x918,
kostar ný c.a. 2millj. Uppl. í s. 861
3889

Múrarar, málarar og smiðir með mikla
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna.
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618
7712 verk@vidhaldsverk.is

Lekur þakið ?

Óskast keypt

Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum.
Uppl. í s. 659 3598.

N & V Verktakar ehf

Flísar - parket - gifs- steinslípun gifsmúr - mála og margt fleira sem
viðkemur húsaviðhaldi að utan sem
innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661
3149.

Trjáklippingar

Trjáfellingar og öll almenn garðavinna.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s.
848 1723.

Trjáklippingar / fellingar
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892
9999.
Hellulagnir-snjóbræðsla-drenlagnirjarðvegsskipti Tökum að okkur stór sem
smá verk Vönduð vinna vanir menn
Uppl í s: 848-3537 (Árni)

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrirtækja og einstaklinga, í samstarfi við
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur.
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla,
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

Stífluþjónusta

Láttu spá fyrir þér beint á netinu. www.
spamidill.is

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Iðnaður
Málmsmiðjan Ferrum ehf

Málarameistari

Handrið - stigar - öll almenn sérsmíði
og fín smíði í öllum málmum. Uppl. s.
861 9560 ferrum.is ferrum@ferrum.is

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.
Málingarþjónusta getur bætt við sig
inni og úti verkefnum. Tilboð eða tímavinna. A1 Málun S. 660 1787

Önnur þjónusta
Tölvur

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin

Alltmilli

himins og jarðar

Amerísk þvottavél

Vantar ameríska þvottavél. Má vera
biluð. Uppl. í s. 847 5545.

Heimilistæki

VILTU GEFA OKKUR?

3 sæta sófi koja án dýnu, ískápur og
kommóða og skápur til sölu uppl.
618-4668

Vantar föt, bækur, húsgögn eða annað sem þú
getur séð af
Sækjum ef óskað er / símar: 561 1000 - 661 1720

Stangarhylur 3 – 110 Reykjavík
Opið alla daga kl. 1 3 – 18 nema la ugardaga og sunnudaga

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Málarar

Tilkynningar

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

Þvottavélar, varahlutir.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Til sölu yfirfarnar þvottavélar og þurrkarar. Tökum bilaðar upp í. Einnig mjög
ódýrir VARAHLUTIR í þvottavélar. S.
847 5545.
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„Stacco hefur selst í tvö til þrjú hundruð þúsund eintökum,“ segir Pétur B. Lúthersson
húsgagnahönnuður.

Haldið upp á þrjátíu
ára hönnun Stacco
„Stacco-stóllinn hefur lifað í þrjátíu ár, frá því að hann var var fyrst
kynntur í Kaupmannahöfn á sýningu og hefur selst í tvö til þrjú
hundruð þúsund eintökum,“ segir
Pétur B. Lúthersson, húsgagna- og
innanhússarkitekt. Fullyrða má að
fáir íslenskir stólar hafi náð annarri eins útbreiðslu því hann fyllir
sali vítt um heim. Nú á hann þrjátíu ára hönnunarafmæli og í tilefni þess er Epal að láta framleiða hann að nýju.
Stacco-stóllinn er úr
stálgrind en með bólstraðri setu og baki og staflast einstaklega vel. Pétur
segir það síðastnefnda
höfuðástæðu
þess að hann
fór í fra mleiðslu á sínum
tíma. Stóllinn
va r upph a flega smíðaður
hjá Húsgagnagerð Steinars
Jóhannssonar sem var í

Skeifunni 6, þar Epal sem er nú.
Afgreiðslustúlka þar var Ingibjörg
Friðjónsdóttir og hún vinnur í Epal
í dag.
Um tíu ára skeið var Stacco
búinn til í Danmörku. „Framleiðsluleyfið var selt til fyrirtækisins Labofa A/S,“ rifjar Pétur
upp og segir stólinn hafa gengið í
gegnum ýmiss konar örlög í gegnum tíðina. Um tíma hafi
Penninn verið með
einkaumboð fyrir
hann. „Þessi stóll
hefur verið vinsæll bæði hérlendis og erlendis,“ segir hönnuðurinn sem á von á
að haldið verði upp
á afmælið með
smá viðhöfn. „En
Epal er að
við erum að bíða
láta frameftir nýjum einleiða Stacco
að nýju.
ingum í setur og
bök svo það verður ekki fyrr en
upp úr miðjum
maí.“
- gun

Handhægt fyrir heimilið
„Þetta er mjög sniðug lausn og á
sér enga hliðstæðu í heiminum
eftir því sem ég kemst næst,“ segir
Einar Gíslason, sem hefur hannað
línu af festingum fyrir sólpalla
sem eru hvorki negldar né skrúfaðar á pallinn og skilja því ekki
eftir sig nein göt í viðnum.
Línan gengur undir heitinu
DONK og hentar fyrir körfur,
potta, blómaskreytingar, ljós og
sóltjöld, svo eitthvað sé nefnt að
sögn Einars. „Það er svakalega
auðvelt og fljótgert að festa þetta,
setja upp og taka niður,“ bætir
hann við.
En hvernig kviknaði hugmyndin? „Konan mín kom dag einn heim
með körfur úr Húsasmiðjunni sem
ég átti að hengja upp og komst þá
að því að ekkert handhægt var til á
heimilinu, nema einhverjar skrúfur og þær hentuðu bara alls ekki í
því tilviki. Þannig datt mér í hug
að hanna þessa línu.“
Festingarnar eru þegar komnar í sölu hérlendis og Einar og viðskiptafélagi hans, Gunnar Kristmannsson, eru með áform um að
hefja útflutning til Norðurlandanna. „Við fórum í kynningarferð
til Danmerkur um daginn og erum
nú ásamt Nýsköpunarmiðstöð að
skoða fleiri möguleika.“
- rve

Festingarnar er bæði auðvelt að setja
upp og taka niður.

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Línan hentar fyrir blómaskreytingar,
potta og fleira.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið
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● MEÐ HÆKKANDI SÓL ÞARF AÐ HUGA AÐ ÝMSU Í VIÐHALDI FASTEIGNA Yfirfara þarf glugga, mála þá, kítta og skipta
um gler. Eins gætu óhreinindi hafa safnast í þakrennum og niðurföllum sem þarf
að hreinsa. Þök gætu hafa
flagnað á yfirborði og ryð
eða óhreinindi myndast á
klæddum útveggjum sem
krefst viðhalds og viðgerða.

● OLÍS FLYTUR Í GLERTURNINN VIÐ HÖFÐATORG
Olíuverzlun Íslands flytur höfuðstöðvar sínar tímabundið í haust
úr Sundagörðum 2 í nýja glerturninn við Höfðatorg.
Fyrirtækið hafði á prjónunum að byggja nýjar höfuðstöðvar við
Sundahöfn, en þeim var slegið á frest við hrunið. Olís bauðst þá
að lækka árlegan leigukostnað um tugi milljóna króna með því að
flytja í glerturninn, sem nú er í umsjá Íslandsbanka.
Olís verður á sjöttu hæð glerturnsins í 2.000 fermetrum sem
fyrirtækið innréttar eftir eigin þörfum, en nýju höfuðstöðvarnar,
sem nú bíða frekari ákvarðana, eru 7.500 fermetra vöruhótel og
skrifstofurými á lóð í eigu Olís að Klettagörðum 27.
Glerturninn við Höfðatorg, þar sem Olís verður
með sögufrægan Höfða í útsýn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
!5',µ3).'

Ertu á breytingaskeiði? Chello er svarið fyrir
konur sem þjást af svita- og hitakófi
Sementsverksmiðjan skapar 130 störf.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Íslenskt sement
framleitt áfram
Sementsverksmiðjan á Akranesi
hefur orðið sér úti um nýtt hlutafé þannig að rekstur hennar er
tryggður áfram og þar með þau
130 störf sem hún skapar. Mikill
samdráttur hefur verið í sölu sements síðustu misserin og reksturinn hefur verið þungur.
Nýja hlutaféð er frá Björgun
ehf. og norska sementsframleiðandanum Norcem AS sem verða
aðaleigendur verksmiðjunnar.
Arion banki og Lýsing eru minnihlutaeigendur.
Sementsverksmiðjan hóf rekstur
árið 1958. Framleiðslugeta hennar er um 110.000 tonn af sementsgjalli og úr því eru framleidd um
130.000 tonn af sementi. Með því
að flytja inn viðbótargjall er hægt
að framleiða þar hátt í 200.000
tonn á ári.
- gun

Á vefsíðunni hverfidmitt.is geta notendur meðal annars nálgast upplýsingar um
sérstöðu hverfa í Reykjavík.

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Ný orkulind fyrir
þreytta Íslendinga
Þegar þú hefur prófað Énaxin
á eigin skinni, munt þú sannfærast: Þú færð aukna orku
og kemst yﬁr meira í daglegu
líﬁ. Énaxin er náttúruleg og
auðveld leið til að bregðast
við þreytu og orkuleysi.
Hvert er leyndarmálið?

Leyndarmálið á bak við hinn
náttúrulega orkukúr Dana er innihald jurta, sem hafa ólík áhrif á
orkuframleiðslu líkamans. Ráðist
er gegn þreytu og orkuleysi frá
nokkrum hliðum. Énaxin má
nota bæði þegar þú hefur þörf
fyrir auka orku hér og nú og
þegar þú hefur þörf fyrir að hlaða
„battaríin“ til lengri tíma litið.
15 ml af Énaxin veita þér aukna
orku frá fyrsta degi. Haldir þú
áfram að taka Énaxin uppliﬁr þú
aukið þol og úthald.

rannsókn sem sýnir, að Énaxin
eykur orku fólks svo um munar.
86% upplifðu hvernig þreytan
hvarf og hversdagsleikinn varð
gæddur nýrri orku og þrótti til
að takast á við líﬁð. Alls 83%
fannst Énaxin virka ﬂjótt. Auk
þess fékk Énaxin sérstakan plús
í kladdann frá þeim sem svöruðu
könnuninni. Flestum þeirra, eða
91%, fannst ﬂjótandi Énaxin
nefnilega gott á bragðið.

aukinni orku að halda. Og hana
fær fólk svo sannarlega, því Énaxin
virkar strax frá fyrsta degi.
Nýr og ﬂottur startpakki

Énaxin kemur í mörgum mismunandi útgáfum. Byrjaðu á 16
daga kúr með ﬂjótandi Énaxin
eða prófaðu nýja startpakkann
sem inniheldur bæði ﬂjótandi

Énaxin og töﬂur sem þú tekur í
5 vikur, og ﬁnndu sjálf(ur) hin
góðu áhrif. Eftir það geturðu
haldið áfram með töﬂurnar til að
halda þreytunni í burtu. Énaxin
töﬂurnar innihalda einnig öll
helstu vítamín og steinefni.

Það eru ekki bara neytendur
Énaxin, sem eru yﬁr sig hrifnir
af áhrifum vörunnar. Endursöluaðilar Énaxin geta einnig staðfest
jákvæð áhrif notkunar þess.
Þetta var ein ástæða fyrir því að
Énaxin var valin heilsuvara ársins
í Danmörku.
Hröð virkni

Hin jákvæðu áhrif Énaxin
hafa verið staðfest af neytenda-

Énaxin hentar bæði ungum
og gömlum, sem þurfa ﬂjótt á

Margir eiga erfitt með sinna öllum
þeim krefjandi verkefnum sem
takast þarf á við í daglegu lífi,
þegar starfið, makinn og börnin
krefjast athygli. Hvort sem þú
finnur fyrir þreytu dagsdaglega,
eða stendur frammi fyrir sérstökum
áskorunum, t.d. miklu vinnuálagi,
hreyfingu og líkamlegu álagi, ert
nýbúin(n) að eignast barn eða ert
í prófum, getur þú fengið aukna
orku með Énaxin.
Énaxin er fullt af umfram orku
Énaxin
mixtúran
inniheldur
fjölbreyttar jurtir. Mikilvægustu
virku jurtirnar eru Schisandra og
Rosenrod
(rhodiola).
Jurtirnar
hjálpa líkamanum að framleiða
orku fyrir allar daglegar athafnir.
Énaxin töflurnar innihalda tvær mikilvægustu jurtir mixtúrunnar ásamt
helstu vítamínum og steinefnum.
Hröð virkni
Prófaðu fljótandi Énaxin og finndu
strax frá fyrsta degi, hvernig þér
finnst þú vera „á toppnum“. Eftir 16
daga kúr hefur orkustig þitt aukist.
Prófaðu nýja 5 vikna startpakkann
og haltu svo áfram að taka Énaxin
töflur, sem viðhalda áhrifunum.

Heilsuvara ársins
í Danmörku

Ánægðir neytendur

HVAÐ GETUR ÉNAXIN
GERT FYRIR ÞIG?

Byrjaðu í dag – ﬁnndu virknina
á morgun
Það er engin afsökun fyrir
því lengur að vera þreytt(ur).
Byrjaðu að nota Énaxin í dag og
þú munt öðlast virkara líf með
nýrri orku og auknum þrótti frá
og með morgundeginum.

