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Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir
Árný Lúthersdóttir áhugakona um

hönnun býr yfir skemmtilegum

jmh@365.is 512 5473

hugmyndum og lausnum á heimilinu.
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Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurða opnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi.

Eignin er hin

Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur
1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-www.jarngler.is
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í Kópavogi.
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Atvinnuleysið mælist
mest í Efra-Breiðholti

Góður í ensku
Eiður Smári fær misjafna
dóma, þykir vélrænn en fær
lof fyrir góða ensku.
fólk 30

Mannhelgisgæslan
Amnesty International hefur
eitt vopn og aðeins eitt og
beitir því kænlega: Kertið,
ljós heimsins: upplýsingar.
í dag 15

Tvöfaldur munur er á hlutfalli atvinnulausra í þeim hverfum Reykjavíkur þar
sem atvinnuleysið er mest og þar sem það er minnst. Hlutfall atvinnulausra er
12,8 prósent í Efra-Breiðholti en sex prósent í Kringluhverfinu í póstnúmeri 103.
FÉLAGSMÁL Afgerandi munur er á

hlutfalli atvinnulausra milli einstakra íbúðarhverfa í Reykjavík.
Það er hæst tæp þrettán prósent
í Efra-Breiðholti en sex prósent í
Kringluhverfinu.
Þetta kemur fram í minnisblaði Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem lagt hefur verið fyrir
borgarráð. Atvinnuleysistölur í
Reykjavík sýna að í mars voru
12,8 prósent íbúa í póstnúmeri 111
í Breiðholti (Fell, Berg og Hólar),
án vinnu. Í hverfinu búa 8.500
manns samkvæmt tölum Hagstofu Íslands, svo á bak við prósentutöluna eru 1.100 manns. Má

því ætla að einn af hverjum fjórum
vinnufærum íbúum hverfisins séu
atvinnulausir. Til samanburðar er
atvinnuleysi 9,5 prósent í NeðraBreiðholti (Bakkar, Stekkir, Mjódd
og Seljahverfi). Í mars voru 6.243
atvinnulausir í Reykjavík.
Stella Víðisdóttir, sviðsstjóri
velferðarsviðs, segir skiptingu
á milli þjóðfélagshópa ekki hafa
verið greinda sérstaklega í samhengi við atvinnuleysistölur úr
einstökum hverfum borgarinnar.
Hún segir jafnframt að aðrar upplýsingar um félagslegan vanda, til
dæmis frá Barnavernd Reykjavíkur, tilvísanir úr skólum og fleira,

séu ekki endilega hærri þar sem
atvinnuleysi greinist mest. „En við
höfum áhyggjur af háum tölum í
einstökum hverfum. Vandinn er
vissulega mismikill og borgin
hefur beint sértækum úrræðum
að þessum hverfum.“
Stella segir aðspurð að það liggi
fyrir að hlutfall útlendinga sé hátt
í Breiðholti, og sérstaklega í EfraBreiðholti, sem hugsanlega sé hluti
skýringarinnar.
Áætlun Vinnumálastofnunar
um fjölda á vinnumarkaði sýnir
að 13,5 prósent útlendinga voru án
atvinnu í mars en rúm sex prósent
Íslendinga.
- shá, gar

KR áfram á toppnum
KR, ÍBV og Valur unnu góða
sigra í Pepsi-deildinni.
sport 26
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VESPA Á EGGI FIÐRILDIS Flugan er mikið
notuð í landbúnaði enda lifir hún á
skordýraeggjum. MYND/BUGSINTHEPICTURES.COM

Ný myndatökutækni:

Flug dvergvespu
loksins myndað
TÆKNI Vísindamönnum við Wagen-

ingen-háskóla í Hollandi hefur
tekist að mynda flug dvergvaxinnar vespu með sérstakri tækni.
Vespan er eitt minnsta skordýr
jarðar, með vænghaf upp á einn
millimetra. Myndirnar voru teknar á 900 sinnum meiri hraða en
venjulegt sjónvarp getur sýnt, eða
22 þúsund römmum á sekúndu,
segir á vefnum Science Daily.
Myndirnar sýna að flugan,
sem vegur einungis einn
fjörutíuþúsundasta úr grammi,
slær vængjum sínum 350 sinnum
á sekúndu. Þessi nýja upptökutækni er talin bylta náttúrulífsmyndatökum því nú er hægt að
mynda ýmislegt sem hefur verð
hulið manninum vegna smæðar
sinnar eða hraða.
- shá

Einungis Danir eru jákvæðari:

Ánægja með íslenska háskóla

3
3

MENNTAMÁL Níu af hverjum tíu

4
9

5
NORÐAUSTLÆG ÁTT Í d
dag
verður fremur hæg norðlæg átt,
víða 3-8 m/s en aðeins hvassara
á annesjum A-til. Léttir til S- og Vlands en stöku él N-til og súld eða
skúrir austanlands. Kólnar í veðri.
VEÐUR 4

Lactoghurt
daily
Einstök blanda mjólkursýrugerla

REIÐTÚR Í GÓÐU VEÐRI Vel viðraði til útreiðartúra í Heiðmörk í gær, eins og þessi mynd ber
með sér. Útlit er fyrir áframhaldandi góðviðri vestan og suðvestanlands í dag. Suðaustanlands er aftur á móti von
á smáskúrum en stöku éljum fyrir norðan og austan.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

S 113013

g

Ráðlagður dagskammtur er 1 hylki á dag.
Lactoghurt fæst í apótekum.
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HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN

Thomas Martin Seiz flytur inn í fræga villu í Vaðlaheiði á næsta ári:

Breytir húsi Jóhannesar í Bónus
FÓLK Thomas Martin Seiz, nýr eig-

þ
j
innar og komið á jafnvægi.

íslenskum ungmennum telja að
háskólanám á Íslandi sé góður
kostur. Þetta sýnir könnun sem
var nýlega gerð fyrir Evrópusambandið í 31 Evrópulandi.
Einungis dönsk ungmenni
höfðu meiri trú á háskólum
sínum en þau íslensku. Ítölum og
Litháum hugnast hins vegar síst
að sækja háskólanám í heimalandinu.
- sv / sjá síðu 12

andi Hrafnabjarga sem áður voru í
eigu Jóhannesar Jónssonar, kennds
við Bónus, hyggst flytja inn í húsið
á næsta ári ásamt fjölskyldu sinni.
Hrafnabjörg, sem eru í Vaðlaheiði, eru eitt af glæsilegustu einbýlishúsum landsins og samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins kostaði
það 200 milljónir. „Við erum að
laga innréttingar og breyta einu
og öðru,“ segir Seiz í samtali við
Fréttablaðið.
Salan á húsinu vakti mikla
athygli og ekki minnkaði forvitnin
þegar DV greindi frá því að svissneskur auðkýfingur hefði keypt

Ég er ekki að safna
húsum og ég er ekki
auðkýfingur.
THOMAS MARTIN SEIZ
NÝR EIGANDI HRAFNABJARGA

það. Seiz vísar því hins vegar á
bug að hann sé einhver auðjöfur.
„Ég er ekki að safna húsum og ég
er ekki auðkýfingur eins og sagt
var í DV,“ Seiz leigir út tvö sumarhús á sveitabænum Nolli í Eyjafirði
og á þar að auki tvö íbúðarhús í
Grenivík. Annað er leigt út en hitt
verður mögulega rifið til að koma
fyrir nýju húsi.
- afb / sjá síðu 30

GLÆSIHÝSI Heimildir Fréttablaðsins

herma að þetta hús hafi kostað Thomas
Seiz um 200 milljónir króna.

NÚ EINNIG MEÐ
KÓKOS OG SÚKKULAÐI
WWW.MS.IS
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Vangaveltur um þingrof og kosningar í sumar í Danmörku:

Foreldrar fagna frumvarpi:

Staða dönsku hægriflokkanna veik

Styðja bann við
áfengisáróðri

DANMÖRK Lars Lökke Rasmussen,

Jón Þór, var Dikta nokkuð að
fikta?
„Nei, Dolli var að fikta, ekki Dikta.“
Sprengja fannst rétt hjá tónleikastað
Diktu í Berlín á fimmtudagskvöld þannig
að flytja varð tónleikana.

forsætisráðherra Danmerkur,
hefur frest til fimmtudags til að
rjúfa þing og boða til þingkosninga
ef hann vill láta kjósa fyrir sumarfrí. Ekki er þó talið víst að honum
hugnist það, þar sem stjórnarflokkarnir hafa ekki komið vel út
úr síðustu skoðanakönnunum.
Stjórnmálaumræðan í Danmörku
hefur undanfarið litast af vangaveltum um hvort kosningar verði
í sumar, en kjörtímabilinu lýkur í
nóvember.
Minnihlutastjórn Lökke er
skipuð Venstre og Íhaldsflokknum

Í ERFIÐRI STÖÐU Forsætisráðherra er

ekki talinn líklegur til að rjúfa þing og
boða til kosninga í sumar.

og situr í skjóli Danska þjóðarflokksins og Frjálslynda bandalagsins. Vinstriflokkarnir undir

forystu Sósíaldemókrata hafa hins
vegar mælst mun sterkari í skoðanakönnunum og myndu fá ríflegan meirihluta væri kosið nú, eða 94
sæti á móti 81 hjá hægriflokkunum.
Talsmaður Sósíaldemókrata
segir í samtali við Politiken að
þessar tölur sýni að danska þjóðin
vilji aðra stjórn.
Talskona Venstre segir að augljóst sé að stjórnarflokkurinn
þurfi að koma sínum málum betur
á framfæri. „Okkar tillögur eru
hins vegar ábyrgar og sjá til þess
að hægt sé að halda uppi velferðarkerfinu.“
- þj

ALÞINGI Foreldrasamtök gegn
áfengisauglýsingum fagna frumvarpi innanríkisráðherra og
ríkisstjórnarinnar um breytingar á áfengislögum. Samtökin
segja að tekið sé á útúrsnúningum áfengisframleiðenda og að
þau snúist um sjálfsögð réttindi
barna og ungmenna til að vera
laus við þann einhliða áróður sem
áfengisauglýsingar séu.
Samtökin hvetja Alþingi til
að samþykkja frumvarpið með
og sýna þannig hug sinn í verki
gagnvart réttindum barna. - mmf

Gróf sig út úr fangelsi:

Notaði stöng af
skrifstofustól
NOREGUR Albanskur fangi gróf sig

út úr fangelsi í Noregi með því að
nota stöng af skrifstofustól. Maðurinn stakk af aðfaranótt sunnudags en flótti hans komst ekki upp
fyrr en klukkan ellefu um morguninn. Hann sat í gæsluvarðhaldi
fyrir innflutning á heróíni frá Svíþjóð til Noregs á síðasta ári.
Fanginn hafði verið fjórtán
daga í fangaklefanum og tókst að
halda holunni leyndri fyrir fangavörðum. Holan var þrjátíu sinnum
fjörutíu sentimetrar að breidd
og að sögn fangelsisstjórans var
fanginn mjög grannur.
- mmf

FRÁ BLÖNDUÓSI Ekkert verður af upp-

byggingu skemmtigarðs í kauptúninu.