Ert þú þreytt(ur) í tíma og ótíma?

Borgarbúar
með í ráðum

Flestir
þekkja
væntanlega
hvernig það er að vera stöðugt
þreyttur á röngum tíma.

Reykjavíkurborg hefur hleypt af
stokkunum nýrri vefsíðu, hverfidmitt.is, til að gefa borgarbúum
frekara tækifæri til að taka þátt
í ákvörðunum sem varða þeirra
hverfi.
Á vefsíðunni geta notendur
meðal annars nálgast upplýsingar um sérstöðu hverfa, nýlegar
eða yfirstandandi framkvæmdir, starfsemi hverfislögreglu, hugmyndir íbúa um aðalskipulag og
niðurstöðu íbúakosningarinnar.
Á síðunni er einnig hægt að nálgast myndasöfn með ljósmyndum úr
hverfinu.
Loks má nefna að í gegnum
hverfavefina geta íbúar komið á
framfæri hugmyndum og ábendingum um þjónustu Reykjavíkurborgar.

Flest okkar eiga það sameiginlegt að það er svo margt sem
okkur langar að gera og hafa
orku til. Ef til vill langar okkur
að leika við börnin, fara út að
hlaupa eða einfaldlega halda
okkur vakandi á kvöldin, án
þess að sofna á sófanum og eyða
tímanum. Oft er fólk komið í

Gastu lokið því sem þú
ætlaðir þér?

vítahring sem nauðsynlegt er
að rjúfa, svo við getum aftur
upplifað daglegt líf fullt af orku
til að njóta þess góða sem líﬁð
hefur upp á að bjóða.
Komdu þér á réttan kjöl

Fyrir þá sem þurfa að koma sér
á réttan kjöl og halda þreytunni
frá, er Énaxin rétta valið. Varan
er ﬂjótvirkandi og þú munt
ﬁnna breytingu strax frá fyrsta
degi. Þegar þú hefur prófað
Énaxin muntu sannfærast og
þess vegna velja ﬂestir að halda

notkun þess áfram. Hver vill
ekki vera frískur og orkumikill
í stað þess að vera þreyttur og
útkeyrður?
Nýtti í Énaxin fjölskyldunni:
Nú er hægt að fá startpakka!
Um er að ræða 90 ml. glas
með mixtúru sem tekin er
fyrst og svo 30 töflur teknar
inn á eftir. 5 vikna skammtur
sem sannfærir þig um kraft
og áhrif Énaxin

„Ég nota Énaxin á hverjum
degi, því þá hef ég orku fyrir
öll daglegu verkefnin sem ég
þarf að sinna, fjölskylduna og
vikulega hreyﬁngu – og svo
er það líka svo bragðgott.“

„Eftir vinnu vildi ég helst
bara henda mér á sófann. Ég
ákvað þá að prófa Énaxin.
Það var frábært, mér fannst
ég miklu frískari strax frá
fyrsta degi!“

„Ég fann mun strax frá fyrsta
degi þegar ég byrjaði að taka
Énaxin og nú hef ég tekið
mína orkubombu á hverjum
degi í meira en 2 ár.“

Gitte Lykke Caspers, 45 ára
Þjónusturáðgjaﬁ

Betina Grewal, 33 ára
aðstoðarmarkaðsstjóri

Klaus Nielsen, 47 ára
framkvæmdastjóri

MÁNUDAGUR 3. maí 2010

3

Hönnun Dananna Anne Heinsvig og Christian Uldall sem
hanna saman undir merkinu Helgo fæst nú í Epal en
kertastjakar og snagar frá þeim hafa slegið í gegn og verið
til umfjöllunar í hönnunartímaritum.

Upphaflega hönnuðu Dóra og Heiða borðin fyrir teiknistofu sína eittA.

www.helgo.dk

Einföld, stílhrein
og tímalaus
Dóra Hansen og Heiða Elín Jóhannsdóttir innanhússarkitektar hafa
hannað húsgagnalínuna Fjölnot. Við hönnunina huguðu þær að
samspili forma, efna, notagildis og endingar.
„Við teiknuðum þessi borð upphaflega fyrir teiknistofuna okkar. Fólk
hefur spurt okkur töluvert út í þau
og svo hringdu þeir í Sóló húsgögnum í okkur í vetur og spurðu hvort
við ættum eitthvað sem þeir gætu
notað. Þá datt okkur í hug að vinna
meira með þessi borð,“ segir Heiða
Elín Jóhannsdóttir innanhússarkitekt sem hefur ásamt Dóru Hansen
samstarfskonu sinni á eittA innanhússarkitektum þróað og hannað
húsgagnalínuna Fjölnot.
„Okkur langaði til að hanna
hluti sem gætu elst með manni, og
gætu átt mismunandi líf eftir æviskeiði eigandans,“ útskýrir Heiða.
Þannig gæti eitt borð verið skrifborð, fundarborð, eldhúsborð og
barnaborð.
Í húsgagnalínunni Fjölnot eru
fjórar stærðir af borðum sem eru
öll á hjólum. Einnig bekkir í sömu
lengd og borðin og kollar. Við borðin má nota flestar gerðir stóla eða

bekki og kolla úr Fjölnot-línunni.
Bekkina og kollana má líka nýta
staka hvar sem er innandyra, í forstofu, eldhúsi, í baðherbergi eða
jafnvel sem lítil borð. Þá geta húsgögnin bæði hentað á stofnunum
eins og skólum, skrifstofum og á
heimilum.
Heiða og Dóra hafa einnig leikið sér að því að þróa húsgögnin og
hafa þannig búið til gatamynstur í
eina gerð af kollum. „Þannig getur
fólk sett sinn eigin svip á kollinn
með því að sauma í götin,“ segir
Heiða.
Húsgögnin verða til sölu í Sólóhúsgögnum Gylfaflöt 16-18 en
jafnvel er líklegt að þau fari í sölu
víðar. Heiða er innt eftir því hvort
framhald verði á þróuninni. „Það
gæti vel verið. Húsgögnin bjóða
alveg upp á það. Línan er einföld
og hægt að vinna með hana eins og
við erum byrjaðar á með kollana.“

Sumir kollarnir eru með götum sem má
sauma í mynstur.

Einnig eru bekkir í línunni Fjölnot.

solveig@frettabladid.is

VINSÆLA MERKIÐ
ZEITLOS BY
LUANA
FÆST NÚ HJÁ OKKUR

Sími 581 2141 • www.hjahrafnhildi.is
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Til bygginga

Til leigu herbergi i Hafnarfirði. Laust
núna. Simi 8447075

Nudd

HEIMILIÐ
Gefins
Tveir 2 ára innikettir leita að góðu heimili, með þeim fylgir yfirbyggt náðarhús,
ferðabúr, rúm, ýmis leikföng og klórustöng. uppl í síma: 8983072

Dýrahald

Til leigu 3 herb. 107 fm íbúð í
Álfkonuhvarfi 45. Póstnúmer 203. Leiga
130 þús. Uppl. í S 699 5552.
120fm Hús í Hollandi til leigu eða í
skipti fyrir íbúð á höfuðborgarsvæðinu í sumar samband í- hallahansen@
gmail.com

Húsnæði óskast
Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu í
vestur eða austurbæ rvk. helst frá 1
júní Einhleypur 48 ára kk. reyklaus
reglusamur S:7714041 eða einarstefan@gmail.com
Söðlasmiðurinn í mosó óskar eftir húsnæði 20-35fm húsnæði eða bílskúr.
Uppl s. 661 8864

Atvinnuhúsnæði

Til leigu 3 herb. íbúð norðlingaholti ,
130þús. nýleg íbúð. ísskápur & uppþv.
vél fylgja uppl. í s: 8983072 http://
www.davidoggoliat.is/helluvad

Stýrimann og vélstjóra vantar á rækjutogara sem fer til veiða í hvallál uppl:
8930389 / 8488234

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is

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

geymslur.com

TILKYNNINGAR
Fundir

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

www.buslodageymsla.is

B ú s l ó ð a ge y m s l a
Olivers
100 kr. á dag hvert bretti.
Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892
0808.

Gisting
TANTRA MASSAGE

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

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.
Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

NUDD - AFRICANA NUDD
JB HEILSULIND S. 445
5000

Algjör nautn, 2ja klukkustunda meðferð 9900.- kr. Nuddari frá Senegal.
Tilb. f. 2 skrúbb, heitur pottur, nudd
kr. 9900.- kr. Detox úthreinsun f. 2
kr. 9900.- margar teg. nudd. slökun,
veitingar, heilsu, vítamín, næringarráðgjöf, snyrting. Ekkert sex nudd. No sex
massage. Uppl. - pantanir s. 4455000
JB Heilsulind Skúlagötu 40.

NUDD

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

HEILSA
Heilsuvörur

SPA - DREAM OASIS
Fáðu kort og nudd frítt.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

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

Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091.
123.is/viking.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska
Söðlasmiðurinn í mosó. Tökum að
okkur viðgerðir á reiðtygjum og fleira.
S. 661 8864. Opnunartími 13-18.

Heilsunudd & óhefðbundnar lækningar
Nuddstofan umhyggja - nuddstofan.is
uppl: 5516146

NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb,
Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 5676666 og 862-0941. http://dreamoasis.
magix.net

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

Pointerhvolpar til sölu.Frábær ræktun.
Foreldrar margverðlaunaðir veiði og
sýningarhundar.S:8975005

Námskeið
SIGLINGANÁMSKEIÐ

Námskeið fyrir börn og fullorðna.
Skráning á www.brokey.is & s: 895
1551 Siglingafélag Reykjavíkur

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

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl.
í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I.
Einarsdóttir.

Gott sumarhús til leigu skammt frá
Egilsstöðum. Lausar vikur frá 21. maí
til 2. júlí n.k. Svefpláss fyrir 6 manns.
Upplýsingar í síma 8437811

Til leigu jógastöð í
Vesturbænum!
Skiptist í sal (115fm.) móttöku,
tvo búningsherb. m. sturtum,
móttöku, starfsmannaaðstöðu
og vinnuherbergi. Laust strax.
Ekki vsk húsnæði.
Hafið samband við Ólaf hjá
Atvinnueignum í síma 8246703. Atvinnueignir - stærsta
leigumiðlun landsins í
atvinnuhúsnæði.

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

ATVINNA
Atvinna í boði
Kvöldvinna - auka- eða
aðalvinna

Okkur vantar íslenskumælandi fólk í
símasölu 2-5 kvöld vikunnar frá kl.1822 Góð laun í boði. Aldur 22+++
Uppl. í síma 699-0005 milli kl.14-18
virka daga.

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

3ja herb. til legju í blöndubakki 109 Rvk
. Laus í Júni ,verð 100þús á mánuði.
uppl. í síma 8492290
Studíóíbúð til leigu, sv. 105 Uppl. s.
695 1918.

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.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Einkamál
26 ára ljóshærð kona vill kynnast karlmanni með tilbreytingu í huga. Augl.
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót,
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort), augl.nr. 8241.
Samkynhn. KK ath: Nú er mikið af
nýjum auglýsingum á Rauða Torginu
Stefnumót. Þú heyrir auglýsingar í s.
905-2000 (símatorg) og 535-9920
(kreditkort) og auglýsir sjálfur frítt í s.
535-9923.

17. júní í Reykjavík
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Hugsanlegt hjálpræði
BAKÞANKAR
Júlíu
Margrétar
Alexandersdóttur

Auglýst er eŌir skemmƟ- og sýningaratriðum fyrir þjóðháơðarskemmtun
í Reykjavík. Dagskráin fer fram í miðborg Reykjavíkur og stendur hún frá
morgni Ɵl kvölds. Gert er ráð fyrir barna og łölskylduskemmtunum á
sviðum, tónleikum, leiktækjum og ýmsum sýningum og götuuppákomum.

ÉG hef ekki náð að bindast Samfylkingunni. Einfaldlega vegna þess að ég skil
stundum ekki það sem framboðsefnin
segja. Á vondum dögum hljómar orðræða
þeirra eins og ársskýrsla félagsmiðstöðvar í úthverfi og tungumál sem er
flokksfélögum tamt; „stefnumótun“
og „stoðir í velferðarbrúna“, hljómar
engu betur í mínum eyrum en „neikvætt eigið fé“ og „skuldsett yfirtaka“ útrásaráranna. Þannig næ ég
ekki að tengja, þrátt fyrir einlægan

Hægt er að sækja um flutning atriða, uppákomur og viðburði á vef
þjóðháơðarnefndar www.17juni.is. Umsóknum er einnig hægt að skila í
HiƩ Húsið, PósthússtræƟ 3-5, 101 Reykjavík á eyðublöðum sem þar fást.
Umsóknarfrestur rennur út þann 12. maí n.k.