Samningi sagt upp:

Skemmtigarður
verið sleginn af
BLÖNDUÓS Bæjarráð Blönduósbæjar hefur falið bæjarstjóra að
segja upp samningi við einkahlutafélagið 2 Áttir um afnot á
landi til uppbyggingar á fjölskyldu- og skemmtigarði á
Blönduósi.
Í frétt Húnahornsins segir að
hugmyndin um að koma á fót og
reka fjölskyldu- og skemmtigarð á
Blönduósi hefur verið á aðalskipulagi bæjarins í mörg ár. Í byrjun
árs 2005 samþykkti bæjarstjórn
teikningar af garðinum og framkvæmdir hófust á landinu stuttu
síðar. Engar framkvæmdir hafa
verið síðustu ár.
- shá

GRÆNLAND
Mótmæla borunum
Þrír félagar í Greenpeace klifruðu
upp á olíuborpall undan ströndum
Grænlands í gær. Með því vildu þeir
koma í veg fyrir að skoska olíufyrirtækið Cairn Energy hæfi djúpsjávarboranir í sjónum. Þeir telja að Cairn
Energy hafi ekki gripið til nægilegra
varúðarráðstafana til að koma í veg
fyrir mögulegan olíuleika.

SJÁVARÚTVEGUR
441 á strandveiðum
Fjöldi strandveiðileyfa er kominn í
500. Flestum leyfanna hefur verið
úthlutað á svæði A 196; 108 á svæði
D, 100 á svæði C og 96 á svæði D. Alls
hefur 441 bátur þegar hafið veiðar.

VATNSBERINN Hér á höggmynd Ásmundar Sveinssonar frá árinu 1949 framvegis að standa – eins og henni var ætlað í upphafi.

Til vinstri á myndinni, á gangstéttina við Bankastræti, hafa verið settar útlínur Bernhöftsbrunns.

SAMSETT MYND/LISTASAFN REYKJAVÍKUR

Sumarstörf í Garðabæ:

sem sóttu
Vatnsberinn verður Allir
um fá vinnu
fluttur í Bankastræti

ATVINNA Öllum ungmennum sem

Höggmyndin Vatnsberinn eftir Ásmund Sveinsson verður flutt úr Öskjuhlíð og
á þann stað sem henni var upphaflega ætlaður í Bankastræti. Verkið var ekki
sett upp í miðbænum á sínum tíma vegna andstöðu manna sem töldu það ljótt.
MENNING Höggmynd Ásmundar

Sveinssonar, Vatnsberinn, verður
flutt úr Öskjuhlíð á sunnanvert
horn Bankastrætis og Lækjargötu.
Borgarráð ákvað þetta á fimmtudag. Upphafleg tillaga gerði
ráð fyrir að styttan yrði á miðju
Austurstræti við gatnamótin að
Lækjargötu.
Vatnsberanum var á sínum
tíma – fyrir rúmum sextíu árum
– einmitt ætlað að standa á horni
Bankastrætis og Lækjargötu
en vegna deilna um útlit verksins þá var því aldrei komið fyrir
þar. Höggmyndin endaði loks við
Öskjuhlíð árið 1967.
Flutningur Vatnsberans var
ákveðinn í samráði við afkomendur Ásmundar Sveinssonar
og endanleg staðsetning er sam-

kvæmt tillögu Listasafns Reykjavíkur.
„Vatnsberin átti að standa
nálægt Bernhöftsbrunninum, sem
var síðasti brunnurinn í Reykjavík, til minningar um vatnsberana sem settu svip sinn á gamla
miðbæinn í kringum aldamótin
1900. Brunnurinn var staðsettur
í bakarabrekkunni svokallaðri,
nánar tiltekið á Bakarastíg sem nú
er Bankastræti,“ segir í umsögn
Listasafns Reykjavíkur.
gar@frettabladid.is

BERNHÖFTSBRUNNUR Táknrænt verður

að Vatnsberinn mun standa skammt
frá vatnsbólinu Bernhöftsbrunni sem
Tönnes Daniel Bernhöft, bakari í Bankastræti, lét grafa. Sjá mátti í brunninn
meðan verið var að lagfæra gangstétt í
Bankastræti.
MYND/ÁRBÆJARSAFN

sóttu um sumarstarf í Garðabæ
á réttum tíma hefur verið boðin
vinna í átta vikur. Bæjarráð
hefur einnig ákveðið að bjóða
öllum vinnu sem sóttu um eftir að
umsóknarfrestur rann út. Alls fá
þess vegna 562 ungmenni vinnu
hjá bænum í sumar.
Þeir sem fæddir eru 1994 fá
vinnu í sex klukkustundir á dag
en þeir sem eru eldri í sjö klukkustundir.
Unglingar á aldrinum 14 til 16
ára fá vinnu í Vinnuskóla Garðabæjar sem starfar í júní og júlí,
að því er Guðfinna B. Kristjánsdóttir upplýsingastjóri greinir
frá.
- ibs

LÖGREGLUFRÉTTIR
Rólegt í Reykjavík
Rólegt var hjá lögreglunni í Reykjavík
aðfaranótt sunnudags. Tólf voru teknir
fyrir ölvunarakstur á höfuðborgarsvæðinu og fangageymslur voru
nær tómar en þar gisti einn sökum
mikillar ölvunar.

Forseti Alþingis segist stefna að því að halda starfsáætlun og ljúka þingi 9. júní:

Mælt fyrir smærra kvótafrumvarpinu
ALÞINGI Bæði kvótafrumvörp ríkisstjórnarinnar
hafa verið sett á dagskrá Alþingis. Það sama gildir
um kvótafrumvarp Hreyfingarinnar. Þetta varð
niðurstaðan af fundi forseta Alþingis með formönnum þingflokka síðdegis í gær.
Smærra stjórnarfrumvarpið, sem kveður á um
breytingar á núgildandi fiskveiðilöggjöf – hækkun
veiðigjalds, strandveiðar og fleira – er fyrst á dagskránni. Mælt verður fyrir því á morgun, að því
gefnu að samþykki fáist fyrir afbrigðum vegna þess
að málið er það seint fram komið. Búist er við miklum umræðum um frumvarpið áður en það verður
afgreitt til nefndar og því verður líklega ekki mælt
fyrir hinum frumvörpunum fyrr en síðar í vikunni.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins leggja
stjórnarliðar mikla áherslu á að afgreiða smærra
frumvarpið sem lög í sumar, áður en nýtt fiskveiðiár hefst í september. Stefnt er að því að koma því
stærra, sem snýst um grundvallarkerfisbreytingar,
í umsagnarferli fyrir sumarfrí.
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti Alþingis,
segir að enn standi yfir samningaviðræður um það
hvernig þinghaldinu verði hagað fram að 9. júní,

ALÞINGI Búist er við miklum umræðum um frumvörpin.
Afgreiðsla þeirra gæti því tekið töluverðan tíma. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

en þá á þingi að ljúka samkvæmt starfsáætlun.
Forsætisráðherra hefur sagt að hann telji jafnvel
þörf á sumarþingi ef ekki takist að afgreiða stjórnarfrumvörpin fyrir þinglok, en Ásta segir hins vegar að
það sé stefna þingforseta að halda starfsáætlun.
- sh

Landsbankinn
lækkar skuldir
ZmS¢ÞTVOE
viðskiptavina
Kynntu þér nýja skuldalækkun Landsbankans. Við lækkum
TLVMEJSFJOTUBLMJOHBPHNVOVZmS¢ÞTVOEWJ§TLJQUBWJOJS
OKØUBHØ§TBGFUUBHFSVNWJ§ÓTBNSNJWJ§¢ÈTUFGOV
PLLBSB§TUZ§KBWJ§FOEVSSFJTOIFJNJMBPHBUWJOOVMÓGT
7J§UMVNB§WFSB-BOETCBOLJOO¢JOO

1

Við endurgreiðum
20% af vöxtun

2

Við lækkum
fasteignaskuldir

3

Við lækkum
aðrar skuldir

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

Þær aðgerðir sem nú eru kynntar koma til framkvæmda fyrir 1. október 2011. Skilmála og nánari upplýsingar
VNTLVMEBMLLVO-BOETCBOLBOTNÈmOOBÈIFJNBTÓ§VPLLBS MBOETCBOLJOOJT F§BÓOTUBÞUJCÞJ-BOETCBOLBOT

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
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Bandaríkjadalur

115,42

115,98

Sterlingspund

189,59

190,51

Evra

164,22

165,14

Dönsk króna

22,023

22,151

Norsk króna

21,131

21,255

Sænsk króna

18,431

18,539

Japanskt jen

1,4234

1,4318

SDR

183,84

184,94

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
220,7817
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Barack Obama heimsótti bæinn Joplin sem mannskæður skýstrókur gekk yfir:

Metta sjötíu munna á dag:

Stappaði stálinu í heimamenn

Blindar skepnur

MISSOURI, AP Barack

Obama
Bandaríkjaforseti segir að fólkið
sem lifði af skýstrókinn í bænum
Joplin í Missouri hafi sýnt heiminum hvernig eigi að sýna samstöðu. Obama var viðstaddur
minningarathöfn í Joplin í gær,
viku eftir að rúmlega 130 íbúar
bæjarins fórust og hundruð slösuðust af völdum skýstróksins.
Enn er að minnsta kosti fjörutíu
manna saknað, en skýstrókurinn
er sá mannskæðasti í Bandaríkjunum í áratugi.
Obama sagði að bandaríska
þjóðin myndi standa þétt á bak

ELDGOS Margar skepnur á

bænum Kálfafelli I, rétt austan
við Kirkjubæjarklaustur, urðu
blindar vegna ösku úr eldgosinu í Grímsvötnum. Kom þetta
fram í fréttum Stöðvar 2 í gærkvöldi.
Hátt í tuttugu lömb urðu auk
þess að heimalningum vegna
eldgossins þegar þau misstu
eða týndu mæðrum sínum.
Heimalningarnir fúlsa við öllu
nema heitri mjólk sem þarf að
gefa þeim fjórum til fimm sinnum á dag. Bændurnir þurfa því
að metta sjötíu til níutíu munna
á dag.
- mmf

harmleikur allrar þjóðarinnar og
það þýðir að þjóðin mun taka þátt
í endurreisninni,“ sagði hann.
Forsetinn sagði ómögulegt
að sjá fyrir slíkar hörmungar
en hrósaði bæjarbúum fyrir að
hjálpa hver öðrum og setja sjálfa
sig um leið í mikla hættu. Bætti
hann við að allt um kring væru
hetjur sem væru tilbúnar að láta
gott af sér leiða.
Rúmlega sex hundruð sjálfboðaliðar og fimmtíu hópar með
hunda hafa leitað að fórnarlömbum í rústunum síðan skýstrókurinn gekk yfir.
- fb

BARACK OBAMA Forseti Bandaríkjanna

stappaði stálinu í heimamenn í bænum
Joplin í Missouri.
MYND/AP

við íbúa Joplin í þeirri sorg sem
þeir glímdu við. „Þetta er ekki
bara ykkar harmleikur. Þetta er

Býður Evrópusinnum allra
flokka yfir í Samfylkinguna
Forsætisráðherra segir að Evrópusinnaðir jafnaðarmenn úr öllum flokkum eigi að sameinast undir einum
hatti. Samfylkingin væri reiðubúin að skipta um nafn og forystu og breyta skipulagi sínu til að ná því fram.
STJÓRNMÁL Jóhanna Sigurðardóttir,

MALTA Íbúar Möltu samþykktu um
helgina að hjónaskilnaðir yrðu heimilaðir í landinu.

Maltverjar vilja breyta lögum:

Skilnaðir verða
leyfðir á Möltu
Íbúar Möltu samþykktu á laugardag að sett yrðu
lög sem leyfðu hjónaskilnaði.
Lawrence Gonzi, forsætisráðherra landsins, segir að þingið
muni virða vilja þjóðarinnar og
lögleiða skilnaði. Þar með verður
Malta ekki lengur eina ríki
Evrópu þar sem ólöglegt er fyrir
hjón að skilja.
Talið er að um 52 prósent Maltverja hafi greitt atkvæði með
lögleiðingunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Íbúar Möltu eru
að mestum hluta kaþólskir og
eru áhrif kaþólsku kirkjunnar á
þjóðina mikil. Til að mynda eru
fóstureyðingar bannaðar í landinu.
- fb

MALTA, AP

LEIÐRÉTTING
Ranghermt var í laugardagsútgáfu
Fréttablaðsins að Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hefði ávarpað
aðalfund Landverndar. Það var Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra
sem sat fundinn.

forsætisráðherra og formaður
Samfylkingarinnar, segir að ekki
standi á Samfylkingunni að gera
breytingar á flokknum til að hann
geti rúmað alla Evrópusinnaða
jafnaðarmenn landsins, sem nú séu
dreifðir um marga flokka.
Þetta kom fram í ávarpi hennar á
flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar í gær.
„Hversu lengi ætla Evrópusinnar að starfa í flokkum sem
berjast leynt og ljóst gegn aðildarviðræðum?“ spurði Jóhanna.
„Hversu lengi ætla stuðningsmenn
aukins jöfnuðar, aukins lýðræðis,
aukins arðs þjóðarinnar af auðlindum landsins og öflugra velferðarkerfis að starfa í flokkum sem
leynt og ljóst berjast gegn framgangi þessara mikilvægu mála?“
Jóhanna sagði Samfylkinguna
eiga að standa öllum þessum
hópum opin. „Breytt skipulag, nýtt
nafn, ný forysta eða annað á ekki
að standa í vegi fyrir því,“ bætti
hún við.
Jóhanna sagði að það væru helst
almennir launþegar, lífeyrisþegar
og barnafjölskyldur sem ættu að
njóta aukins hagvaxtar næstu ára.
„Ofurlaunaliðið, fjárglæframennirnir og stóreignaelítan fær
ekki að soga til sín hagvöxtinn sem
fram undan er ef við fáum að ráða.
Það er nóg að þjóðin hafi þurft að
að greiða fyrir síðasta gleðskap
þessa fólks. Sú svallveisla var
haldin undir lúðrablæstri frjálshyggjutrúboðs Sjálfstæðisflokksins. Lífskjarasóknin sem fram
undan er verður hins vegar á forsendum jafnaðarstefnunnar,“ sagði
forsætisráðherrann.

Ofurlaunaliðið,
fjárglæframennirnir og
stóreignaelítan fær ekki að
soga til sín hagvöxtinn sem
fram undan er ef við fáum að
ráða.
JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
FORSÆTISRÁÐHERRA

Jóhanna gagnrýndi útgerðarmenn harðlega í ávarpinu fyrir að
hóta því að nýta ákvæði í nýgerðum kjarasamningum um að stytta
þá úr þremur árum niður í eitt
ef ekki verði komin niðurstaða í
kvótamálin sem er þeim að skapi
fyrir 22. júní. „Þetta er ótrúleg
ósvífni, sem ekki er hægt að líða,“
sagði hún.
Þá gagnrýndi hún LÍÚ jafnframt fyrir harða andstöðu þess
við kvótafrumvörp ríkisstjórnarinnar; fullyrðingar um fjöldagjaldþrot í sjávarútvegi stæðust ekki og
að breytingarnar væru lykilatriði.
Því væri mikilvægt að stjórnarflokkarnir næðu að sigla málinu
í höfn en hins vegar væri ljóst að
sjálfstæðismenn, sem hún kallaði
málsvara LÍU, myndu gera allt sem
í þeirra valdi stæði til að bregða
fæti fyrir málið.
Jóhanna vék einnig að Evrópumálum og sagði fullbúinn samning
um aðild Íslands að Evrópusambandinu geta legið fyrir um áramótin 2012-2013. „Allt bendir því
til að við gætum lokið þessu mikilvæga máli fyrir lok þessa kjörtímabils.“
stigur@frettabladid.is

GAGNRÝNDI STJÓRNARANDSTÖÐUNA Jóhanna sagði að af „svartagallsrausi stjórnar-

andstöðunnar“ mætti halda að ríkisstjórnin hefði tekið við góðu búi fyrir tveimur
árum en væri á góðri leið með að koma öllu í kalda kol.
MYND/STÖÐ 2

Vonast til að stóriðja glæði efnahaginn
Jóhanna varði nokkru púðri í að ræða stóriðjumál í ávarpi sínu. Hún sagðist
reikna með að nú styttist verulega í að tilkynnt yrði um framkvæmdir í
tengslum við orkufrekan iðnað á Norðurlandi, eins og Katrínu Júlíusdóttur
iðnaðarráðherra hefur orðið tíðrætt um síðustu misseri.
„Ég er líka orðin mun bjartsýnni en áður um að Norðurál nái að semja við
HS orku og Orkuveituna um nægilega orku til að álver þeirra í Helguvík geti
orðið að veruleika með tilheyrandi framkvæmdum við Hverahlíðarvirkjun,
Reykjanesvirkjun og línulagnir í tengslum við orkufrekan iðnað á Suðurnesjum,“ sagði Jóhanna.
Ef öll verkefni í orkufrekum iðnaði verði að veruleika sé útlit fyrir fjárfestingar og virkjanaframkvæmdir fyrir 300 til 400 milljarða á næstu þremur
til fimm árum og sex til sjö þúsund ársverk við uppbygginguna.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Soffía
Sveinsdóttir

3

3

8

veðurfréttamaður

3 6
4

KÓLNANDI Í dag
og á morgun
verður heldur svalt
á norðanverðu
landinu og úrkoma
gæti fallið sem
slyddu- eða snjóél.
Á morgun má
búast við vaxandi
vætu eftir því sem
líður á daginn og á
miðvikudaginn eru
horfur á rigningu
eða skúrum í öllum
5
landshlutum.
Á MORGUN
3-10 m/s
Hvassara SA-til.
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MIÐVIKUDAGUR
Hægviðri
inn til landsins.

10

8

Alicante

24°

Basel

27°

Berlín

27°

Billund

19°

Frankfurt

27°

Friedrichshafen

29°

Gautaborg

18°

Kaupmannahöfn

18°

Las Palmas

21°

London

16°

Mallorca

25°

New York

33°

Orlando

32°

Ósló

16°

París

24°

San Francisco

15°

Stokkhólmur

17°

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

Ætti að takmarka setutíma forsætisráðherra í stjórnarskrá?
Já

80,4%
19,6%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG

Eru bætur til Breiðavíkurdrengja of lágar?
Segðu skoðun þína á visir.is

Sif Cosmetics hefur selt 33.512 flöskur af EGF-húðdropum á einu ári á Íslandi:

Hundruð hreiðra yfirgefin:

Selja dropa í ellefu þjóðlöndum

Æðarvarp varð
illa úti í hreti

HEILSA Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Sif
Cosmetics hefur markaðssett EGF BIOeffect
húðdropa í ellefu löndum og hefur dreifingaraðila fyrir húðdropanna í 42 löndum beggja
vegna Atlantsála. Fyrirtækið hefur á einu ári
selt yfir þrjátíu þúsund flöskur af dropunum
hér á landi.
Húðdroparnir eru afurð íslenskra vísindarannsókna og nýjung á snyrtivörumarkaðnum.
Þeir innihalda svokallaða frumuvaka sem
hvetja náttúrulega endurnýjun húðfruma.
Frumuvakarnir eru framleiddir í byggi af
nýsköpunarfyrirtækinu ORF Líftækni.
Húðdroparnir hafa hlotið umfjöllun í tískutímaritunum Elle, Cosmopolitan, Marie
Claire og frönsku og þýsku útgáfunni af

Vogue, en síðastnefnda tímaritið birti lofsamlega grein um húðdropana í júníhefti
sínu.
Húðdroparnir eru seldir í Bretlandi, Þýskalandi, Ítalíu, Danmörku og Hollandi, þar sem hollenska flugfélagið KLM hefur
sett húðdropana í sölu í öllum
flugvélum sínum. Í Frakklandi
lagði lífsstílsverslunin Colette
línurnar með því að vera fyrsti
franski útsölustaðurinn, en þar
seldist fyrsta sendingin af EGFhúðdropunum upp á viku, segir
í fréttatilkynningu.

NÁTTÚRA Æðarvarp á Norðurlandi
virðist hafa orðið mjög illa úti í
vorhretinu sem þar gekk yfir á
dögunum. Siglo.is segir frá því að
allt að 60 prósent af hreiðrum í
Siglufirði hafi verið yfirgefin.
Þar segir að ætla megi að fjöldi
hreiðranna geti verið um 600 og
hvert hafi með fjórum eggjum að
meðaltali. Þá er ljóst að varp
annarra fuglategunda hefur
misfarist.
Fuglaáhugamenn hafa skotið
máva til að hindra það að þeir
útrými öllu varpi.
- shá

- shá

bV\\^5&'d\(#^h')-#&-,

24.–26. júní Hvammstanga Húnaþingi vestra
www.landsmotumfi50.is

BioVinci

D-vítamín

Vítamínið sem allir eru að tala um

HÆTTULEGAR AGÚRKUR Níu hafa látist í Þýskalandi og um þrjú hundruð hafa veikst eftir að hafa borðað sýktar agúrkur.

MYND/AP

Banvænu agúrkurnar
ekki fluttar til Íslands
Fæst í apótekum

Þú færð Fréttablaðið
á kostnaðarverði á 120 stöðum
um land allt. Nánari upplýsingar
á visir.is/dreifing
FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt
á Vísi eða fengið sendan daglegan
tölvupóst með blaði dagsins. Nánari
upplýsingar á: visir.is/dreifing

Níu hafa látist í Þýskalandi eftir að hafa borðað sýktar agúrkur frá Spáni. Þrjú
hundruð í Þýskalandi og tugir í Danmörku og Svíþjóð hafa farið á sjúkrahús.
Spænskar agúrkur hafa verið fluttar inn til Íslands en ekki að undanförnu.
TÉKKLAND, AP Lífrænar agúrkur

hafa verið afturkallaðar úr verslunum í Austurríki og í Tékklandi
af ótta við útbreiðslu veiru sem
hefur banað að minnsta kosti níu
manns og valdið veikindum hundraða manna víðs vegar um Evrópu.
Í Þýskalandi hafa níu látist og
um þrjú hundruð veikst vegna
HUS-veirunnar, sem er sjaldgæft
afbrigði E.coli-veirunnar. Í Svíþjóð
hafa um tíu manns þurft að fara á
sjúkrahús undanfarnar tvær vikur
eftir að hafa ferðast til Þýskalands.
Í Danmörku hafa átta manns farið
á sjúkrahús með E.coli-sýkingu
sem gæti tengst þessari nýju veiru.
Hún hefur einnig greinst í Bretlandi og í Hollandi.
Eggert Árni Gíslason, framkvæmdastjóri Mata ehf., segir að

alltaf sé eitthvað u m að
fyrirtækið flytji
inn agúrkur þó
svo að stærstur
hluti sé íslensku r.
Und a n farið hafa þær
erle ndu ei n göngu komið frá
KJARTAN MÁR
Hollandi en það
FRIÐSTEINSSON
hefur þó gerst
að spænskar agúrkur hafi verið
fluttar til Íslands. „Íslendingar
hafa flutt inn agúrkur á veturna
frá Spáni en það hefur verið í mjög
litlu magni,“ segir Eggert Árni og
bætir við að þær hafi ekki verið
lífrænar eins og þær sem sýktust
á Spáni.
Kjartan Már Friðsteinsson,

framkvæmdastjóri Banana ehf.,
segir fyrirtækið stöku sinnum
flytja inn agúrkur frá Hollandi.
„Það eru eiginlega allar gúrkur íslenskar. Ef þær skyldu vera
erlendar eru þær hollenskar. Það
gerist stundum ef það er ekki næg
uppskera hér heima og þá er það á
veturna,“ segir Kjartan Már, sem
telur að íslenskir agúrkuneytendur
þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur.
Talsmaður Evrópusambandsins segir að rekja megi HUS-veiruna til tveggja gróðurhúsa á Spáni
sem hafi nú hætt starfsemi. Verið
er að rannsaka hvort veiran eigi
uppruna sinn í vatninu eða jarðveginum á svæðinu. Niðurstöður
úr þeim rannsóknum eru væntanlegar á allra næstu dögum.
freyr@frettabladid.is