Fagor hitakútar

g hef alltaf átt erfitt með að velja mér
stjórnmálaflokk til að kjósa. Ég hef
stundum íhugað að skila auðu en hryllt
við að atkvæði mitt yrði þá gjaldfellt með
ógildum seðlum. Ég er þetta „óákveðna“
atkvæði, allt fram á síðustu stundu. Það er
nóg fyrir mig að hitta stjórnmálamann með
ljóta nælu á kjörstað til að snúast hugur.

SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN hefur stundum heillað. Jafnfljótt og ég hef verið komin
á þá skoðun að kjósa flokkinn hefur einhver, yfirleitt kona, úr þeirra röðum, fælt
mig aftur í burtu. Ung kona í óþægilegum skyrtum og jökkum svo hún líkist sem
mest karlmanni í Kastljósinu er jafn sorgleg sjón og Siggi Sigurjóns með hárkollu og
handtösku í Spaugstofunni. Og auðvitað
enn sorglegra þegar hún hefur upp raust
sína og ver launamun kynjanna.

Dagskráratriði óskast

Hitt Húsið Sími: 411 5500 17juni@hitthusid.is www.17juni.is

É

ásetning flokksins um að tala til almennings. Þeir ná allavega fyrri hluta markmiðsins: Að tala.

FRAMSÓKNARFLOKKINN hefur mér
eiginlega aldrei dottið í hug að kjósa, það
hefur svolítið verið eins og að byrja með
pabba bestu vinkonu sinnar eða fara á fyllerí með rótarýklúbbnum í hverfinu. Ég
varð þó pínu hugsi með atkvæðaseðilinn í
höndunum síðast þar sem Sigmundur Davíð
hafði stuttu áður hrifið mig með borgarskipulagshugmyndum. Einn álitlegur haus
á móti hjörðinni dugði þó ekki.
VINSTRI GRÆN hafa átt auðvelt með að ná
mér. Því þakka ég mikið til Katrínu Jakobsdóttur sem mér finnst blátt áfram, dugleg og óspillt. Ég hef stundum hugsað mér
hvernig hinn fullkomni stjórnmálamaður
væri og séð hana fyrir mér. Ef ég væri jafn
hrifin af stefnumálum flokksins og Katrínu
væri valið auðvelt.

BESTI FLOKKURINN hljómaði í fyrstu
sem Ástþór Magnús eða Snorri Ásmunds
borgarstjórnarkosninganna í vor. Mér og
þeim, sem hingað til hafa verið óáreiðanlegir kjósendur og oft hrifist af hugmyndinni að skila auðu þegar allt annað virðist
bregðast, líður eins og flokkur Jóns Gnarr
sé upplagt tækifæri til að lýsa yfir frati á
úrsérgengnu flokkakerfi.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Jæja, svo
Án frekari Þú veist ekki
þú ætlar að
Ég verð
umhugsaf hverju
unar! þú ert að bara að lifa
afþakka þetta
allt saman? Ég á konu,
með því.
missa!
barn, hund og
brauðgerðarvél!

Hmm.

Ég á
myndir!

Já takk!
NEI Komdu
TAKK! með
þær!
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■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ertu með
mikið hár?

Er mikið
heimanám?

65.900

Þegar ég fæ
svona
spurningar er
reglan „auga
fyrir auga“.

Þú verður
svona á
endanum
vinur minn!
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Hringdu í síma

97.900

■ Handan við hornið

Afsakið, hinn
almáttugi vill
fá að ræða við
yður.

■ Barnalán
Afsakið, og...,
ég gerði þetta
ekki!

ef blaðið berst ekki

Eftir Tony Lopes

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei!
Nei!
Nei!

Hversu oft þarf
ég að segja
þér þetta? Fyrst
neitun og svo
afsökunarbeiðni!
Sorrí,
ég
ruglaðist.

Prófaðu Ég skal taka við
aftur, núna „þjálfari“.
kannski
var hann
ekki að
hlusta.
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Verðlaun
veitt 1. maí

Ástfangin á
tónleikum

Á baráttudag verkalýðsins voru
veitt verðlaun í hönnunarsamkeppni í anda myndhöggvarans
Ásmundar Sveinssonar, sem
verslunin Kraum, Listasafn
Reykjavíkur og Hönnunarmiðstöð Íslands standa að. Verðlaunuð var tillaga hönnunarstofunnar
Björg í Bú sem er þrívíddarpúsluspil sem raða má saman á
ótal vegu án þess að vera bundinn af fyrirfram gefinni lausn.
Tvívíðir hlutar spilsins eru unnir
út frá kunnuglegum formum í
myndheimi Ásmundar, sem þátttakandinn getur raðað saman í
þrívídd og með því skapað sinn
eigin skúlptúr. Hluturinn hvetur
til leiks og sköpunar þar sem viðfangsefnið er myndbygging og
jafnvægissamspil forma í þrívídd
eða þau listrænu grunnatriði sem
Ásmundur glímdi alla tíð við í
verkum sínum.
Björg í bú eru hönnuðirnir
Edda Gylfadóttir, Guðrún Hjörleifsdóttir og Helga Björg Jónasardóttir. Hljóta þær verðlaunafé að upphæð 500.000 krónur
auk þess sem varan verður
þróuð áfram til framleiðslu og
seld í verslunum Kraums í Aðalstræti og á Kjarvalsstöðum
og í safnverslunum Listasafns
Reykjavíkur í Hafnarhúsi og
Ásmundarsafni. Verðlaunaféð
er sameiginlegt framlag frá
Kraumi, Listasafni Reykjavíkur,
Samtökum atvinnulífsins og
Samtökum iðnaðarins.
Vinningstillögurnar ásamt
þrettán öðrum sem þóttu skara
fram úr verða til sýnis í Ásmundarsafni fram til 16. maí. Þetta
er í annað sinn sem þessir sömu
aðilar standa fyrir hönnunarsamkeppni þar sem skírskotað er til
einstaks listamanns. Í fyrra var
það Erró, og væntingar standa til
að framhald verði á samstarfinu í
framtíðinni.
Samkeppnin, hönnun í anda
Ásmundar, var opin öllum. Í samkeppnislýsingu var óskað eftir
tillögum að nytjahlut sem endurspegla skyldi hugarheim og verk
myndhöggvarans Ásmundar
Sveinssonar. Innsendar tillögur
í keppnina voru 68 og voru þær
allar teknar til dóms. Af þeim
voru 15 tillögur valdar til að
keppa um verðlaunasæti og til
sýningar í Ásmundarsafni næstu
tvær vikurnar.
- pbb

Justin Timberlake og kærasta
hans, Jessica Biel, sáust skemmta
sér saman á bar í Hollywood í vikunni þar sem þau sátu við borð og
drukku hanastél, pískruðu og létu
vel að hvort öðru. Eftir nokkra
drykki fór parið á tónleika með
tónlistarmanninum Timbaland og
sást Timberlake dansa uppi á stól
og syngja með. Parið yfirgaf svo
tónleikastaðinn hönd í hönd stuttu
áður en tónleikunum lauk. Undanfarið hafa fjölmiðlar hið vestra
verið duglegir við að flytja fréttir af mögulegum sambandsslitum
parsins, en svo virðist sem ekkert
sé hæft í þeim sögusögnum.

Tilbúinn í
barneignir
Robert Downey Jr. langar að
eignast barn með eiginkonu sinni,
Susan, innan skamms. Leikarinn á fyrir sextán ára gamlan son, Idio, sem hann átti með
fyrstu eiginkonu sinni. Downey
og Susan hafa verið gift í fimm
ár og hefur hann margoft þakkað
henni opinberlega fyrir að halda
honum á beinu brautinni.
„Robert hefur verið edrú í níu
ár og gengur að auki vel í leiklistinni. Susan hefur aldrei þrýst
á hann með barneignir heldur
stakk hann upp á því fyrst. Hún
varð himinlifandi,“ var haft eftir
vini hjónanna.

VERÐANDI
FAÐIR

Robert
Downey Jr.
vill verða
faðir á ný.

Fjögurra kvölda tónleikaröð

HAMINGJUSÖM Justin Timberlake og

Jessica Biel virtust ástfangin á Timbaland tónleikum.

Bandaríski trommarinn Scott
McLemore hefur sett saman
íslenskt band til að spila hans
eigin tónlist í fyrsta skipti síðan
hann flutti til Íslands fyrir fimm
árum frá New York.
Hljómsveitin mun spila nýtt
efni í bland við lög af disknum
Found Music, fyrstu plötu Scotts
sem var gefin út af spænska
útgáfufyrirtækinu Fresh Sound
New Talent.
Með Scott verða Óskar Guðjónsson á saxófón, Andrés Þór
Gunnlaugsson á gítar, Sunna
Gunnlaugs á píanó og Wurlitzer

og Róbert Þórhallsson á bassa.
Tónlist Scotts er grípandi á bæði
lýrískan og riþmískan máta
og sækir efnivið jafnt í bebop,
frjálsan djass og dægurtónlist.
Hljómsveitin mun leika fjögur kvöld í röð á Café Kultura og
byrjar í kvöld en þá verður glímt
við bebop-tónlist og svo opnað
fyrir djammsession.
Næstu þrjú kvöld taka tónsmíðar Scotts völdin og er þetta einstakt tækifæri til að heyra hljómsveit móta og þroska efnisskrá
frá kvöldi til kvölds. Tónleikar
hefjast kl 21 öll kvöldin.
- pbb

- bara lúxus

POWERSÝNIN
KL. 10

Kristinn Óli opnar hárgreiðslustofu í Nýhöfn

G

H.G. -MBL
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Sími: 553 2075

IRON MAN 2

5, 7.30 og 10 (POWER) 12

SHE´S OUT OF MY LEAGUE

5.50, 8 og 10.10

12

DATE NIGHT

6 og 8

10

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

10

12

Kristinn Óli Hrólfsson
hárgreiðslumaður opnar
nýja stofu í miðborg Kaupmannahafnar í byrjun júní.

MUGSHOT Kristinn Óli

Hrólfsson opnar nýja
hárgreiðslustofu í miðborg Kaupmannahafnar.
MYND/HILDUR MARÍA

SVALASTA MYND ÁRSINS ER KOMIN!

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI
VIKU Á UNDAN USA

앲앲앲앲앲
EMPIRE - Chris Hewitt

FYRRI MYNDIN GERÐI ALLT VITLAUST OG ÞESSI ER ENN BETRI

Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson,
Don Cheadle og Mickey Rourke eru mætt í fyrstu STÓRMYND SUMARSINS

IRON MAN 2

ÁLFABAKKA
kl. 5:20D - 8D - 10:40D

12

IRON MAN 2

KRINGLUNNI
kl. 5:40D - 8:10D - 10:45D

KICK ASS

kl. 5:50 - 8:10 - 10:40

kl. 5:20 - 8 - 10:40
OFURSTRÁKURINN M/ ísl. Tali kl. 5:50

L

CLASH OF THE TITANS 3D kl. 8:10(3D) - 10:30(3D)

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

14

AÐ TEMJA DREKANN SINN 3D M/ ísl. Tali kl. 6(3D)

12

IRON MAN 2

KICK ASS
CLASH OF THE TITANS

AÐ TEMJA DREKANN SINN M/ ísl. Tali kl. 5:50

L

HOT TUB TIME MACHINE kl. 8 - 10:30
THE BLIND SIDE
kl. 8
MEN WHO STARE AT GOATS kl. 10:40
ALICE IN WONDERLAND
kl. 5:50

12
10

L

IRON MAN 2

12

ASTROBOY
KICK ASS

kl 6
kl 8 - 10

14

12

L

1*(785¡)(1*,
6 1,1*$570$2*
833/ 6,1*$5800<1',5
%+--

L
12

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

14
12

AKUREYRI
kl 5:30 - 8 - 10:30

SELFOSSI
IRON MAN 2
KICK ASS

12

14

Kristinn Óli Hrólfsson, hárgreiðslumaður í Kaupmannahöfn,
opnar hárgreiðslustofuna Mugshot
í byrjun júní. Kristinn Óli hefur
starfað sem hárgreiðslumaður í
rúm þrettán ár og starfaði nú síðast sem yfirhönnuður einnar vinsælustu stofu Kaupmannahafnar.
„Ég er búinn að vera að spá í
þessu mjög lengi og var farinn
að ræða þetta við einn samstarfsfélaga minn á stofunni. Einn daginn datt svo húsnæði upp í hendurnar á okkur og við ákváðum að
prófa að sækja um lán hjá bankanum og fengum það þannig við
ákváðum að kíla á þetta, enda
virðast örlögin vera að vinna með
okkur,“ segir Kristinn Óli. Stofan
verður í Nýhöfn, aðeins spölkorn
frá Det Kongelige Teater, og fengu
piltarnir húsnæðið afhent í síðustu
viku. „Við erum ekki byrjaðir að
innrétta húsnæðið enn sem komið
er. Við lítum meira á þetta sem
vinnustofu heldur en hefðbundna
hárgreiðslustofu. Þarna munu
kúnnarnir sitja við hringborð og
fólk á að geta spjallað saman á
léttu nótunum.“
Að sögn Kristins Óla munu
þeir félagar hanna fjórar hárlínur árlega þar sem viðskiptavinum
og öðrum gefst kostur á að skoða

það sem þeir hafa fram að færa
auk þess sem þeir munu halda úti
bloggsíðu. „Þar munum við skrifa
um það sem við erum að gera, hvað
veitir okkur innblástur og einnig
sýna vinnu okkar. Mér finnst mikilvægt að fólk fái að sjá hvað við
erum að gera því vinnan á að tala
sínu máli.“
Aðspurður segir Kristinn Óli
ákveðna áhættu fylgja því að opna
eigin stofu á þessum tíma þar sem
efnahagsástandið í Danmörku

sé ekki hið besta en hann segist bjartsýnn á framtíðina. „Ég
held að þetta verði frábært. Það
er gott fólk með okkur í liði og
við munum til dæmis vinna náið
með mjög færum ljósmyndurum
og förðunarmeisturum þegar við
vinnum hárlínurnar okkar,“ segir
Kristinn Óli.
Heimasíða stofunnar er www.
mugshot-hair.dk og verður hún
tekin í gagnið sama dag og stofan
opnar.
- sm

NÝTT Í BÍÓ!