Líffræðinemi aflar upplýsinga um fuglalíf á Snæfellsnesi í sumar:

Laða ferðamenn að fuglaskoðun
NÁTTÚRA Náttúrustofa Vesturlands og Háskólasetur
Snæfellsness, með styrk frá Nýsköpunarsjóði, munu
standa fyrir öflun upplýsinga um fuglalíf á Snæfellsnesi og í Dölum. Verkefnið er til að styðja við ferðaþjónustuna og laða að áhugafólk um fuglaskoðun.
Ráðinn hefur verið líffræðinemi til starfa í sumar
og hófst gagnaöflun á fyrstu dögum maímánaðar
þegar starfsmenn NSV og HS skoðuðu fugla á öllu
svæðinu.
Samtals sást 61 fuglategund í athugunum á tveim
dögum, allt frá einum fugli af hverri tegund, en
fuglar af öðrum sáust í þúsundatali.
Á tegundalista Snæfellsness og Dala eru nú meðal
annarra flækingsfuglarnir mandarínönd, skutulönd,
landsvala og bjarthegri, fargestirnir rauðbrystingur,
margæs, tildra og sanderla og sjaldgæfir varpfuglar
á borð við skeiðönd, grafönd, flórgoða og haförn.
Fuglarnir skarta um þessar mundir sínum fínasta
varpbúningi og er þessi tími árs því kjörinn til
fuglaskoðunar.
- shá

MANDARÍNÖND Þessi stórkostlegi flækingur er ein ástæða
þess að áhugafólk um fuglaskoðun sækir á Snæfellsnesið.
Haförninn er þó óumdeildur einkennisfugl svæðisins.
MYND/RÓBERT
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VEISTU SVARIÐ?

Karlmaður dæmdur í átján mánaða fangelsi og til greiðslu miskabóta:

Áfengisvandi vex á Bretlandi:

Kefluðu mann og rændu hann

Milljón drekkur
sig í rúmið á ári

DÓMSMÁL Karlmaður á fimm-

tugsaldri hefur verið dæmdur í
Héraðsdómi Reykjavíkur í átján
mánaða fangelsi, meðal annars
fyrir rán og frelsissviptingu. Þá
var hann dæmdur til að greiða
fórnarlambinu 450 þúsund krónur
í miskabætur.
Ofbeldismaðurinn neyddi fórnarlambið, í félagi við tvo aðra
menn, með ofbeldi til að millifæra
110 þúsund krónur yfir á reikning
eins þeirra. Að auki söfnuðu ránsmennirnir verðmætum í íbúðinni,
þar á meðal 80 þúsund krónum í
peningum. Mál þess sem nú var

1 Hversu mikið fjölgaði öryrkjum
milli 2009 og 2010?

2 Hvað er Fíladelfía gömul?
3 Hvaða hljómsveit hefur samið
leikrit?
SVÖR
1. 200. 2. 75 ára. 3. Pollapönk.

Hafrannsóknastofnun:

VÍSINDI Töluvert magn fannst af
kolmunna á landgrunnskantinum
fyrir suðvestan og sunnan land í
leiðangri Hafrannsóknastofnunar
sem lauk nýverið. Um ársgamlan
kolmunna var að ræða.
Við Íslands-Færeyjarhrygginn var þennan árgang einnig að
finna en hins vegar var nánast
ekkert vart við fullorðinn kolmunna í leiðangrinum. Þessar
niðurstöður gætu því verið vísbending um að loks sé að koma
upp sæmilegur árgangur af kolmunna en allir árgangar frá og
með 2005 hafa verið mjög litlir.
Leiðangurinn er hluti af sameiginlegri leit og bergmálsmælingum Íslendinga, Norðmanna,
Færeyinga, Rússa og Evrópusambandsins á útbreiðslusvæði kolmunna og Norsk-íslenkri síld. - shá

MENNTAMÁL Jákvæð samskipti
kennara og nemenda í þremur
skólum í Reykjanesbæ; Njarðvíkurskóla, Myllubakkaskóla og
Holtaskóla, hafa aukist til muna.
Óæskileg hegðun nemenda hefur
snarminnkað. Þetta eru niðurstöður nýrrar umfangsmikillar rannsóknar á innleiðingu PBS (Positive
Behavior Support) í skólana þrjá
og árangur sem af því hlaust.
Rannsóknin er sú fyrsta sinnar
tegundar sem
gerð hefur verið
á Íslandi og ein
sú u m fa ngs mesta í Evrópu.
Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir
gerði meistararitgerð sína um
rannsóknina
GYLFI JÓN
og segir hún
GYLFASON
fyrstu niðurstöður benda til þess að áhrifa
PBS-kerfisins sé strax farið að
gæta í jákvæðri athygli starfsfólks, umbun fyrir góða hegðun
og virku eftirliti.
PBS er hannað til þess að
styrkja æskilega hegðun starfsfólks og nemenda til þess að fyrirbyggja og draga úr erfiðri hegðun.
Innleiðing kerfisins tekur um þrjú
til fimm ár og það er yfirleitt ekki
fyrr en í fyrsta lagi á öðru framkvæmdarári sem farið er yfir
notkun starfsfólks á aðferðum til
að breyta hegðun nemenda.
Í niðurstöðunum kom meðal
annars fram að óæskileg hegðun
nemenda á yngsta stigi í kennslustofum skólanna þriggja hefði
minnkað um helming síðan PBS
var innleitt. Jákvæð athygli starfsfólks hefur þá aukist til muna og

- flestar
stærðir

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is
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Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi
mismunandi sérblaða kemur út í
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá
ráðgjöfum okkar um hvar auglýsingin
þín nær best til markhópsins.
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mjög gott
með
félagsskapinn
ganga í gegnum okkar fyrsta barn ára.
mikilvægan.
ekki síður
og að
svipaða hluti.
Það er alltaf
FRAMHALD
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AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
Ívar Örn Hansen
S: 5125429 ,
gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný
S: 5125462,
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is

dæmdur var skilið frá málum hinna
tveggja og dæmt sérstaklega.
Þremenningarnir sviptu manninn frelsi á heimili hans við Hring-

Englandi vegna áfengisneyslu eru
nú komnar í meira en milljón á
ári í fyrsta sinn. Sjúklingum sem
leita læknis vegna áfengis hefur
fjölgað um 12 prósent á milli ára
og eru nær tveir þriðju þeirra
karlmenn. Fréttastofa BBC greinir frá þessu. Sjúkdómar tengdir
áfengisneyslu eru meðal annars
lifrarbilun, krabbamein, geðröskun og sömuleiðis slys og óhöpp.
Í ljósi stöðunnar vilja heilbrigðisyfirvöld koma á fót bættri
forvarnastefnu síðar á árinu. - sv

Jákvæð samskipti kennara og nemenda á Reykjanesi hafa aukist til muna eftir innleiðingu svokallaðs PBSkerfis. Þetta eru niðurstöður umfangsmikillar rannsóknar, þeirrar fyrstu sinnar tegundar hér á landi.

BURSTAR í vélsópa á lager
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bundu hendur fórnarlambsins. Myndin
tengist fréttinni ekki beint.

ENGLAND Sjúkrahúsinnlagnir í

Óæskileg hegðun nemenda
er helmingi minni en áður

Töluvert magn
af kolmunna


*
)

BUNDNAR HENDUR Ofbeldismennirnir

braut í Reykjavík í desember 2009.
Þeir beittu hann ofbeldi í því skyni
að ná frá honum verðmætum, slógu
hann í andlitið, tóku hann hálstaki,
fjötruðu hendur hans og tróðu
tusku upp í munn hans og kefluðu
hann.
Sá sem nú var dæmdur játaði sök
fyrir dómi. Hann var jafnframt
fundinn sekur um að hafa tekið
bíl í heimildarleysi og sett á hann
skráningarmerki, sem hann stal af
öðrum bíl.
Maðurinn á langan sakaferil og
hefur meðal annars hlotið fimmtán
refsidóma.
- jss

Sigríður Hallgríms
S: 5125432,
gsm 6924700
sigridurh@365.is

Þetta er þvert á það
sem maður hefði
haldið að hrunið hefði haft
áhrif á. Þá hefur dregið
stórkostlega úr agavandamálum síðan við hófum
innleiðingu kerfisins.
GYLFI JÓN GYLFASON
YFIRSÁLFRÆÐINGUR

SKÓLABÖRN Hegðun barna á öllum skólastigum var mæld í rannsókninni og voru
marktækar breytingar á hegðun á öllum stigum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hegðun í skólunum skráð í fjögur ár
Tilgangur rannsóknarinnar var að meta árangur PBS-kerfisins með svokölluðum beinum áhorfsmælingum. Það felur í sér að hegðun er metin og
skráð eftir ákveðnum skilgreiningum og samræmi milli skráningarmanna
er metið reglulega. Kolbrún segir sambærilega rannsókn ekki hafa verið
gerða og jafnmiklum gögnum um hegðun nemenda og starfsfólks hefur
ekki verið safnað, hvorki á Íslandi né annars staðar í heiminum svo vitað
sé til.
Búið er að safna gögnum hverja önn síðan um haustið 2007, þrjár vikur
í senn. Mælt var á öllum svæðum skólanna, stigum, göngum, matsal,
útisvæðum og kennslustofu. Tilviljun réð því með hverjum var fylgst en
dregið var í bekki og hegðun mæld í þeim öllum.
Öll aldursstig voru mæld. Yngsta stig er frá 1. til 3. bekkjar, miðstig frá 4.
til 7. bekkjar og elsta stig frá 8. til 10. bekkjar.