HEIMSFRUMSÝND Á ÍSLANDI
– VIKU Á UNDAN USA!

Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson,
Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson,
Don Cheadle og Mickey Rourke eru
mætt í fyrstu STÓRMYND SUMARSINS

3 dagar eftir!

16 vinsælustu myndirnar
sýndar áfram til 5. maí.

Viltu lækka rekstrarkost naðinn?

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

Fyrirtækjaþjónusta Pósthússins býður upp á hagstæðar dreiﬁngarlausnir
á almennum bréfum, blöðum, tímaritum og vörum.

IRON MAN 2
IRON MAN 2 LÚXUS
SHE´S OUT OF MY LEAGUE
THE SPY NEXT DOOR
DATE NIGHT
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
NANNY MCPHEE

Kynntu þér póstmiðlun Pósthússins og við hjálpum þér að ná fram
sparnaði hjá þínu fyrirtæki.

SÍMI 462 3500

SÍMI
Í 564 0000
0000

kl
kl. 520
5.20 - 8 - 110.40
kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.40 - 5.50
kl. 4 - 8 - 10
kl. 8 - 10.20
kl.3.40

12 SHE´S OUT OF MY LEAGUE
12 THE CRAZIES
12 THE SPY NEXT DOOR
L
10
12
10

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

12
16
L

.com/smarabio

Hafðu samband við sölufulltrúa Pósthússins í síma 585 8300 eða sendu
tölvupóst á netfangið posthusid@posthusid.is
Pósthúsið ehf. Suðurhrauni 1 | 210 Garðabær | S: 585 8300 | www.posthusid.is

SÍMI 551 9000
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CRAZY HEART
THE CRAZIES
DEAR JOHN
KÓNGAVEGUR
LOFTKASTALINN SEM HRUNDI

kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 10.20
kl. 5.40
kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 6 - 9

CRAZY HEART ER Á BÍÓDÖGUM GRÆNA LJÓSSINS

FOOD INC.
IMAGINARIUM OF DR. P...
ONDINE
L UN PROPHÉTE
16 RUDY Y CURSI
L MOON
10 NOWHERE BOY
14 FANTASTIC MR. FOX
THE LAST STATION
THE LIVING MATRIX
THE MESSENGER
THE YOUNG VICTORIA

kl. 8 íslenskur texti
kl. 10.15 íslenskur texti
kl. 6 enskt tal
kl. 10 enskur texti
kl. 6 íslenskur texti
kl. 8 íslenskur texti
kl. 10 íslenskur texti
kl. 6 íslenskur texti
kl. 10 enskt tal
kl. 6 íslenskur texti
kl. 8 íslenskur texti
kl. 8 íslenskur texti

L
12
12
16
12
10
10
L
L
L
12
12

Við látum það berast

„Þessi leiksýning hefur allt
sem þarf til að skapa vel heppnað
og eftirminnilegt leikverk.“
I.Þ., Mbl.

„Framúrskarandi leikur...
Mjög vönduð sýning
á allan hátt“
– L.L., RÚV

„Þetta var geggjuð flott sýning,
eins og gelgjan sagði.
Og hvað viljið þið meira?“
B.S., pressan.is

6. maí – 20. maí – 27. maí (síðasta sýning)

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX
F í t o n / S Í A

Hið virta Young Vic leikhús í London valdi þessa uppsetningu
til sýningar á 40 ára afmæli sínu í haust!

Miðasala | 568 8000
borgarleikhus.is
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> Gylfi sá þriðji sem nær 20 mörkum
Gylfi Þór Sigurðsson varð í gær fjórði íslenski leikmaðurinn sem nær því að skora tuttugu mörk á einu tímabili
í enska boltanum. Gylfi skoraði eitt marka
Reading í4-1 sigri á Preston og er því
kominn með 20 mörk í 44 leikjum í öllum
keppnum á þessu tímabili. Eiður Smári
Guðjohnsen (21 mörk fyrir Bolton
1999-200 og 20 mörk fyrir Chelsea
2001-02) og Heiðar Helguson (20
fyrir Watford 2004-05) voru einu
íslensku leikmennirnir sem höfðu
náð að brjóta tuttugu marka
múrinn.

sport@frettabladid.is

BJÖRGVIN PÁLL GÚSTAVSSON: MAÐUR LEIKSINS ÞEGAR KADETTEN FÓR Í ÚRSLITALEIKINN Í EHF-BIKARNUM

Einn skemmtilegasti leikur sem ég hef spilað á ævinni
Björgvin Páll Gústavsson og félagar í svissneska liðinu
Kadetten eru komnir í úrslitaleik EHF-bikarsins eftir sigur á
Flensburg. Björgvin Páll lokaði markinu á hárréttum tíma
en Kadetten breytti stöðunni úr 13-18 í 24-21 á síðustu 20
mínútum leiksins.
„Þegar við vorum komnir fimm mörkum undir þá leit
þetta ekki vel út. Það að vera fimm mörkum undir, koma til
baka og vinna með þremur á móti heimsklassa liði eins og
Flensbourg, það er bara fáránlegt í rauninni. Það var rosaleg
stemmning í höllinni og þetta var einn skemmtilegasti leikur sem ég hef spilað á ævinni,” sagði Björgvin Páll. „Ég var
alltaf í smá vandræðum með að koma mér inn í leikinn
en það má samt segja að það hafi gerst á hárréttum tíma.
Þegar það byrjaði að ganga svona vel eins og gerði í lokin
þá kemur höllin með manni og tilfinningarnar fara að
bera mann ofurliði,“ sagði Björgvin sem fékk aðeins
þrjú mörk á sig síðustu 20 mínúturnar. „Við slógum út

Göppingen í síðustu umferð sem var talinn
vera stærsti sigurinn í handboltasögunni í
Sviss þannig að menn geta rétt ímyndað sér
hvað þetta er þá stórt skref að slá út eins
gott og fornfrægt félag eins og Flensburg og
komast í úrslitaleikinn. Sigurinn á móti Göppingen
var sætur en það sprengir allar væntingar að hafa unnið
Flensburg,” segir Björgvin.
„Við erum búnir að sýna það í Evrópukeppninni að það
skiptir ekki máli hversu mikið þú ert með í laun, hversu flott
rútan er hjá liðinu eða hversu flottan heimavöll liðin eru
með því það skiptir máli hvernig úrslitin eru í leikjunum. Við
sýndum það á móti Göppingen og Flensburg að við erum
með frábært handboltalið. Það eru kannski ekki margir
heimsklassa leikmenn í þessu liði en við erum með frábært
lið og það gerir enginn grín að svona liði sem er að berjast
mann fyrir mann allan leikinn.“

Evrópukeppnir í handbolta:

ENSKI BOLTINN

Fjögur Íslendingalið áfram

Enska úrvalsdeildin
Birmingham-Burnley

HANDBOLTI Fjögur Íslendingalið

komust áfram í Evrópukeppnunum um handbolta um helgina, þar
af fóru lið Róberts Gunnarssonar (Gummersbach), lið Björgvins
Páls Gústavssonar (Kadetten) og
lið Vignis Svavarssonar (Lemgo)
í úrslitaleikina í sínum keppnum.
Björgvin Páll Gústavsson og
félagar í Kadetten mæta öðru
Íslendingaliði í úrslitaleik EHFbikarsins því Vignir Svavarsson
og félagar í Lemgo unnu glæsilegan sigur í gær. Lemgo tapaði
fyrri leiknum á móti Naturhouse
La Rioja með fimm marka mun á
Spáni en vann seinni leikinn með
átta mörkum í gær, 34-26.
Sigurgöngu Ólafs Stefánssonar í Meistaradeildinni er lokið
en hann og félagar hans í liði
Rhein-Neckar Löwen töpuðu 3031 í seinni leiknum á móti Kiel og
þar með 58-60 samanlagt. Alfreð
Gíslason þjálfar eins og kunnugt
er lið Kiel og Aron Pálmarsson
leikur með því. Ólafur var búinn
að vinna Meistaradeildina tvö ár
í röð með spænska liðinu Ciudad
Real.
Róbert Gunnarsson og félagar
í VfL Gummersbach tryggðu
sæti í úrslitaleiknum í Evrópukeppni bikarhafa með 31-28 sigri
á Portland San Antonio á Spáni.
Þetta er annað árið í röð sem
Gummersbach kemst í úrslitaleik í Evrópukeppni en liðið er
núverandi EHF-meistari.
- óój

ÓLAFUR STEFÁNSSON Var búinn að
vinna Meistaradeildina tvö ár í röð.
MYND/GETTY IMAGES

2-1

1-0 Sjálfsmark (29.), 2-0 Cristian Benítez (41.),
2-1 Steven Thompson (87.)

Manchester City-Aston Villa

3-1

0-1 John Carew (16.), 1-1 Carlos Tévez, víti (41.),
2-1 Emmanuel Adebayor (43.), 3-1 Craig Bellamy
(89.)

Portsmouth-Wolverhampton

3-1

1-0 Aruna Dindane (20.), 1-1 Kevin Doyle (34.),
2-1 John Utaka (40.), 3-1 Michael Brown (66.)

Stoke-Everton
Tottenham-Bolton

0-0
1-0

1-0 Tom Huddlestone (38.)

Liverpool-Chelsea

0-2

0-1 Didier Drogba (33.), 0-2 Frank Lampard (54.)

Fulham-West Ham

3-2

1-0 Clint Dempsey (45.), 2-0 Sjálfsmark (58.),
2-1 Carlton Cole (61.), 3-1 Stefano Okaka Chuka
(79.), 3-2 Guillermo Franco (90.+1).

Sunderland-Manchester United

0-1

0-1 Nani (28.).

STÓR MISTÖK Steven Gerrard, fyrirliði Liverpool, getur ekki leynt vonbrigðum sínum eftir að hafa hreinlega lagt upp fyrsta mark
Chelsea fyrir Didier Drogba. Leikmenn Chelsea fagna í bakgrunninum.
MYND/AP

Gerrard gaf Chelsea gjöf
Chelsea og Manchester United unnu bæði leiki sína í enska boltanum í gær og
því ljóst að baráttan um meistaratitillinn mun ráðast í síðustu umferðinni.
FÓTBOLTI Lokaumferð ensku úrvals-

deildarinnar fer fram næsta sunnudag og þá ræðst hvort Chelsea eða
Manchester United hampar meistaratitlinum. Chelsea er með málin
í sínum höndum en liðið hefur eins
stigs forystu fyrir lokaumferðina. Chelsea á eftir heimaleik gegn
Wigan á meðan United tekur á móti
Stoke.
Liverpool gerði United engan
greiða í gær en liðið tapaði fyrir
Chelsea 2-0. Vendipunktur leiksins var hjá Steven Gerrard, fyrirliða Liverpool, sem lagði upp fyrra
mark leiksins fyrir Didier Drogba með misheppnaðri sendingu til
baka. „Þetta var mikilvægt mark
því það breytti leiknum,“ sagði
Carlo Ancelotti, þjálfari Chelsea.
„Ég er ánægður með sigurinn því
þetta var lykilleikur fyrir okkur í
þessari titilbaráttu. Þetta var erfitt
í fyrri hálfleik en síðan náðum við

undirtökunum og unnum verðskuldaðan sigur. Við vorum með meira
sjálfstraust eftir að hafa komist yfir
og Liverpool missti kraftinn sem
það hafði fyrsta hálftímann.“
Drogba var ánægður með gjöfina frá Gerrard. „Þetta voru stór
mistök hjá honum. Ég var heppinn að vera svona staðsettur og ná
að skora. Markið hjálpaði okkur
að finna taktinn,“ sagði Fílabeinsstrendingurinn.
Framtíð Rafaels Benítez, knattspyrnustjóra Liverpool, er í mikilli óvissu og vildi hann ekki tjá sig
um hana eftir leikinn. „Ég á fjögur
ár eftir af samningi mínum svo við
skulum bíða og sjá. Stuðningsmenn
vilja vita hvort ég verði áfram á
næsta tímabili en ég vil bara hugsa
um næsta leik sem er gegn Hull,“
sagði Benítez sem orðaður er við
ítalska liðið Juventus.
Nani hélt titilvonum United á

lífi með því að skora eina markið í
leiknum gegn Sunderland.
„Það eina sem við getum gert
er bara að einbeita okkur að því að
vinna næsta leik og sjá hverju það
skilar okkur,“ sagði Sir Alex Ferguson, stjóri United, en liðið þarf að
treysta á að Wigan taki stig af
Chelsea.
„Mér finnst Wigan hafa sterkt lið
og allt getur gerst í fótboltanum,“
sagði Ferguson.
Það er einnig mikil spenna í baráttunni um fjórða sæti deildarinnar sem gefur Meistaradeildarsæti.
Tottenham og Manchester City
unnu bæði leiki sína um helgina.
Tottenham hefur eins stigs forskot á City fyrir innbyrðisleik liðanna á miðvikudaginn. „Þetta verður rosalegur leikur og þeir eru með
frábært lið sem spilar vel,“ sagði
Harry Redknapp, stjóri Tottenham.

STAÐAN Í DEILDINNI
Chelsea
Man. United
Arsenal
Tottenham
Man. City
Aston Villa
Liverpool
Everton
Birmingham
Fulham
Sunderland
Stoke City
Blackburn
Bolton

37
37
36
36
36
37
37
37
37
36
37
36
36
37

26
26
22
20
18
17
18
15
13
12
11
10
11
9

5
4
6
7
12
13
8
13
11
10
11
14
11
9

6
7
8
9
6
7
11
9
13
14
15
12
14
19

95-32
82-28
78-39
64-37
72-43
52-38
61-35
59-49
37-45
39-41
47-54
33-44
38-54
40-66

83
82
72
67
66
64
62
58
50
46
44
44
44
36

MARKAHÆSTIR
Wayne Rooney, Manchester United
Didier Drogba, Chelsea
Darren Bent, Sunderland
Carlos Tévez, Manchester City
Frank Lampard, Chelsea
Jermain Defoe, Tottenham
Fernando Torres, Liverpool

26
26
24
22
21
18
18

Enska b-deildin
Coventry-Watford

0-4

Aron Einar Gunnarsson lék allan leikinn með
Coventry en Heiðar Helguson var ekki með
Watford.

Plymouth Argyle-Peterborough

1-2

Kári Árnason lék allan leikinn með Plymouth

Reading-Preston

4-1

Gylfi Þór Sigurðsson skoraði og lék allan leikinn
en Brynjar Björn Gunnarsson kom inn á sem
varamaður á 68. mínútu.

elvargeir@frettabladid.is

Úrslitaleikir Lengjubikarsins í kvenna- og karlaflokki fóru fram um helgina:

N1 Deildin
2009 - 2010

UMSPIL - LEIKUR 2
KARLAR
Mánudagur
Varmá Afturelding - Grótta 19:30

Bikarar á loft hjá Val og KR
FÓTBOLTI Valskonur tryggðu sér sigur í Lengjubikar

kvenna í gær með því að leggja Fylki 2-0 í úrslitaleik í Kórnum. Á sama stað sólarhring áður vann KR
mótið í karlaflokki með því að leggja Breiðablik 2-1
í úrslitaleik.
Kristín Ýr Bjarnadóttir og Dagný Brynjarsdóttir
skoruðu mörk Valsliðsins en það síðara kom í viðbótartíma. Kristín misnotaði einnig vítaspyrnu í leiknum
en það kom ekki að sök. Hlíðarendakonur halda því
áfram að safna bikurum.
Björgólfur Takefusa og Mark Rutgers komu KR í
lykilstöðu gegn Blikum með mörkum undir lok fyrri
hálfleiksins. Kári Ársælsson, fyrirliði Blika, náði að
minnka muninn en lengra komust þeir grænu ekki.
Þeir luku leiknum tíu eftir að Elfar Freyr Helgason
fékk að líta rauða spjaldið.
„Við sofnuðum í fimm mínútur í fyrri hálfleik og
það reyndist okkur dýrkeypt. Við fengum fín færi til
að klára þetta en þetta gekk ekki upp í dag,“ sagði
Kári.
„Það er gott að vinna mót og það er kannski það
eina sem var jákvætt við þennan leik hjá okkur,“ sagði
Logi Ólafsson, þjálfari KR, við blaðamann eftir leik.

GLEÐI Í KÓRNUM Valskonur eru vanari því að lyfta bikurum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Ég held að við höfum ekki sýnt góðan fótbolta í
dag, Breiðablik var betri aðilinn allan leikinn og
meira að segja þegar liðið missti mann af velli.“
- egm

ns
stöð 2 sport á aðei

5.310 kr.

INTER MILAN
BAYERN MÜNCHEN
ÚRSLITALEIKUR
MEISTARADEILDARINNAR 2010
22. MAÍ

nuði
á mánuði í þrjá má
ef greitt er með VISA
greiðslukorti frá

NBA BARÁTTAN
PEPSÍDEILDIN
HEFST 10. MAÍ

ÚRSLITAKEPPNIN Í HÁMARKI

Pepsímörkin með
Magnúsi Gylfa
og Tómasi Inga!

FORMÚLA 1
barcelona 9. maí
mónakó 16. maí
istanbúl 30. maí

ÚRSLITIN RÁÐAST
Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI

PGA MÓTARÖÐIN
ÚRSLITALEIKURINN
Í ENSKA BIKARNUM
15. MAÍ

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP
7.-9. MAÍ

Chelsea – Portsmouth

sjáðu úrslitin í enska
boltanum og alla leikina
á hm 2010 á sport 2 á aðe
ins

5.210 kr.
á mánuði í þrjá mánuði
ef greitt er með
greiðslukorti frá VISA

HM 2010
HEFST 11. JÚNÍ
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Snæfellingurinn Hlynur Bæringsson varð fyrsti maðurinn í 34 ár til að ná gullnu þrennunni á einu tímabili:

Gullið tímabil hjá bæði Hlyn og Signýju
KÖRFUBOLTI Miðherjar Íslandsmeistaraliðanna,

GUNNAR STEINN Stjórnaði sóknarleik

Drott vel í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Drott komið í úrslitaleikinn:

Gunnar Steinn
áfram í stuði
HANDBOLTI Gunnar Steinn Jóns-

son hefur verið að spila frábærlega með Drott og hann átti
enn á ný góðan leik þegar liðið
tryggði sér sæti í úrslitaleiknum um sænska meistaratitilinn á móti Sävehof eftir 34-27
útisigur á Ystad í oddaleik í
undanúrslitunum.
Gunnar skoraði 7 mörk í oddaleiknum og samtals 32 mörk í 5
leikjum einvígisins en enginn
leikmaður liðanna skoraði fleiri
mörk en íslenski leikstjórnandinn. Drott byrjaði leikinn
samt mjög illa, lenti 1-7 undir
en minnkaði muninn í tvö mörk
fyrir hálfleik og vann seinni
hálfleikinn með 9 marka mun.
Drott vann undanúrslitaeinvígið
3-2 og mætir Sävehof í einum
úrslitaleik næsta laugardag. - óój

ELÍSABET GUNNARSDÓTTIR Er á góðri

leið með Kristianstad í sænsku kvennadeildinni.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Frábær byrjun Kristianstad:

Erla í marki og
Margrét skoraði
FÓTBOLTI Kristianstad er að gera
frábæra hluti undir stjórn Elísabetar Gunnarsdóttur í sænska
kvennafótboltanum. Kristianstad
var í fallbaráttu í fyrra en er í 3.
sæti eftir 3-1 sigur á Umeå í gær.
Margrét Lára Viðarsdóttir
skoraði eitt mark og lagði upp
annað mark fyrir Kristianstad
í leiknum og Erla Steina Arnardóttir spilaði sem markvörður í
þessum leik í forföllum aðalmarkvarðarins Söndru Wahldén.
Edda Garðarsdóttir og félagar
í Örebro eru í 4. sætinu eftir 1-0
sigur á Jitex. Edda spilaði allan
leikinn en Ólína Viðarsdóttir er
enn frá vegna meiðsla.
Guðbjörg Gunnarsdóttir og
félagar í Djurgården náðu loksins
að skora sitt fyrsta mark þegar
þær komust af botninum með 2-1
sigri á AIK.
- óój

Hlynur Bæringsson í Snæfelli og Signý Hermannsdóttir í KR, voru valin leikmenn ársins
á Lokahófi KKÍ. Þau náðu bæði langþráðu takmarki á þessu tímabili þegar þau urðu Íslandsmeistarar í fyrsta sinn á sínum frábæra ferli.
Hlynur og Signý voru bæði að fá þessi verðlaun í annað skiptið, Signý var einnig valin best
í fyrra og Hlynur hlaut þessi verðlaun fyrir
tveimur árum.
Með því að vera kosinn besti leikmaðurinn
náði Hlynur Bæringsson gullnu þrennunni en
hann varð þar með sá fyrsti í 34 ár til að lyfta
bæði Íslandsbikarnum og bikarnum sem og vera
valinn leikmaður ársins. Jón Sigurðsson náði því
einnig með Ármanni vorið 1976.
Guðbjörg Sverrisdóttir úr Hamri og Ægir Þór

Steinarsson úr Fjölni voru valin
bestu ungu leikmennirnir og bestu
erlendu leikmennirnir voru valin
Heather Ezell úr Haukum og
Justin Shouse í Stjörnunni.
Þjálfarar ársins voru þjálfarar Íslandsmeistaraliðanna,
Benedikt Guðmundsson hjá
kvennaliði KR og Ingi Þór
Steinþórsson hjá karlaliði
Snæfells.
Hlynur Bæringsson raðaði að sér
verðlaunum á hófinu en hann var
einnig valinn besti
varnarmaður ársins

og besti leikmaður úrslitakeppninnar. Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir úr KR var valin besti varnarmaðurinn hjá konunum annað
árið í röð og Unnur Tara Jónsdóttir var valin besti leikmaður
úrslitakeppninnar.
Sigmundur Már Herbertsson var valinn besti dómarinn
sjötta árið í röð en hann jafnaði þar með met Leifs Garðarssonar frá 1999 til 2004.
Listi yfir öll verðlaunin er inni á
visir.is.
- óój
BEST Hlynur Bæringsson og Signý

Hermannsdóttir.

Létu Haukana ekki stela öðrum sigri
Valsmenn jöfnuðu úrslitaeinvígið á móti Haukum með 22-20 sigri á heimavelli í gær en lengi leit út fyrir að
Haukum tækist að stela sigrinum annan leikinn í röð. Hlynur Morthens varði 58 prósent skota Hauka.
HANDBOLTI Valsmönnum tókst að

halda út á móti Haukum og tryggja
sér 22-20 sigur í öðrum úrslitaleik
liðanna um Íslandsmeistaratitilinn
í N1 deild karla í handbolta í Vodafone-höllinni í gær. Haukarnir,
sem stálu sigrinum í fyrsta leiknum, skoruðu fimm mörk í röð á
lokasprettinum í gær en Valsmenn tókst að tryggja sér sigurinn þrátt fyrir að hafa aðeins náð
að skora tvö mörk á síðustu fimmtán mínútum leiksins. Staðan er því
1-1 í einvíginu og næsti leikur er á
Ásvöllum á morgun.
„Við hleyptum þessu upp í alltof
mikla spennu í lokin en við erum
búnir að vera betra liðið nánast alla leikina og það var algjör
óþarfi hjá okkur að hleypa þessu
upp í spennu. Ég var næstum því
búinn að klúðra þessu fyrir okkur
þegar ég fékk á mig heimskulegar
tvær mínútur en strákarnir stóðust pressuna og kláruðu þetta,“
sagði Fannar Þór Friðgeirsson
sem var markahæstur í Valsliðinu
ásamt Arnóri Þór Gunnarssyni
sem innsiglaði sigurinn í lokin.
Arnór skoraði mikilvæg mörk í
blálok beggja hálfleikja í gær.
Fannar er bjartsýnn á framhaldið. „Ég held að pústið hafi
verið búið hjá flestum í fyrri leiknum en við náðum að rúlla betur á
hópnum í dag. Þetta lítur mjög vel
út. Mér finnst við vera betra liðið
og við ætlum bara að klára þetta.
Í fyrra vantaði fullt af mönnum í
liðið sem voru þá meiddir. Núna
eru allir heilir og ég sé ekkert því
til fyrirstöðu að við klárum þetta,“
sagði Fannar.
Sigurbergur Sveinsson var
yfirburðamaður í sóknarleik
Haukanna í gær en það dugði ekki
að hann skoraði 10 mörk því allir
aðrir leikmenn liðsins skoruðu
jafnmikið.
„Við höfum þurft að lenda fimm
mörkum undir í þessum tveimur
fyrstu leikjum til þess að fara að
gera það sem við ætluðum að gera.
Ég veit ekki hvað veldur en við
vorum bara ekki nógu hungraðir