hefur hlutfallið nær þrefaldast.
Óviðeigandi hunsun starfsfólks
hefur einnig minnkað um helming.
Gylfi Jón Gylfason, yfirsálfræðingur hjá Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar, fékk hugmyndina að rannsókninni ásamt
Zuilmu Gabríelu Sigurðardóttur.
Tildrög rannsóknarinnar var
mastersritgerð Ragnheiðar Sifjar
Gunnarsdóttur, sem sá um verkefnið fyrstu árin og safnaði gögnum áður en innleiðing PBS hófst.
Rannsóknin er unnin í samstarfi
Reykjanesbæjar og Háskóla
Íslands.
Gylfi Jón segir einar merkilegustu niðurstöðurnar vera þær að á
sama tíma og hér gangi yfir efnahagshrun og atvinnuleysi, þar sem
Reykjanesbær varð hvað verst
úti, séu kennarahóparnir almennt
jákvæðari í dag en fyrir hrun.
„Þetta er þvert á það sem maður
hefði haldið að hrunið hefði haft
áhrif á. Þá hefur dregið stórkostlega úr agavandamálum síðan við
hófum innleiðingu kerfisins, “
segir Gylfi Jón. „Svona hugarfar
ætti að vera öðrum til fyrirmyndar.“
sunna@frettabladid.is

Stöð 2 fagnaði aldarfjórðungsafmæli í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum:

20 þúsund sóttu afmælishátíð
FÓLK Um tuttugu þúsund manns

komu til afmælishátíðar Stöðvar 2
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum
á laugardag. Áskrifendum í Stöð 2
Vild var boðið til hátíðarinnar, en
stöðin fagnar 25 ára afmæli um
þessar mundir.
Boðið var upp á fjölbreytt
skemmtiatriði á afmælishátíðinni, fyrir börn á öllum aldri.
Meðal þeirra sem komu fram
voru Íþróttaálfurinn, Solla Stirða
og Glanni Glæpur úr Latabæ,
félagarnir Sveppi og Villi og vinkonurnar Skoppa og Skrítla sem
glöddu yngstu gestina. Söngkonan Jóhanna Guðrún tók lagið auk
þess sem Steindi jr. og Ásgeir stigu
á stokk, sem og Friðrik Dór, Jón
Jónsson og Helgi Björnsson.
Þegar hungrið sagði til sín gátu
allir fengið sér pylsu og svaladrykk.
- mmf

LÍF OG FJÖR Áskrifendur Stöðvar 2 Vildar gerðu sér glaðan dag ásamt fjölskyldum
sínum á laugardag.
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Hefur tvívegis verið dæmdur fyrir líkamsárásir á stuttu tímabili:

87 prósent sögðu já:

Davíð Smári ákærður fyrir árás

Framsýn samþykkti samning

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur

GEGN KJARNORKU Liðsmenn Green-

peace hafa sett mótmælaborða gegn
kjarnorkuverum á Brandenborgarhliðið í Berlín.
NORDICPHOTOS/AFP

ákært Davíð Smára Helenarson
fyrir hrottafengna líkamsárás á
skemmtistaðnum Nasa við Austurvöll.
Davíð Smári, sem tvívegis áður
hefur hlotið dóm fyrir samtals
fjórar líkamsárásir, er í ákæru
sagður hafa ráðist á manninn í
apríl í fyrra ásamt hópi manna.
Þeir hafi slegið hann hnefahögg í
höfuð og líkama en Davíð hafi þar
að auki ítrekað sparkað í höfuð
hans og líkama og slegið hann í
höfuðið með glerflösku.
Annar maður er ákærður fyrir

Lofaði bót og betrun í sjónvarpsviðtali

KJARAMÁL Félagsmenn stéttar-

Davíð Smári komst í fréttir sumarið 2007 þegar hann hafði ráðist á dómara
í utandeildarleik í fótbolta og tuskað skemmtikraftinn Sveppa til í miðbænum. Þá bað hann dómarann afsökunar í sjónvarpsviðtali og sagðist þurfa að
gera eitthvað í sínum málum. Síðar gerðist hann sekur um fleiri líkamsárásir.
Hann hlaut sjö mánaða fangelsisdóm í desember 2008 fyrir tvær árásir og
annan hálfs árs dóm í mars í fyrra fyrir tvær árásir til viðbótar.

árásina ásamt Davíð, en hinir úr
hópnum eru óþekktir. Ákæran var
þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í síðustu viku en báðir ákærðu
neituðu sök.

Þolandi árásarinnar marðist og
skarst illa og brotnaði auk þess í
andliti. Hann krefst tæplega 830
þúsund króna í skaða- og miskabætur.

Mladic neitar aðild að
ódæðinu í Srebrenica
HÁSKÓLI UNGA FÓLKSINS Námsfram-

boðið er mjög fjölbreytt og hægt að
læra margar mismunandi greinar.

Ratko Mladic, fyrrverandi yfirmaður herliðs Bosníu-Serba, segist vera saklaus af
ákæru um fjöldamorð í bænum Srebrenica. Hann verður líklega framseldur til
stríðsglæpadómstólsins í Haag í dag. Einn stríðsglæpamaður er enn ófundinn.
SERBÍA, AP Ratko Mladic, fyrrver-

Verður um allt land í sumar:

Háskóli unga
fólksins af stað
MENNTUN Óvenju fjölbreytt starf-

semi verður í Háskóla unga fólksins, sem verður haldinn 6. til 10.
júní næstkomandi, vegna 100 ára
afmælis Háskóla Íslands. Búið er
að opna fyrir umsóknir.
Háskóli unga fólksins stendur
börnum í sjötta til tíunda bekk til
boða og nemendurnir raða sjálfir
saman stundatöflu og ákveða
hvaða námskeið þeir vilja sækja.
Framhaldsnemar og kennarar við
HÍ hafa umsjón með námskeiðunum.
Í tilefni af aldarafmæli HÍ var
ákveðið að fara með Háskóla
unga fólksins víðar um landið en
áður. Skólinn hefur því slegist
í för með Háskólalestinni og
heldur námskeið á níu stöðum um
landið í sumar. Um helgina var
skólinn til að mynda á Húsavík.
- þeb

ALÞINGI
Vilja funda um bankaskýrslu
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í fjárlaganefnd Alþingis hafa óskað eftir
fundi í nefndinni til að ræða skýrslu
fjármálaráðherra um endurreisn
bankakerfisins frá því í mars. Þá óska
þeir eftir því að formaður nefndarinnar hlutist til um að fjármálaráðherra mæti á fundinn.

andi yfirmaður herliðs BosníuSerba, segist vera saklaus af
ákæru um fjöldamorð á átta
þúsund mönnum og drengjum í
bænum Srebrenica í Bosníustríðinu árin 1992 til 1995. Þessu hélt
sonur hans, Darko Mladic, fram
í gær. Þjóðarmorðin í Srebrenica
eru þau verstu í Evrópu síðan í
seinni heimsstyrjöldinni.
„Hvað sem gert var í Srebrenica þá kom hann hvergi nærri
því,“ sagði Darko Mladic um föður
sinn. „Hann bjargaði mjög mörgum konum, börnum og hermönnum. Hann fyrirskipaði að farið
yrði með þá særðu í burtu, konurnar og börnin líka og síðan hermennina. Ef eitthvað var gert án
hans vitneskju kom hann hvergi
nálægt því.“
Auk fjöldamorðanna var fjölda
kvenna sem ekki voru frá Serbíu
nauðgað. Líkum hundraða fórnarlamba var kastað ofan í ána Drina
á meðan öðrum líkum var komið
fyrir í fjöldagröfum í kringum
Srebrenica.
Mladic hafði verið á flótta í sextán ár, eða síðan hann var ákærður
af stríðsglæpadómstólnum í Haag
fyrir þjóðarmorð árið 1995. Hann
er nú í fangelsi í Serbíu eftir að
hann var handtekinn á fimmtudag
í bænum Lazareva við hefðbundna
leit lögreglunnar í fjórum íbúðarhúsum.
Að sögn Darko Mladic og fjölskyldu hans er faðir hans, sem
er 69 ára, heilsuveill og á frekar
heima á sjúkrahúsi en í fangelsi.
Engu að síður er talið líklegt að
hann verði framseldur til stríðsglæpadómstólsins í dag. Hægri-

BÍTIÐ

MEÐ HEIMI OG KOLLU
ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50

félagsins Framsýnar hafa samþykkt kjarasamning við Samtök
atvinnulífsins með 87 prósentum
atkvæða. Alls voru 830 á kjörskrá en 146 kusu, eða tæplega
átján prósent félagsmanna.
Kjarasamningurinn hefur því
tekið gildi, en hann gildir fyrir
almennan vinnumarkað. Samkvæmt honum munu taxtar
hækka um tólf þúsund krónur og
launafólk fær 50 þúsund króna
eingreiðslu um næstu mánaðamót.
- þeb

Hasssmyglari dæmdur:

Kom með hassið í sokkunum
DÓMSMÁL Erlendur karlmaður
hefur verið dæmdur í tveggja
mánaða fangelsi fyrir að reyna
að smygla til landsins nær 500
grömmum af hassi.
Maðurinn, sem er rúmlega þrítugur, kom með flugi frá Kaupmannahöfn 25. maí síðastliðinn.
Hassið hafði hann falið í fimm
pakkningum. Hann hafði eina
pakkningu í hvorum sokk og
þrjár pakkningar um mitti sér.
Maðurinn játaði brot sitt fyrir
dómi. Frá fangelsisrefsingu hans
dregst sá tími sem hann hefur
setið í gæsluvarðhaldi.
- jss

Ákærður fyrir líkamsárás:

Sló með glasi
og skar á höfði
DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur

MÓTMÆLI Hægriöfgamenn í Serbíu mótmæla handtöku Ratko Mladic, fyrrverandi

yfirmanns herliðs Bosníu-Serba.

MYND/AP

öfgamenn hvöttu stuðningsmenn
sína til að mótmæla handtökunni
í borginni Belgrad í Serbíu í gær,
enda er Mladic álitinn hetja af
sumu fólki í Serbíu.
Enn á eftir að finna einn ákærðan stríðsglæpamann sem hefur
verið á flótta síðan Bosníustríðinu
lauk, en það er Goran Hadzic, fyrrverandi uppreisnarleiðtogi Króatíu-Serba. Fyrrverandi saksóknari Sameinuðu þjóðanna, Carla Del
Ponte, telur að hann sé búsettur í
Serbíu og að mikil áhersla verði
nú lögð á að finna hann eftir að
Mladic var handsamaður.

maður hefur verið ákærður af
ríkissaksóknara fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás.
Maðurinn er sakaður um að
hafa slegið annan í höfuðið með
glerglasi, sem brotnaði með þeim
afleiðingum að fórnarlambið
hlaut þrjá skurði á höfði og andliti, sem sauma þurfti.
Atvikið átti sér stað aðfaranótt
miðvikudagsins 12. janúar 2011 á
skemmtistaðnum Ránni í Reykjanesbæ. Maðurinn sem fyrir árásinni varð krefst rúmlega 200 þúsunda króna í skaðabætur.
- jss

LÖGREGLUFRÉTTIR
Braust inn og stal bíl
Ungur próflaus ökumaður braust inn
á verkstæði á Sauðárkróki á laugardagsmorgun og stal lyklum að jeppa.
Hann ók suður Sauðárkróksbrautina
en missti stjórn á bílnum, sem fór
út af við Geitagerði. Ökumaðurinn
var fluttur til Akureyrar en var ekki
alvarlega slasaður. Jeppinn er ónýtur.

freyr@frettabladid.is

RATKO MLADIC Myndin var tekin 15.

febrúar 1994. Ári síðar var Mladic
ákærður fyrir þjóðarmorð. Hann var á
flótta í sextán ár. NORDICPHOTOS/AFP

Greinargerð vegna rýnifunda Íslands og Evrópusambandsins um samgöngunet:

Aðild gæti auðveldað fjármögnun
EVRÓPUMÁL Aðild Íslands að
Evrópusambandinu myndi veita
Íslandi þátttökurétt í hinni svokölluðu TEN-E áætlun, að því er
fram kemur í greinargerð vegna
rýnifundar um samgöngunet í
aðildarviðræðum Íslands og ESB.
Þátttaka að TEN-E býður upp á
að tenging íslenska raforkukerfisins við raforkumarkað ESB verði
fjármögnuð að hluta í gegnum
TEN-E, en hugsanlega einnig verkefni innanlands.
TEN-E stendur fyrir TransEuropean Energy Networks og er
samevrópskt orkunetkerfi. TEN-E
og stefnumótun um slík kerfi hafa
hvorki verið tekin upp í EES né
innleidd á Íslandi.
Í greinargerðinni er reifað
að þetta samgöngunet miði að
uppbyggingu og þróun samevrópskra kerfa til að efla efnahagslega, félagslega og svæðisbundna

samheldni og virkni innri markaðarins. Sérstök áhersla er lögð á
að tengja eyjar, landlukt svæði og
jaðarsvæði ESB.
Alls eru til ráðstöfunar 22 milljónir á ári í TEN-E, sem fara að
mestu í hagkvæmnisathuganir.
Fjá rhagsleg ur stuðni ng ur
TEN-E getur aldrei orðið meira en
brotabrot af heildarkostnaði. Fjárfestingarbanki Evrópu lánar hins
vegar fyrir allt að helmingi kostnaðar við TEN-E verkefni og Fjárfestingarsjóður Evrópu veitir að
auki lánaábyrgðir, segir í greinargerðinni, sem nálgast má á vef
utanríkisráðuneytisins.
- kóþ

RAFNET Ekki verður séð að aðild að
ESB hefði önnur áhrif á það sem varðar
samningskaflann um evrópsk samgöngunet en að Ísland gæti tekið þátt í
TEN-E.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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REYÐARFJÖRÐUR Tilkoma álvers hafði

mikil áhrif á byggingu íbúðarhúsnæðis á
Austurlandi.

Vilja félag um óseldar íbúðir:

Íbúðir skili arði
og efli samfélag
AUSTURLAND Bæjarráð Fljótsdals-

héraðs vill að Íbúðalánasjóður
ræði við aðila á Austurlandi um
stofnun eignarhaldsfélags utan
um íbúðir sem sjóðurinn á þar
í fjórðungnum og seljast ekki.
„Markmið félagsins verði að
bæta nýtingu íbúðanna, þannig
að þær skili eigendum sínum
arði og efli um leið nærliggjandi
samfélag,“ segir bæjarráðið, sem
þar með tekur undir með tveimur
einstaklingum sem komu hugmyndinni á framfæri við bæjaryfirvöld.
Íbúðalánasjóður á nú um 180
íbúðir í Fljótsdalshéraði, Fjarðabyggð, Seyðisfirði og Höfn, Þar
af standa um 120 íbúðir tómar.
Sjóðurinn hefur viljað fara sér
hægt að fasteignamarkaðinum
eystra.
- gar

LÖGREGLUFRÉTTIR
Kannabisræktun stöðvuð
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
stöðvaði kannabisræktun í íbúð í
Kópavogi í síðustu viku. Við húsleit
var lagt hald á þrjátíu kannabisplöntur og ýmsan búnað. Húsráðandi,
karlmaður á þrítugsaldri, játaði sök.

DÓMSMÁL
Fíkniefnasali ákærður
Rúmlega tvítugur maður hefur verið
ákærður fyrir Héraðsdómi Reykjaness
fyrir ítrekaða vörslu fíkniefna Hann
var í fyrra skiptið tekinn með kannabisefni og í hið síðara með umtalsvert
magn af sama efni svo og amfetamíni
í sölupakkningum.

Íra í evrusamstarfinu hafa verið stórslys.

„Engin myntbandalög hafa
staðist tímans tönn,“ sagði hann
á opnum fundi Alþjóðamálastofnunar HÍ og Heimssýnar, sem eru

samtök andstæðinga ESB-aðildar Íslands. Hann rifjaði upp að á
tíunda áratugnum, fyrir tíð evrunnar, hefði hagvöxtur verið mikill í Írlandi og góðæri. Þegar lágvaxta evran hafi verið tekin upp
hafi efnahagslífið hitnað enn, sem
sjálfstæður Seðlabanki Írlands
hefði getað kælt með stýrivöxtum.
Í fyrirspurnum var Coughlan
spurður um kannanir sem sýna að
80 prósent Íra eru hlynntir evru
og hvað hann legði til. Sjálfur sér
hann fyrir sér áframhaldandi fríverslun í Evrópu en líklegt sé að
upp úr evrusamstarfinu slitni.- kóþ

DÓMSMÁL Karlmaður hefur verið

ákærður fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir sérstaklega
hættulega líkamsárás. Honum er
gefið að sök að hafa á skemmtistaðnum Barböru í Reykjavík,
slegið annan mann í höfuðið með
glerglasi, með þeim afleiðingum
að sá síðarnefndi hlaut tvo skurði
vinstra megin á enni. Atvikið átti
sér stað í ágúst á síðasta ári.
Maðurinn sem fyrir árásinni
varð krefst miskabóta samtals að
fjárhæð 300 þúsund krónur.
- jss

Ungmenni ánægð
með íslenska skóla
Um 90 prósent íslenskra ungmenna telja háskóla hér á landi góðan kost, samkvæmt nýrri könnun ESB. Flestir stunda háskólanám til þess að fá hærri laun
og fjölga atvinnutækifærum. Kemur ekki á óvart, segir menntamálaráðherra.
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UMHVERFISMÁL Mun fleiri tóku þátt
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Heimild: Flash Eurobarometer on Youth - ESB

Þessi rannsókn
staðfestir þær vísbendingar að Íslendingar
treysti skólakerfinu.
KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
MENNTA- OG
MENNINGARMÁLARÁÐHERRA

Ítalía 56,9

Litháen 57,9

20
%

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hjóluðu 831.000
kílómetra í átaki

Hlutfall ungs fólks sem telur háskóla í sínu heimalandi góðan kost

Frakkland 61,7

Nær öll íslensk ungmenni, eða 90
prósent, telja að háskólanám hér
á landi sé góður kostur. Af ungmennum í 31 Evrópulandi er hlutfallið einungis hærra hjá þeim
dönsku sem telja að háskólanám
þar í landi sé aðlaðandi kostur, eða 91 prósent. Þetta kemur
fram í nýrri könnun, Flash Eurobarometer on Youth, sem gerð var
fyrir Evrópusambandið (ESB) í
janúar síðastliðnum.
Hlutfallið var lægst á Ítalíu
og Litháen, en um 57 prósent
ungs fólks í þessum löndum telja
háskólana þar góða. ESB-meðaltalið var 76 prósent.
Katrín Jakobsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, segir
niðurstöðurnar ekki koma á óvart.
„Þetta er í takti við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér
á landi á viðhorfi íslenskra ungmenna til skólastarfs almennt,“
segir Katrín. „Þessi rannsókn
staðfestir þær vísbendingar að
Íslendingar treysti skólakerfinu.“
Flestir sögðust sækja háskólanám til þess að fá betri atvinnutækifæri eða fá hærri laun eða
vegna þess að þeir hefðu mikinn
áhuga á ákveðnu efni.
„Íslensk ungmenni eru mjög
meðvituð um laun,“ segir Katrín.
„Þau hafa til að mynda meiri
áhyggjur af því að hafa lág laun
í framtíðinni heldur en nágrannaþjóðirnar.“
Afar fáir sögðust stunda
háskólanám til þess að bæta stöðu
sína á vinnumarkaði með því að
fara upp um hæfnisþrep. Þar var
hlutfallið lægst meðal Íslendinga
og Norðmanna. Afar hátt hlutfall
þýskra ungmenna segist sækja

HJÓLAÐ Í VINNUNA Fólk á öllum aldri
hefur tekið þátt í gegnum árin.

Átakið Hjólað í vinnuna:

Viðhorf til háskóla

ESB-meðaltal 76,4

Hver er afstaða ungmenna í Evrópu til
háskólanáms í sínu heimalandi?

Belgía 87,3

FRÉTTASKÝRING

Tyrkland 87,7

DÓMSMÁL Lögreglustjórinn á
höfuðborgarsvæðinu hefur ákært
konu á þrítugsaldri fyrir þjófnað.
Konunni er gefið að sök að hafa
farið inn í íþróttahús Fram við
Safamýri í Reykjavík og stolið
þaðan jakka, tösku og farsíma
ásamt lyklum að bifreið.
Eftir þetta tók hún umræddan
bíl traustataki og ók honum um
höfuðborgarsvæðið uns lögregla
stöðvaði aksturinn. Í millitíðinni
hafði konan komið við á bensínafgreiðslustöð Olís við Háaleitisbraut, dælt eldsneyti á stolna bílinn fyrir rúmlega 3.000 krónur
og stungið af án þess að borga.
Hún er krafin um greiðslu skaðabæta upp á rúmlega 100 þúsund
krónur.
- jss

SLYS Anthony Coughlan segir þátttöku

Slóvakía 88,6

Kona stal bensíni á stolinn bíl

EVRÓPUMÁL Evran hentar ekki
Írum enda er einungis þriðjungur viðskipta Íra við lönd innan
evrusvæðisins, segir dr. Anthony
Coughlan, heiðursprófessor við
Trinity College í Dyflinni.
Coughlan er efasemdarmaður
um Evrópusambandið og segir
mikilvægt fyrir hvert ríki að
hafa eigin gjaldmiðil, til dæmis
svo fella megi gengið þegar gefi
á bátinn. Evrusvæðið sem slíkt sé
ekki hagkvæmt myntsvæði heldur sé evran pólitískt verkefni sem
byggi í grunninn á vilja Þjóðverja
og Frakka til að halda friðinn.