Tölfræðin úr leiknum
Valur-Haukar

22-10 (14-11)

Mörk Vals (Skot): Fannar Þór Friðgeirsson 6/1
(13/2), Arnór Þór Gunnarsson 6/3 (7/3), Sigurður Eggertsson 3 (8), Orri Freyr Gíslason 2 (2),
Elvar Friðriksson 2 (3), Sigfús Páll Sigfússon 1 (3)
Gunnar Ingi Jóhannsson1 (1), Ingvar Árnason
1(1), Jón Björgvin Pétursson (2), Baldvin Þorsteinsson (4).
Varin skot: Hlynur Morthens 23 (40/3, 58%),
Ingvar Guðmundsson 1/1 (4/4, 25%)
Hraðaupphlaup: 4 (Fannar 2, Sigfús, Gunnar)
Fiskuð víti: 5 (Sigfús 2, Ingvar, Arnór, Baldvin)
Brottvísanir: 10 mínútur
Mörk Hauka (Skot): Sigurbergur Sveinsson 10/4
(16/5), Pétur Pálsson 2 (3), Einar Örn Jónsson 2
(3), Guðmundur Árni Ólafsson2/2 (5/3), Freyr
Brynjarsson1 (2), Elías Már Halldórsson
1 (4), Heimir Óli Heimisson 1 (1), Björgvin Þór
Hólmgeirsson 1 (5), Gísli Jón Þórisson (3),
Stefán Rafn Sigurmannsson (1).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 6/1 (20/4,
30%), Aron Rafn Eðvarðsson 8 (16/1, 50%)
Hraðaupphlaup: 2 (Einar Örn 2)
Fiskuð víti: 8 (Sigurbergur 3, Pétur 2, Freyr,
Stefán, Tjörvi Þorgeirsson)
Brottvísanir: 10 mínútur

KLÁRAÐI LEIKINN OG FAGNAÐI MEÐ „DÓLGUNUM“ Arnór Þór Gunnarsson innsiglaði
sigur Valsmanna í gær og hér fagnar hann með stuðningsmannasveitinni hjá Val sem
hefur tekið sér nafnið Dólgarnir.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

í dag. Þetta kom allt of seint og
var bara frekar lélegt hjá okkur,“
sagði Sigurbergur. „Það er alveg á
kristaltæru að við þurfum að spila
í allar 60 mínúturnar en ekki bara
í tíu mínútur eins og við höfum
verið að gera. Það reddaðist í síðasta leik en ekki núna. Við þurfum aðeins að taka til í hausnum á
okkur fyrir næsta leik. Við höfum
ekki verið að spila þessa tvo fyrstu
leiki að eðlilegri getu og við eigum
mikið inni,“ sagði Sigurbergur.
Valsmenn byrjuðu leikinn frábærlega með þá Hlyn Morthens
og Fannar Þór Friðgeirsson í
fararbroddi.
Hlynur varði fimm fyrstu skot

Haukanna og Fannar skoraði 4 af 5
fyrstu mörkum Valsliðins. Staðan
var í framhaldinu orðin 5-0 fyrir
Val eftir átta og hálfa mínútu.
Haukarnir tóku aðeins við sér og
skoruðu 5 af næstu 6 mörkum en
misstu Valsmenn síðan aftur frá
sér sem voru 14-11 yfir í hálfleik.
Haukamaðurinn Elías Már Halldórsson gerði stór mistök þegar
hann fékk tvisvar sinnum tveggja
mínútna brottrekstur fyrir mótmæli í stöðunni 17-13 fyrir Val.
Haukarnir voru því manni færri
næstu fjórar mínútur og Valsmenn
nýttu sér þetta vel og komust sex
mörkum yfir.
Valsmenn gátu þó ekki verið

öryggir með neitt eftir þróun mála
í fyrsta leiknum. Haukarnir nýttu
sér fátið vel og skoruðu fimm
mörk í röð og minnkuðu muninn
í 21-20. Valsmenn höfðu þó lært af
fyrsta leiknum og hleyptu Haukunum ekki nær. Arnór Þór Gunnarsson tryggði Valsmönnum sigurinn með því að koma liðinu í 22-20
tólf sekúndum fyrir leikslok.

Hlynur varði of mikið frá okkur
„Mér fannst við vera sjálfum okkur
verstir í þessum leik og því miður
fór þetta svona. Valsararnir voru
með frumkvæðið allan leikinn og
lönduðu verðskulduðum sigri. Mér
fannst við finna ýmsar lausnir á
þeirra varnarleik sem var að virka
hjá okkur en við vorum að skjóta
mjög illa á markið. Við þurfum að
skjóta miklu betur á Hlyn í markinu. Hann er að verja alltof mikið
frá okkur,“sagði Aron Kristjánsson, þjálfari Hauka, en Hlynur
Morthens varði 23 skot í gær eða
58 prósent skota sem á hann komu.
ooj@frettabladid.is

Norski boltinn í gær:

Björn og Birkir
á skotskónum

Sumartilboð
Tilboðið gildir frá 1.6.10 til 15.8.10 Verð 12.500 kr

FÓTBOLTI Björn Bergmann Sigurðarson og Birkir Bjarnason skoruðu báðir í norska boltanum í
gær.
Björn var í byrjunarliði Lilleström og skoraði annað mark
leiksins þegar liðið sigraði Sandefjord 4-0. Liðið er í sjöunda sæti
deildarinnar.
Birkir hefur jafnað sig af
meiðslum og kom inn á sem varamaður hjá Viking. Hann skoraði
jöfnunarmark liðsins í 1-1 jafntefli gegn Kongsvinger á útivelli. Stefán Gíslason og Indriði
Sigurðsson léku allan leikinn
fyrir Viking sem er í níunda sæti.
- egm

NÝ UPPSKERA AF
RAUÐUM EPLUM
FRÁ ARGENTÍNU

Meðal banani er
u.þ.b.. 225g
eða 59 kr.stk.

BANANAR OG RAUÐ EPLI: 259 KR.KG.
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SS FROSIÐ ÓSOÐIÐ SLÁTUR
LIFRARPYLSA 461 kr.kg.
BLÓÐMÖR 419 kr.kg.
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BÓNUS KORNBRAUÐ
EITT KÍLÓ DUGAR Í
13 SAMLOKUR
U.Þ.B. 15 KR. SAMLOKAN
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EUROSHOPPER BITAKÖKUR 150g

15.000 PAKKAR Í BOÐI Á ÞESSU VERÐI
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Best bragðast frosna lambalærið ef það er
látið þiðna fyrir eldun í 3-5 daga í kæliskáp.
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GOUDA 26% OSTUR MILDUR
972 kr.kg. MERKT VERÐ 1296 KR.KG
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DELIRIOUS SJAMPÓ 725 ml
ÞRJÁR TEG U N D I R

CLEAN AND FRESH
UPPÞVOTTALÖGUR 500 ML
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PEPSI & PEPSI MAX / SPRITE & SPRITE ZERO 2 LTR.
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VIÐ TÆKIÐ: SARA MCMAHON KEMUR ÚT ÚR SJÓNVARPSSKÁPNUM

> Marg Helgenberger

Lágmenningin getur verið hin besta skemmtun
Í vestrænum nútímasamfélögum hefur svonefnd lágmenning verið að ryðja sér til rúms í auknum mæli.
Ólíkir raunveruleikaþættir, sem flestir gera þó út á
mannlegar tilfinningar, slá í gegn ár eftir ár og nýjar
„stjörnur“ fæðast hvert ár. Nýjasta viðbótin við þessa
sjónvarpsþáttaflóru er þátturinn Jersey Shore sem
sjónvarpsstöðin MTV framleiðir. Þátturinn fjallar um hóp
ungra ítalskættaðra Bandaríkjamanna sem deila
saman húsi, drekka ótæpilega og láta illum látum.
Ævintýri þessa unga fólks eru fest á filmu og fengu
í fyrra metáhorf og nú er þetta sólbrúna fólk allt
orðið vel þekkt í heimalandi sínu.
Auðvitað eru flestir þessara þátta nokkuð hallærislegir og það getur orðið leiðigjarnt að hlusta

Helgenberger fer með hlutverk Catherine Willows í þættinum CSI sem
SkjárEinn sýnir í kvöld kl. 21.40.

MÁNUDAGUR

STÖÐ 2

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Leiðin á HM (10:16) (e)
18.00 Pálína (34:56)
18.05 Herramenn (21:52)
18.15 Pósturinn Páll (20:28)
18.30 Eyjan (Øen) (10:18)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Lífið (Life) (5:10) Breskur heim-

▼

20.00 Fantastic Four: Rise of
the Silver Surfer
STÖÐ 2 BÍÓ

SJÓNVARPIÐ

ildarmyndaflokkur þar sem David Attenborough segir frá nokkrum óvenjulegustu,
snjöllustu, furðulegustu og fegurstu aðferðunum sem dýrin og plönturnar hafa komið
sér upp til að halda lífi og fjölga sér.

21.00 Lífið á tökustað (Life on Location) (5:10)

20.10

Lífið

SJÓNVARPIÐ

21.15 Sporlaust (Without a Trace)
(18:18) Bandarísk spennuþáttaröð um
sveit innan Alríkislögreglunnar sem leitar að
týndu fólki.

22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Íslenski boltinn Í þættinum er
fjallað um Íslandsmótið í fótbolta.

23.15 Úlfaþytur í úthverfi (Suburban

20.15

E.R.

STÖÐ 2 EXTRA

Shootout II) (6:6) Breskur gamanmyndaflokkur um konurnar í smábænum Little
Stempington sem drepa ekki tímann, heldur
hver aðra með ótrúlegustu vopnum. Aðalhlutverk: Anna Chancellor, Felicity Montagu,
Amelia Bullmore og Emma Kennedy.

23.40 Kastljós (e)
00.10 Fréttir (e)
00.20 Dagskrárlok

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Könnuðurinn Dóra, Tommi og Jenni og Krakkarnir í
næsta húsi.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Eldsnöggt með Jóa Fel (1:12)
10.45 Hæðin (7:9)
11.45 Falcon Crest (13:18)
12.35 Nágrannar
13.00 Stomp the Yard
14.50 ET Weekend
15.35 Barnatími Stöðvar 2 Saddle Club,
A.T.O.M., Apaskólinn og Tommi og Jenni.

17.08 Bold and the Beautiful
17.33 Nágrannar
17.58 The Simpsons (20:25)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Two and a Half Men (21:24)
19.45 How I Met Your Mother (9:20)
20.10 American Idol (34:43) Úrslitaslagurinn heldur áfram í American Idol og aðeins
sex bestu söngvararnir eru eftir.
20.50 American Idol (35:43) Nú kemur í
ljós hvaða fimm keppendur halda áfram.

21.35 Supernatural (9:16) Yfirnáttúrulegir spennuþættir um bræðurna Sam og Dean
sem halda áfram að berjast gegn illum öflum
og eiga í baráttu við sjálfan djöfulinn.

CSI

SKJÁREINN

08.00 Buena Vista Social Club
10.00 Prime
12.00 The Queen
14.00 Buena Vista Social Club
16.00 Prime
18.00 The Queen
20.00 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer

22.20
Look

That Mitchell and Webb
STÖÐ 2

22.00 The Kite Runner
00.05 16 Blocks
02.00 The Business
04.00 The Kite Runner
06.05 Analyze This

22.20 That Mitchell and Webb Look
(2:6) Grínþáttur uppfullur af frábærum
atriðum með þeim félögum David Mitchell
og Robert Webb. Þeir slógu í gegn í Peep
Show og í þessum þætti fara þeir á kostum
og bregða sér í alla kvikinda líki.
22.45 Kidulthood
00.15 Bones (12:22)
01.00 Curb Your Enthusiasm (1:10)
01.30 Stomp the Yard
03.20 Supernatural (9:16)
04.00 That Mitchell and Webb Look
04.25 Two and a Half Men (21:24)
04.50 The Simpsons (20:25)
05.15 Fréttir og Ísland í dag

BETRI ÞJÓNAR
g
Netþjóna- o
ður
tæknibúna

ter
M BladeCen
X, Z, P, i · IB
lgjafar,
IBM System
af
ra
Va
·
e
Storag
IBM System
frá APC
ur og rekkar
kælibúnað

Nýherji hf.

Sími 569 7700

·

www.nyherji.is

07.00 Real Madrid - Osasuna Útsending frá leik í spænska boltanum.
17.30 PGA Tour 2010 Útsending frá
Quial Hollow Championship-mótinu í golfi
en mótið er hluti af PGA mótaröðinni. Margir af snjöllustu kylfingum heims munu leika á
mótinu og sýna vonandi listir sínar.