Noregur 88,8

Þjófur greiði skaðabætur:

Segir evruna ekki henta Írum

Ákærður fyrir
hættulega árás

Ísland 89,8

sést ein kona horfa í margbrotinn
spegil, listaverk eftir Ólaf Egilsson, á
sýningu í Hong Kong. NORDICPHOTOS/AFP

Sló í höfuð með glerglasi:

Danmörk 90,7

Í SPEGLI ÓLAFS EGILSSONAR Þarna

Gengisfelling og stýrivextir mikilvæg hagstjórnartæki segir heiðursprófessor:

háskóla til þess að auka hæfni sína
á vinnumarkaðnum.
Katrín segir umræðuna um
hæfnisþrepin ekki hafa verið
ríkjandi hér á landi, hvorki á
vinnumarkaði né meðal launþega.
Það gæti meðal annars skýrst af
góðu atvinnuástandi hér á landi
lengst af.
Þá voru einnig afar fáir sem
sögðust leggja stund á háskólanám til að auka tækifæri sín til
þess að stofna eigið fyrirtæki.
Þar voru Norðurlöndin fimm með
lægst hlutfall en hæst var það í
Rúmeníu.
Katrín segir þetta sennilega
skýrast af því að hér á landi, sem
og á Norðurlöndunum, geti verið
meiri áhersla á önnur atvinnutækifæri heldur en að beina fólki í þá
átt að skapa þau sjálf.
„Þetta gæti vissulega verið vísbending fyrir atvinnulífið í landinu,“ segir mennta- og menningarmálaráðherra. sunna@frettabladid.is

í átakinu Hjólað í vinnuna nú en
í fyrra. Rúmlega ellefu þúsund
manns tóku þátt frá 694 vinnustöðum í 1.628 liðum sem skráð voru
til leiks.
Alls lagði þessi stóri hópur tæplega 831 þúsund kílómetra að baki
og er áætlað að þannig hafi sparast
150 tonn af koltvísýrings útblæstri
og fimmtán milljónir í eldsneytiskaup og 28 milljón kaloríur hafi
verið brenndar í leiðinni.
Ferðamátinn var í sjö af hverjum tíu tilfella á hjóli á móti þeim
sem kusu að ganga.
- shá

Ársreikningur í Sandgerðisbæ:

Skuldsetning
5,5 milljarðar
SANDGERÐI Skuldir og skuldbind-

ingar Sandgerðisbæjar eru samtals 5.415 milljónir króna að meðtöldum leiguskuldbindingum,
að því er fram kemur í fréttatilkynningu. Segir einnig að
skuldsetning sveitarfélagsins sé
mikil og vinna þurfi frekar að
hagræðingu í rekstri og öðru.
Í ársreikningnum bæjarins
fyrir síðasta ár kemur þó fram
að rekstrarniðurstaða bæjarins
sé skárri en áætlað var. Útsvarstekjur eru þó um fimm prósentum minni en gert var ráð fyrir
og segir í tilkynningunni að það
skýrist af fækkun íbúa og lækkandi tekjum.
- þj

Bann við innflutningi selaafurða bitnar á fjölskyldum veiðimanna á Grænlandi:

Skorað á ESB að endurskoða sölubann afurða
UMHVERFISMÁL Vestnorræna ráðið

skorar á Evrópusambandið að
endurskoða bann sitt við innflutningi selafurða til sambandsins.
Bannið hefur nú þegar haft alvarlegar efnahagslegar afleiðingar
fyrir fjölskyldur veiðimanna og
smærri byggðir veiðimanna á
Grænlandi.
Þetta kom fram á þriðja
sameigin lega fundi forsætisnefndar Vestnorræna ráðsins og
þingnefndar Evrópuþingsins sem
haldinn var nýlega í Nuuk á Grænlandi.
Nefndirnar funda árlega til að
ræða sameiginleg hagsmunamál
en Ólína Þorvarðardóttir er forseti
Vestnorræna ráðsins. „Ég stóðst
ekki mátið að minna á tvískinnunginn í þessu máli öllu,“ segir Ólína.

„Við vitum að búpeningur sætir
sums staðar afar illri meðferð í
Evrópu. Við þekkjum hörmulegar
frásagnir og fréttamyndir af meðferð dýra í verksmiðjubúum víða í
álfunni. Það er því hálf ömurlegt
að almenningur sem neytir þessara afurða með bestu lyst skuli
snúast gegn sjálfbærri nýtingu
fámennra veiðisamfélaga á lifandi
auðlindum á borð við sel og hval.“
Evrópuþingnefndin upplýsti að
banninu væri fyrst og fremst ætlað
að vinna gegn ákveðnum veiðiaðferðum í Kanada og ekki hefði
verið ætlunin að stuðla að söluhruni á grænlenskum selskinnum.
Nefndin lýsti yfir vilja til þess að
taka málið upp á vettvangi Evrópuþingsins á næstunni.
- shá

SELVEIÐAR VIÐ KANADA Bann ESB við innflutningi beinist gegn veiðiaðferðum

Kanadamanna.

NORDICPHOTOS/AFP
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Tímamót hjá Amnesty International:

Fimmtíu
árangursrík ár

H

álfrar aldar afmæli mannréttindasamtakanna Amnesty
International var fagnað um helgina. Upphaf þessara
merku samtaka má rekja til greinar eftir breska lögfræðinginn Peter Benenson í breska blaðinu Observer
undir nafninu Gleymdu fangarnir. Þar hvatti hann fólk
til að taka þátt í herferð með það að markmiði að leysa úr haldi samviskufanga, hugtak sem mun reyndar ekki hafa verið notað fyrr en
í þessari grein og nær yfir fólk sem situr í fangelsum vegna uppruna eða skoðana. Herferðin sem Benenson hvatti til árið 1961 átti
að standa í eitt ár en stendur enn.
Starf Amnesty byggir á þeirri
SKOÐUN
hugmynd að einstaklingar geti
haft áhrif á ógnarstjórnir með
Steinunn
Stefánsdóttir
bréfaskrifum og áskorunum.
steinunn@frettabladid.is
Styrkur samtakanna felst í fjöldanum sem taka þátt í aðgerðum
þeirra en einnig því að þau
eru með öllu óháð stjórnmálastefnum, trúarbrögðum og hvaða
hugmyndafræði sem er. Meira en þrjár milljónir manna í 150 löndum eru félagar og stuðningsmenn samtakanna, og í Íslandsdeild
Amnesty eru 11 þúsund félagar.
Samtökin gera þó meira en að virkja félaga sína til að senda
stjórnvöldum, stjórnmálaöflum og fyrirtækjum sem brjóta gegn
mannréttindum skilaboð, því á þeirra vegum eru mannréttindabrot
um heim allan rannsökuð og skráð í ársskýrslu samtakanna.
Stefna Amnesty International er að hver maður njóti fullra mannréttinda í samræmi við mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og aðrar alþjóðlegar mannréttindayfirlýsingar. Sérstök áhersla
hefur verið lögð á baráttuna fyrir því að leysa úr haldi samviskufanga, stöðva dauðarefsingar og pyntingar á föngum og upplýsa um
hvers kyns mannréttindabrot. Baráttumálin taka mið af þörfum á
hverjum tíma og mótast baráttuleiðirnar af þeirri tækni sem tiltæk
er og aðgengileg. Þannig hafa netáskoranir leyst af hólmi handskrifuðu bréfin sem lagt var upp með fyrir hálfri öld.
Fyrir liggur að tugir þúsunda manna hafa verið leysir úr haldi
og/eða fengið lausn sinna mála beinlínis vegna aðgerða félaga í
Amnesty. Það er undraverður árangur samtaka sem byggja baráttuleið sína fyrst og fremst á bréfasendingum og undirskriftum
almennra borgara.
Ljóst er að eftirlit með mannréttindum hefur tekið stakkaskiptum
á þeirri hálfu öld sem liðin er frá stofnun samtakanna. Þá hefur
verið bent á að fyrir um þrjátíu árum hafi aðeins sextán ríki heims
lagt bann við dauðarefsingum en í dag eru þessi ríki komin vel yfir
hundrað. Ekki er að efa að framlag Amnesty vegur þar allnokkuð.
Fimmtíu farsæl ár eru að baki hjá Amnesty. Þótt umtalsverður
árangur hafi oft náðst og víða um heim eru verkefnin fram undan
ærin. Góður árangur samtakanna gefur fullt tilefni til bjartsýni á
áframhaldandi framfarir í mannréttindamálum, jafnvel þótt andbyrinn geti á köflum verið þungur.
Á tímamótunum eru allir hvattir til að leggja starfi Amnesty lið
með því að ganga í samtökin og taka þátt í aðgerðum þeirra.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is

Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að
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Húsin og Sigmundur
Formaður Framsóknarflokksins er
áhugasamur um skipulagsmál og
hús, einkum gömul. Út á það varð
hann númer í pólitík. Og áhuginn
hefur ekki kulnað síðan hann settist
á þing ef marka má þrjár fyrirspurnir
sem hann hefur beint til jafnmargra
ráðherra. Sú fyrsta snýst einmitt um gömul hús. Hann
vill að velferðarráðherra
segi sér hversu hátt hlutfall húsnæðis á Íslandi
er reist fyrir 1918. Önnur
snýst um illa farin og
yfirgefin hús í
Reykjavík og
stendur upp

www.listahatid.is

Hagkvæmni
Svo er ein frá Sigmundi sem hljómar
svona: „Hefur hagkvæmni,
þ.m.t. þjóðhagsleg hagkvæmni, þess að auka
framleiðslu áburðar á Íslandi
verið könnuð á undanförnum tveimur árum?“ Það getur
ekki verið. Slík athugun hefði
varla farið framhjá
neinum.

Já, hver?
Fleiri spyrja en Sigmundur. Einn
þeirra er Guðlaugur Þór Þórðarson.
Hann sendir efnahags- og viðskiptaráðherra athyglisverða fyrirspurn:
„Hver voru samskipti Seðlabankans
við matsfyrirtækið Moody‘s frá 23.
febrúar til 9. apríl sl.?“ Þetta er býsna
opið. Fullyrt hefur verið að á þessum
tíma hafi starfsmenn Seðlabankans
legið í símanum myrkranna á milli
að reyna að tala um fyrir matsfyrirtækjunum. Það verður forvitnilegt
að sjá hvernig ráðherrann færir þær
upplýsingar í formlegan
búning. Og hvort það er
yfirleitt hægt.
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Enn um forvarnir
For varnir

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!

á umhverfisráðherra. Það er rökrétt
þróun að sú síðasta varði eyðibýli.
Og hvert er henni beint? Jú, til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Húsin koma víða við í stjórnkerfinu.

Sigríður
Hjaltested
aðstoðarsaksóknari

É

g kom full af eldmóði og krafti af síðustu ráðstefnu samtakanna Blátt áfram.
Það er ekki annað hægt en að dást að því
fólki sem lagt hefur hönd á plóginn í baráttunni gegn kynferðisbrotum gegn börnum
og vinnu við forvarnir. Forvarnir í hvaða
mynd sem er teljast „arðbær fjárfesting“.
Afleiðingar þess að vanrækja þessa vinnu
koma annars aftan að okkur fyrr en síðar.
Blátt áfram hefur einbeitt sér að grasrótinni og leggur áherslu á fræðslu frá unga
aldri. Við hjá lögreglunni höfum svo sannarlega orðið vör við árangur þessa. Æ oftar
fáum við mál þar sem börn segja frá kynferðislegu ofbeldi gegn þeim en hvati þess
að þau tjá sig hefur verið brúðuleikhúsið,
fræðsluerindi í skólanum eða upplýsingar
á netinu.
Á ráðstefnunni var kynnt rannsókn
Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur sálfræðings um kynferðisbrot gegn unglingum. Niðurstöður voru meðal annars að
35,7 prósent stúlkna sögðu sig hafa orðið
fyrir kynferðisbrotum undir 18 ára aldri
en 17,8 prósent pilta. Þá eru unglingarnir
líklegri en yngri börn til þess að verða
fyrir kynferðisofbeldi. Einnig kom fram
að kynferðisofbeldi á milli unglinga færist
í vöxt.