20.30 Meistaradeild Evrópu: Fréttaþáttur Skyggnst á bak við tjöldin og viðtöl
tekin við leikmenn og þjálfara.
21.00 Spænsku mörkin 2009-2010
Allir leikir umferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir.

22.00 Bestu leikirnir: KR - ÍBV
29.08.99 Árið 1999 hélt KR upp á aldarafmæli félagsins og líkt og oft áður voru gerðar miklar væntingar til liðsins. KR barðist um
titilinn við ÍBV en liðin mættust í 15. umferð á KR-vellinum 29. ágúst. KR hafði þá
tveggja stiga forystu á Eyjamenn.
22.30 Ultimate Fighter - Sería 10 Sýnt
frá Ultimate Fighter þar sem margir af bestu
bardagamönnum heims mæta til leiks.

00.30 World Series of Poker 2009
Sýnt frá World Series of Poker 2009 en
þangað voru mættir til leiks allir bestu og
snjöllustu pókerspilarar heims.

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.10 Spjallið með Sölva (11:14) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Spjallið með Sölva (11:14) (e)
12.50 Pepsi MAX tónlist
17.10 Dr. Phil
17.55 Game Tíví (14:17) (e)
18.25 I’m A Celebrity... Get Me Out Of
Here (12:14) Raunveruleikasería þar sem
þekktir einstaklingar segja skilið við stjörnulífið og þurfa að þrauka í miðjum frumskógi
og leysa skemmtilegar þrautir.

19.45 King of Queens (2:24) (e)
20.10 Melrose Place (13:18) Glæný og
spennandi þáttaröð um ungt fólk sem býr í
sömu byggingu í Los Angeles.

20.55 One Tree Hill (18:22) Bandarísk
þáttaröð um hóp ungmenna sem ganga
saman í gegnum súrt og sætt.
21.40 CSI (10:23) Bandarískir sakamálaþættir um störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas. Tveir liggja í valnum og
einn er særður eftir skotbardaga í byssubúð og svo virðist sem fjórði maðurinn hafi
sloppið ómeiddur þrátt fyrir að hafa staðið í
miðri kúlnahríðinni.

22.30 Heroes (4:19) Bandarísk þáttaröð
um fólk sem býr yfir yfirnáttúrulegum hæfileikum. Hiro heldur áfram að reyna að bæta
fyrir misgjörðir sínar og Nathan reynir að
muna fortíð sína.

Við höldum áfram að kynnast vinunum Barney, Ted, Marshall, Lily og Robin.

▼

21.40

á nöldrið í þátttakendum þessara sjónvarpsþátta, en ég ætla
að koma út úr skápnum og viðurkenna það að ég er haldin
einhvers konar raunveruleikaþáttablæti. Nú síðast sat ég sem
dáleidd yfir öðrum þætti sem tónlistarstöðin MTV ber ábyrgð
á og kallast My New BFF, sem þýða mætti sem Minn nýi
besti vinur, og skartar hótelerfingjanum Paris Hilton í aðalhlutverki. Stúlkan gerir þarna dauðaleit að nýjum vini
handa sér og leggur ýmsar þrautir fyrir þátttakendur
sem þurftu meðal annars að hlaupa eftir þrautabraut í hælaháum skóm og nærbrókinni einni
saman. Sigurvegarinn fær að eyða tíma einn með
hótelerfingjanum að launum og notar þann tíma
til að koma sér í mjúkinn hjá Paris og allt er þetta
hin besta skemmtun. Svona inn á milli.

▼

„Um tíma trúði ég að það sem ég á
skilið kæmi til mín en sem betur fer
uppgötvaði ég snemma að í þessum
bransa kemur ekkert til þín öðruvísi en
þú sækir það.“

07.00 Sunderland - Man. Utd. Útsend-

23.15 Jay Leno Aðalgestur Leno að þessu

ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

sinni er ríkisstjórinn Arnold Schwarzenegger.

10.45 Charlton - Leeds Útsending frá
leik í ensku 2. deildinni.

00.00 Californication (6:12) (e)
00.35 Battlestar Galactica (17:22)
01.15 King of Queens (2:24) (e)
01.35 Pepsi MAX tónlist

12.25 Wigan - Hull Bein útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

14.30 1001 Goals Bestu mörk ensku úrvalsdeildarinnar skoðuð.

15.25 Premier League World Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

15.55 Blackburn - Arsenal Bein útsending frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

18.00 Wigan - Hull Útsending frá leik í
ensku úrvalsdeildinni.

19.40 Blackburn - Arsenal Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

21.20 Premier League Review Rennt

20.00 Úr öskustónni Guðjón Bergmann
fær góða gesti og ræðir málefni sem
snerta alla.
20.30 Golf fyrir alla Golfþáttur í umsjón
Ólafs Más og Brynjars Geirssonar.
21.00 Frumkvöðlar Þáttur um frumkvöðla í umsjón Elinóru Ingu Sigurðardóttur.

yfir leiki helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni.

21.30 Í nærveru sálar Gestur Kolbrúnar

22.20 Coca Cola mörkin Sýnt frá öllum

er Hörður Þorgilsson sálfræðingur.

leikjunum í Coca-Cola deildinni.

22.50 Stoke - Everton Útsending frá leik
í ensku úrvalsdeildinni.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

IBM System X eru betri netþjónar fyrir allar gerðir og stærðir fyrirtækja.
Hjá Nýherja er öflugur hópur sérfræðinga sem finnur rétta búnaðinn fyrir þig.
Við bjóðum forvarnarábyrgð á varahlutum og vinnu á staðnum.

IBM x3200 M2

IBM x3650 M2

IBM HS22V

Hagstæður turnþjónn fyrir
smærri fyrirtæki.

Flaggskip IBM í meðalstórum
rekkaþjónum tryggir hámarks
rekstraröryggi.

Blaðaþjónn sérhannaður fyrir
gagnagrunna og sýndarvélar.

· 1 tvöfaldur örgjörvi
· 8 GB minni
· 4 “hotswap” diskar

· 2 fjórfaldir örgjörvar
· 128 GB minni
· 12 “hotswap” diskar

· 2 fjórfaldir örgjörvar
· 144 GB minni
· 2 SSD diskar
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.10
American Idol
Úrslitaslagurinn heldur áfram í American
Idol og aðeins sex
bestu söngvararnir
eru eftir. Keppendur
þurfa því að leggja
enn harðar að sér til
þess að vinna hylli og
atkvæði almennings.
Að þessu sinni syngja
krakkarnir lög kántrístjörnunnar Shania
Twain. Hver fer heim
í kvöld?

19.30 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á ólíkum sviðum veita aðgengilegar og
gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál.

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

RÁS 1 FM 92,4/93,5

Sporlaust
Sjónvarpið kl. 21.15
Bandarísk
spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar
sem leitar að
týndu fólki. Í
þættinum í
kvöld rannsakar sérsveitin
brottnám
fimm manns
af kaffihúsi.
Með aðalhlutverk fara Anthony LaPaglia, Poppy
Montgomery og Roselyn Sanchez.

06.39 Morgunútvarp hefst
06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Stefnumót
FM
FM
FM
FM
FM

88,5 XA-Radíó
90,1 Rás 2
90,9 Gullbylgjan
91,9 Kaninn
93,5 Rás 1

Maí tilboð á

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 Cold Case (17:22) Sjöunda

hreinlætistækjum

▼

20.15 E.R. (18:22) 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.

spennuþáttaröðin um Lilly Rush og félaga
hennar í sérdeild lögreglunnar þar sem þau
halda áfram að upplýsa sakamál sem stungið hefur verið óupplýstum ofan í skjalakassann.

22.35 The Mentalist (16:23) Önnur serían af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick
Jane, sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki
glæsilegan feril við að leysa flókin glæpamál
með því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína.

11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Hádegisútvarpið
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Hringsól
14.03 Bak við stjörnurnar
15.03 Útvarpssagan: Borg
15.25 Fólk og fræði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
FM
FM
FM
FM
FM

18.16 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika
21.10 Framtíð lýðræðis
22.05 Veðurfregnir
22.10 Orð kvöldsins
22.15 Girni, grúsk og gloríur
23.10 Hún var send á sveitina
23.50 Þjóðsagnalestur
00.05 Næturtónar
FM
FM
FM
FM

95,7FM957
96,3 FM Suðurland
96,7 Létt Bylgjan
97,7 X-ið
98,9 Bylgjan

99,4 Útvarp Saga
102,2 Útvarp Latibær
102,9 Lindin
105,5 Útvarp Boðun

Gæði, þjónusta og ábyrgð - það er TENGI

23.20 Twenty Four (14:24) Áttunda serían af spennuþættinum um leyniþjónustumanninn Jack Bauer sem þráir nú ekkert
heitar en að fá að draga sig í hlé.

00.05 The Doctors
00.50 E.R. (18:22)
01.35 Sjáðu
02.00 Fréttir Stöðvar 2
02.50 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

IFÖ salerni með setu
Verð kr. 34.900,12.05 Monarch of the Glen 12.55 My Hero 13.25
The Green Green Grass 13.55 The Green Green
Grass 14.25 My Hero 14.55 My Hero 15.25 New
Tricks 16.15 EastEnders 16.45 The Weakest Link
17.30 The Green Green Grass 18.00 Gavin And
Stacey 18.30 Hotel Babylon 19.20 Mistresses
20.10 Gavin And Stacey 20.40 Strictly Come
Dancing 22.10 Doctor Who 22.55 Gavin And
Stacey 23.25 Hotel Babylon

12.00 Bjarne Reuter - Løgnhalsen fra Brønshøj
13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10 Boogie
Mix 14.05 Family Guy 14.30 Splint &amp; Co
14.55 Minisekterne 15.00 Magnus og Myggen
15.15 Benjamin Bjørn 15.30 Karlsson på taget
15.55 Jeg er et dyr! 16.00 Aftenshowet 16.30 TV
Avisen med Sport 17.00 Aftenshowet med Vejret
17.30 Søren Ryge præsenterer 18.00 10 ting
du ikke vidste om søvn 19.00 TV Avisen 19.25
Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Inspector Morse
21.40 OBS 21.45 Vejrets magt 22.15 Boogie Mix

Sphinx upphengt salerni, og seta
Verð kr. 19.900,-

12.10 Par i hjerter 13.00 NRK nyheter 13.10
Dallas 14.00 Derrick 15.00 NRK nyheter 15.10
Bondeknolen 15.40 Oddasat 15.55 Nyheter på
tegnspråk 16.00 Førkveld 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.45 Puls 18.15 Måltidet
jeg aldri glemmer 18.45 Billedbrev 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Kroniken 20.30 Hitlåtens historie 21.00 Kveldsnytt
21.15 Dalziel og Pascoe 22.55 Nytt på nytt 23.30
Sport Jukeboks

IFÖ Next sturtuklefi 80x80
Verð kr. 99.900,-

Mora Eco sturtusett
Verð kr. 5.500,-

Mora sturtutæki með upp eða niður stút
Verð kr. 19.950,-

SVT 1
12.30 Rospiggar 14.05 Gomorron Sverige 14.55
Bubblan 15.25 Kvartersdoktorn 16.00 Rapport
med A-ekonomi 16.15 Fråga doktorn 17.30
Rapport med A-ekonomi 18.00 Det kungliga
bröllopet 19.00 Kommissarie Winter 20.00 Om
jag vänder mig om 21.45 Jakten på Julia 23.45
Landet runt
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Grímur lofar hressilegri Airwaves-hátíð
„Ég horfi aldrei á sjónvarpsþætti nema á DVD og þar er
Supernatural fremstur í flokki.
Hann fjallar um tvo bræður
sem ferðast vítt og breitt um
Ameríku og berjast við yfirnáttúruleg öfl.“
Pétur Örn Guðmundsson söngvari.

2

1

6

7

9

3

4

lagninguna alla tíð. Grímur, sem
hefur mikla reynslu af tónleikahaldi, útilokar ekki að einhverjar
breytingar verði gerðar á hátíðinni. „Það breytist alltaf þegar
það er eitthvað nýtt skipulag og
nýtt fólk kemur að þessu. Hátíðin
þarf að vera í stöðugri þróun því
það eru allir að halda góð festivöl.
Við erum í samkeppni við gríðarlega öfluga aðila og það þýðir ekkert annað fyrir okkur en að vera
á tánum.“
Fréttablaðið hefur heimildir
fyrir því að fyrrverandi framkvæmdastjóri Airwaves, Eldar
Ástþórsson, hafi verið ráðinn til

starfa og muni taka þátt í skipulagningunni á nýjan leik eftir
nokkurra ára hlé. Grímur kannast ekki við að hafa ráðið hann
til starfa. „Ég vil ekkert tjá mig
um það. Við erum bara að skoða
góða aðila,“ segir hann og bætir
við að Róbert Aron Magnússon og
Egill Tómasson muni halda áfram
störfum sínum við hátíðina.
- fb

GRÍMUR ATLASON Miðasala
á Iceland Airwaves-hátíðina
hefst 11. maí. Sama dag verður tilkynnt um fyrstu hljómsveitirnar sem spila þar.

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
Eldgosið í Eyjafjallajökli heldur
áfram að stríða ferðalöngum á
Íslandi og sérfræðingar telja að
askan frá gosinu geti enn haft áhrif
á flugsamgöngur. Hera Björk Þórhallsdóttir, Eurovision-fari
okkar Íslendinga, virðist
taka fullt mark á þeim
því hún hætti við að
koma fram í glæsilegu Eurovisionpartíi sem
haldið var í
London á
laugardaginn. Í staðinn mættu
fulltrúar
Kýpur.
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„Þetta verður bara mjög spennandi. Við ætlum að hafa þetta svolítið hressilegt,“ segir Grímur Atlason, nýráðinn framkvæmdastjóri
tónlistarhátíðarinnar Iceland Airwaves. Undirbúningur fyrir hátíðina, sem fer fram í Reykjavík 13.
til 17. október, er nú í fullum gangi.
Ný og endurbætt heimasíða er
komin á Netið og miðasalan fer í
gang 11. maí. Sama dag verður tilkynnt um fyrstu hljómsveitirnar
sem mæta til leiks.
Samningur Hr. Örlygs við Icelandair vegna Airwaves var
ekki framlengdur þrátt fyrir að
fyrirtækið hefði séð um skipu-

17

19

20

21

LÁRÉTT
2. margskonar, 6. kusk, 8. til sauma,
9. atvikast, 11. tveir eins, 12. vaða, 14.
brestir, 16. tveir eins, 17. hyggja, 18.
drulla, 20. org, 21. slabb.
LÓÐRÉTT
1. fyrst fædd, 3. í röð, 4. hugarró, 5.
hár, 7. galli, 10. sprækur, 13. ílát, 15.
hvolf, 16. hald, 19. guð.
LAUSN
TAKA ÍSLENSK LÖG Maksym og Alex eru frá Úkraínu og flytja íslensk lög á Youtube.

MAKSYM DZITSIUK: ÍSLENSK TÓNLIST BREYTTI LÍFI OKKAR

Lærðu að spila til að flytja
lög Sigur Rósar og Diktu

LÓÐRÉTT: 1. elst, 3. mn, 4. sálarró,
5. ull, 7. ókostur, 10. ern, 13. fat, 15.
kúpa, 16. tak, 19. ra.
LÁRÉTT: 2. ýmsu, 6. ló, 8. nál, 9. ske,
11. ll, 12. torfa, 14. snark, 16. tt, 17.
trú, 18. aur, 20. óp, 21. krap.

„Þetta byrjaði fyrir tveimur árum
þegar ég var sextán ára gamall og
heyrði plötuna () með Sigur Rós,“
segir Maksym Dzitsiuk, annar
tveggja meðlima hljómsveitarinnar The Awe of the Landscape
from the Foothills of Mars, Where
Harvesters Eat Open-Face Sandwiches frá Úkraínu.
Hljómsveitin hefur undanfarið tekið upp lög með íslenskum
hljómsveitum og birt á vefsíðunni
Youtube. Síðast flutti hljómsveitin lagið From Now on með Diktu,
sem bendir til þess að Maksym
og Alex, félagi hans í hljómsveitinni, séu með puttann á púlsinum,
en Dikta er vinsælasta hljómsveit
landsins í dag.
„Sigur Rós hafði gríðarleg áhrif
á mig – ég hafði aldrei upplifað
svona sterkar tilfinningar gagnvart tónlist,“ segir Maksym. „Í

kjölfarið gaf ég Alex, skólafélaga
mínum, plötuna og komst að því
að hann upplifði sömu tilfinningar
og ég. Sigur Rós varð uppáhaldshljómsveitin okkar. Hún er samt
meira en hljómsveit eða góð tónlist. Hún er eitthvað meira – eitthvað sem breytti lífi okkar.“
Maksym segir að þeir hafi í
sameiningu byrjað að leita að tónlist sem myndi hafa svipuð áhrif á
þá. „Við áttuðum okkur fljótlega á
því að böndin sem við kunnum að
meta komu flest frá Íslandi: Sigur
Rós, Ólafur Arnalds, Múm, smá af
Björk, Parachutes og Dikta,“ segir
hann. „Alltaf þegar við uppgötvuðum nýja hljómsveit urðum við
heillaðir.“
Félagarnir byrjuðu þá að leika
tónlistina sjálfir, en þeir höfðu
enga reynslu af hljóðfæraleik.
Maksym fékk lánaðan gítar hjá

bróður sínum og Alex lék á píanó
móður sinnar. „Við byrjuðum að
spila einfaldari hluta laganna
eftir eyranu,“ segir Maksym. „Það
var erfitt í fyrstu, en við náðum
flóknari hlutunum síðar. Við eyddum líka öllum peningunum okkar
í hljóðfæri og búnað og getum
núna spila fjölbreytta tónlist. Við
erum byrjaðir að semja eigin lög
og ætlum að taka upp nokkur lög
í viðbót með Sigur Rós, Diktu og
fleiri hljómsveitum. Við búum
reyndar langt frá hvor öðrum og
það hefur gert okkur erfitt fyrir,
en við látum það ekki á okkur
fá.“
En stendur til að koma til
Íslands?
„Já, klárlega. Eftir að við sáum
myndina Heima með Sigur Rós
dreymir okkur um að heimsækja
Ísland!“
atlifannar@frettabladid.is

Hera hætti ekki bara við tónleikana
í London því hún hafði einnig gert
ráð fyrir að koma fram í svipuðu
teiti í Belgíu. Af því varð hins
vegar ekki vegna hins margumrædda eldgoss. Í Belgíu komu sjö
keppendur frá allri Evrópu fram
í sjónvarpsþættinum Studio TVL
sem sýndur er beint á
belgísku sjónvarpsstöðinni TV Limburg. Nú er bara að
vona að íbúar Bretlands og Belgíu hafi
aðgang að You Tube
því þar er hægt að
finna myndband Heru
og Kvikmyndaskóla
Íslands þar sem
Valdimar Örn
Flygenring fer á
kostum.
Og meira af Eurovision því eins
og Fréttablaðið greindi frá fyrir
skemmstu þá hyggst Euroband
Friðriks Ómars og Regínu Óskar
koma fram á sérstöku Eurovisionkvöldi á skemmtistaðnum Latter
daginn fyrir úrslitakvöld Eurovision.
Eurobandið verður síður en svo eitt
um sviðið því með þeim troða upp
hinar einu sönnu Bobbysocks auk
fjölda annarra norrænna Eurovision-fgg
stjarna.

LA Times hrifið af Degi Kára
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Gagnrýnandi Los Angeles Times
er hrifinn af kvikmyndinni The
Good Heart eftir Dag Kára.
Myndin var frumsýnd í New York
í síðustu viku eins og Fréttablaðið greindi frá. LA Times segir að
Degi Kára takist ágætlega upp
með að blanda saman dramatík og
húmor og gefur myndinni þrjár
stjörnur af fimm mögulegum.
Leikararnir Brian Cox og Paul
Dano fá mikið hrós fyrir frammistöðu sína í myndinni. Sömuleiðis
er gagnrýnandinn hrifinn af Degi
Kára. Hann fær meðal annars hrós
fyrir að koma áhorfendanum á
óvart, þannig sé önd myndarinnar

mikill senuþjófur og sömuleiðis
franska leikkonan Isild Le Besco
sem kemur upp á milli aðalpersónanna tveggja. „Dagur er fæddur í París en alinn uppi á Íslandi
– sá bakgrunnur hefur eflaust haft
mikil áhrif á verk hans – er ákaflega snjall á hið sjónræna og handritasköpun en nær ekki alveg sömu
tökum á leikurunum sínum,“ skrifar gagnrýnandinn.
Að mati LA Times er The Good
Heart ekki fullkomin mynd en hún
vinni vel á. „Degi Kára virðist alltaf takast að draga fram einhverjar óvæntar hliðar í framvindunni,
þar með talin er öndin.“

ÞRJÁ STJÖRNUR Í LA Dagur Kári og kvikmyndin The Good Heart fá fína dóma í
Los Angeles Times. Degi er hrósað fyrir
sína sýn á hið sjónræna og handritið.
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kortið gildir til 20 ágúst 2010

Því fyrr sem þú kaupir, því meira færðu!

VERÐ 9.900 KR.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

AMADOU &
MARIAM

Maður helgarinnar
Jón Gnarr, formaður Besta flokksins, er án nokkurs vafa maður
helgarinnar. Besti flokkurinn vann
stórsigur í skoðanakönnunum og er
með fjóra menn inni í borgarstjórn ef fram fer sem
horfir. Hins vegar er óvíst
hverjir þessir fjórir borgarstjórnarfulltrúar yrðu
því samkvæmt
heimasíðu flokksins stendur til
að kynna nýjan
og „kynbættan“
lista 7. maí.

MEÐ HLJÓMSVEIT

ÓMÓTSTÆÐILEGT
TÓNLISTARFJÖR

Elín í 60 Minutes
Vefmiðlar hafa fylgst grannt með
ferðalagi manna frá fréttaskýringaþættinum 60 Minutes sem eru
staddir hér á landi með Scott Pelley
fremstan í flokki. Elín Hirst, fyrrum
fréttaþulur hjá fréttastofu Ríkissjónvarpsins, er í þjónustuliði
60 Minutes en það
er framleiðslufyrirtækið Kukl sem hefur
séð um að bandarísku
fréttastjörnurnar
vanhagi ekki
um neitt. - fgg

Vel þjálfuð leikkona
Mikið gengur á við tökur á kvikmyndinni Borgríki í leikstjórn Olafs
de Fleur enda um harðsoðinn
glæpakrimma að ræða þar sem
ofbeldi spilar stórt hlutverk. Ágústa
Eva Erlendsdóttir fer með eitt af
aðalhlutverkum myndarinnar en
hún leikur fíkniefnalöggu sem
lumbrar á bófum á meðan hún
leysir flókin glæpamál. Ágústa
Eva kemur vel undirbúin til leiks.
Hún hefur verið við stífar
æfingar í húsakynnum
bardagaíþróttafélagsins
Mjölnis að undanförnu
þar sem hún hefur
sveiflað ketilbjöllum
af miklum móð og
hefur sennilega
aldrei verið í betra
formi en einmitt
nú.

Mest lesið

MEGAS
AÐFÖR AÐ LÖGUM
HÁSKÓLABÍÓ 24. MAÍ

LEIF OVE ANDSNES
CHRISTIAN TETZLAFF OG
TANJA TETZLAFF
LAUGARDALSHÖLL 12. MAÍ

HÁSKÓLABÍÓ 13. MAÍ

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA
HARMÓNIKUÆRINGINN

KIMMO

ORQUESTA
CHEKARA FLAMENCA
ÍSLENSKA ÓPERAN 30. MAÍ

NASA 21. MAÍ

EINSTAKT TÓNLISTARSAMSTARF

TVÖFÖLD
JAZZVEISLA

BEDROOM COMMUNITY OG DANÍEL BJARNASON
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ 16. MAÍ

MARILYN MAZUR OG
SIDSEL ENDRESEN
ÍSLENSKA ÓPERAN
14. MAÍ

AF ÁSTUM MANNS
OG HRÆRIVÉLAR
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ 20. MAÍ

1

Reykskynjari bjargaði lífi
þriggja á Hellissandi

2

20 mótmælendur fóru að
heimilum Guðlaugs og …

3

Sprengja aftengd á Times
torgi

4

Stal tertuhnífi og
greiðslukortum

5

Þreyttur brandari stöðvaði
millilandaflug

73,8%

23,7%
MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTABLAÐIÐ

Fréttablaðið er með 212% meiri
lestur en Morgunblaðið.

Allt sem þú þarft...
Meðallestur á tölublað,
höfuðborgarsvæðið, 18 – 49 ára.
Könnun Capacent í nóvember 2009 – janúar 2010.

BENNI HEMM HEMM,
ALASDAIR ROBERTS
OG BLÁSARASVEIT
REYKJAVÍKUR

Á MÖRKUNUM?

SCHUBERT Á
SUNNUDAGSMORGNUM

ÁSGERÐUR JÚNÍUSDÓTTIR
OG JÓNAS SEN

FRÍKIRKJAN
16., 23., 30. MAÍ

ÍSLENSKA ÓPERAN 3. JÚNÍ

ÍSLENSKA ÓPERAN 26. MAÍ

LEIKHÚS FRÁ LITHÁEN

RÓMEÓ
OG JÚLÍA

VINNUSTOFUTÓNLEIKAR

BORGARLEIKHÚSIÐ
14. OG 15. MAÍ

SJÁ HEILDARDAGSKRÁ
www.listahatid.is

SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT
VAASABORGAR
OG CAPUT
ÍSLENSKA ÓPERAN 19. MAÍ

Miðasala:
www.listahatid.is, www.midi.is,
og í síma 552 8588

CARMINA

KRISTSKIRKJA 15. OG 16. MAÍ