Það er ekki að ástæðulausu að við
teljum nauðsynlegt að beina sjónum í
auknum mæli að unglingunum enda feta
þeir brautina á milli þess að vera barn
og þess að vera fullorðinn einstaklingur.
Í þessu sambandi skiptir að sjálfsögðu
meginmáli að unglingarnir fái rétta
fræðslu þaðan sem þeir geta treyst upplýsingunum. Samfélagið allt ber mikla
ábyrgð í þessu sambandi.
Unglingarnir í dag eru því miður afar
margir „vanbúnir“ til þess að setja sjálfum sér og öðrum mörk. Þessi hæfileiki
virðist fara þverrandi með tilkomu samskiptasíðna netsins og öll mörk eru orðin
óljósari. Einnig mótast sjálfsmyndin í
auknum mæli af áliti annarra og viðurkenning skiptir æ meira máli. Það að
þóknast öðrum til að fá viðurkenningu
verður því að vana. Að sjálfsögðu þarf
fullorðna fólkið líka að kunna að setja
unglingunum mörk og jafnframt að vera
vakandi fyrir óæskilegri hegðun sem
þarf að stöðva. Það reynist mörgum foreldrum erfitt og þeir þarfnast hjálpar.
Það er von mín að á næstunni verði
allir góðir kraftar sameinaðir til að
tryggja unga fólkinu okkar heilbrigð
unglingsár.
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Mannhelgisgæslan
Í DAG
Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

A

uðlindir samfélagsins er
ýmsar: fiskurinn sem sumir
telja sig eiga óveiddan; orkan
sem við lærum vonandi einhvern
tímann að hagnýta okkur á sjálfbæran og arðbæran og frábæran
hátt; tign fjallanna svo óumræðileg; öll þekkingin; listin sem
gefur okkur ný augu þegar hún
tekst og getur verið svo spaugileg
og skemmtileg þegar hún tekst
ekki; hjálpsemin og náungakærleikurinn; hugvitið, verksvitið,
mannvitið – og – síðast en ekki
síst – rétturinn til að láta skoðanir sínar í ljós, hversu andstæðar
sem þær kunna að vera þeim sem
með völdin fara hverju sinni.
Þetta er dýrmæt auðlind: Hið
almenna samkomulag sem ríkir í
samfélaginu um að sannleikurinn
sé ekki einn heldur margur, ekki
einvíður heldur margræður, ekki
í eigu neins heldur sérstakur. Og
að hver og einn megi stíga fram
nokkurn veginn óáreittur og bera
sínum sannleika vitni.
Það eru mannréttindi. Það er
annars fallegt orð mannréttindi, svolítið þungt og ábúðarmikið. Í orðinu felst sú hugsun
líka að við eigum að fá að standa
upprétt sem menn en ganga ekki
álút eða skríða á vegferð okkar.
Það kemur fyrst fyrir árið 1848
í Norðurfara, tímariti sem Gísli
Brynjúlfsson gaf út og er þar
tengt öðru fallegu orði: mannhelgi.
Gísli Brynjúlfsson þótti sérvitur
og naumast með öllum mjalla því
að hann orti opinskátt um tilfinningar sínar og var ósammála sjálfum Jóni Sigurðssyni í þjóðfrelsismálunum. Hann bar óhræddur
sínum sannleika vitni.

Skál fyrir frelsinu
Amnesty International eru samtök fólks sem finnst því koma við
hvernig aðrir menn eru leiknir;
það skynjar að það sem gert er
einum manni er um leið gert öllu
mannkyninu – það finnur til með
öðru fólki eins og okkur er af
einhverjum ástæðum flestöllum

eiginlegt að gera, séum við
nokkurn veginn heilbrigð.
Þessari mannhelgisgæslu var
komið á fót fyrir fimmtíu árum
– samtökin urðu fimmtug nú um
helgina. Þau urðu til árið 1961
þegar enski lögfræðingurinn
Peter Benenson hafði veður af
því að tveir portúgalskir stúdentar voru fangelsaðir fyrir að
skála fyrir frelsinu – þá ríkti
enn í Portúgal einræðisstjórn
fasista – raunverulegra fasista.
Peter Benenson skrifaði grein í
blaðið Observer sem bar heitið
„Fangarnir gleymdu“ og hratt í
kjölfarið af stað alþjóðlegri her-

lengra komist og því séu nú allir
á einu máli ágæti þeirra; önnur
sjónarmið séu geðbilun og glæpsamleg. Einræðiskerfi 20. aldarinnar, hvort sem þau kenndu sig
við kommúnisma eða fasisma
eða trúræði af einhverjum toga,
áttu það ævinlega sammerkt að
vera reist á einhverri einni fremur einfaldri höfuðlygi sem svo
gegnsýrði allt þjóðfélagið og allir
urðu að taka þátt í svo að öll samskipti og tengsl manna byggðust
á stórkostlegum óheilindum: Ég
veit að þetta er þvæla sem þú ert
að segja og þú veist það að ég veit
það – en við skulum samt halda

AF NETINU

Vanhæfi og stjórnlagaráð
Nú veit ég að reglur stjórnsýslunnar um vanhæfi gilda ekki
tæknilega séð um störf stjórnlagaráðs.
En trúverðugleiki nýrrar stjórnarskrár hlýtur að minnka
verulega ef meðlimir stjórnlagaráðs skauta yfir þær vanhæfisreglur sem settar hafa verið um aðkomu einstaklinga
að málum sem snerta þá og afkomu þeirra með beinum
hætti.
Tilefnið þessara vangaveltna er að stjórnlagaráð er að fjalla um hvort
ákvæði um þjóðkirkju eigi að vera í nýrri stjórnarskrá. Og í stjórnlagaráðinu
situr til að mynda einn prestur og muni ég rétt annar sem tengist presti
nánum fjölskylduböndum.
Ég ætti kannski ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu, því þó ég sé trúlaus
og utan trúfélaga og vilji losna við tengingu ríkis og kirkju – þá hef ég ekki
(amk. persónulega) reynt kirkjunnar þjóna að öðru en heiðarleika og heilindum.
Eða er nokkur hætta á að einstaklingar með ríka persónulega hagsmuni í
einstökum málum taki þátt í umræðum og atkvæðagreiðslum um þau?
http://blog.eyjan.is/valgardur
Valgarður Guðjónsson

Amnesty International eru samtök fólks
sem finnst því koma við hvernig aðrir
menn eru leiknir; það skynjar að það
sem gert er einum manni er um leið gert öllu mannkyninu – það finnur til með öðru fólki eins og okkur
er af einhverjum ástæðum flestöllum eiginlegt að
gera, séum við nokkurn veginn heilbrigð.

ferð undir heitinu „Appeal for
Amnesty 1961“ eða „Ákall um
sakaruppgjöf“. Sama ár voru
síðan formleg samtök stofnuð
með þetta markmið og nú er á
þriðju milljón manna um heim
allan félagar.
Æ síðan hafa samtökin notað
ákveðið vinnulag við að rétta
hjálparhönd samviskuföngum
víða um heim, sem hnepptir hafa
verið í varðhald vegna skoðana
sinna.
Aðferðin er einföld, snjöll og
áhrifamikil: að skrifa bréf. Að
sem flestir skrifi bréf. Að yfir
einræðisherrana rigni bréfum
sem öll gegna sama hlutverki: Við
látum vita af okkur; látum vita
að við vitum. Segjum: Við sjáum
til þín.

Ljós heimsins
Einræðisherrum er illa við
ljósið. Þeir þola ekki að láta
ljós heimsins skína á sig. Veldi
þeirra byggir ekki síst á vandlegum umsnúningi sannleikans
og allra gilda; þeir láta sem þeir
séu sérstakir varðmenn lýðræðis
og hvers kyns réttinda sem séu
raunar svo þróuð að ekki verði

Hvað á að gera við kirkjuna?
Á morgun förum við í A-nefnd stjórnlagaráðs að ræða það
ákvæði í núgildandi stjórnarskrá, þar sem kveðið er á um
þjóðkirkju. Þá blasa strax við tvær spurningar. Á eða má
íslenska ríkið styrkja og styðja eitt trúfélag umfram önnur –
sem virðist óneitanlega vera hægðarleikur að túlka sem það
sé andstætt ákvæði stjórnarskrár um algjört trúfrelsi? Og er
yfirleitt ástæða til að fjalla um trúfélög í stjórnarskrá?
http://blog.eyjan.is/illugi
Illugi Jökulsson

þvælunni áfram því að annars er
hægt að fangelsa okkur.
Slíkar spilaborgir sem reistar
eru á lygum eru merkilega
rammgerðar – vegna þess að
þrátt fyrir allt geta mennirnir
aðlagast ótrúlegustu kringumstæðum og gengist fáránlegustu
orðræðu á hönd – og veikbyggðar,
því eins og dæmin sanna um
þessar mundir í arabalöndunum
þarf fólk ekki nema að safnast
saman úti á götum og krefjast
réttar síns til að allt riði til falls.
Stundum þarf ekki annað en
að láta ljósið skína inn í skúmaskotin. Amnesty International
hefur eitt vopn og aðeins eitt og
beitir því kænlega: Kertið, ljós
heimsins: upplýsingar. Reglulega
senda samtökin frá sér skýrslur
um ástand mannréttindamála í
einstökum löndum sem byggðar
eru á nákvæmri og vandaðri upplýsingaöflun og þessar skýrslur
eru þá jafnframt ljóskastari sem
beinist að viðkomandi ríkjum: því
að ævinlega eru einhverjir sem
reiðubúnir eru til að bera sannleika sínum vitni þrátt fyrir allt.
Til hamingju með afmælið,
fimmtugi ljósberi.

Auglýsingasími

FLUGAKADEMÍAN

EINKAFLUG
Námið veitir réttindi til að fljúga einshreyfils flugvél í flestum
Evrópulöndum. Námið hentar bæði áhugamönnum og þeim
sem hyggja á nám í atvinnuflugi.

PIPAR\TBWA • SÍA • 111141

Í Flugakademíu Keilis er lögð áhersla á nútímalega
kennsluhætti og kennsluumhverfi. Flugfloti Keilis er
bæði nýstárlegur og hátæknilegur.

ATVINNUFLUG
Námið undirbýr nemendur undir að stjórna farþegaflugvélum
víðs vegar um heiminn og tekur mið af námsskrá sem er gefin
út af JAA/EASA samkvæmt samevrópskri útgáfu flugskírteina.
NÝTT: Staðnám hefst haustið 2011.

FLUGÞJÓNUSTA
FLUGUMFERÐARSTJÓRN
Námið undirbýr nemendur undir ábyrgðarmikið starf flugumferðar stjóra. Flugumferðarstjórar starfa í flugturnum og
flugstjórnarmiðstöðvum og starfið felur meðal annars í sér að
sjá um samskipti við flugmenn og tryggja öryggi flugvéla.

Námið veitir vottun á grunnþjálfun flugfreyja og flugþjóna
í samræmi við kröfur EASA (EU-OPS1.1005) og er viðurkennt
af Flugmálastjórn Íslands. Fyrir þá sem vilja auka atvinnumöguleika sína í ferðageiranum enn frekar bætist við þjálfun í
ýmsum greinum ferðaþjónustu, þ.á m. innritun og afgreiðslu.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 6. JÚNÍ

Nánari upplýsingar er að finna á www.keilir.net
Leiðandi í flugkennslu
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„Það skiptir ekki máli hver skorar mörkin, svo
lengi sem við vinnum.“

ÞETTA GERÐIST: 30. MAÍ 1990

Merkisatburðir
1431 Jóhanna af Örk er brennd á báli í Rúðuborg í Frakklandi.
1768 Eggert Ólafsson, skáld og varalögmaður, ferst á Breiðafirði
ásamt konu sinni og sex öðrum mönnum. Voru þau að
koma frá vetursetu í Sauðlauksdal.
1829 Jónas Hallgrímsson flytur prófræðu sína í Bessastaðakirkju.
1836 Paul Gaimard kemur með leiðangur sinn til Reykjavíkur og
fara þeir víða um land.
1851 Jón Sigurðsson er kosinn forseti Kaupmannahafnardeildar
Hins íslenska bókmenntafélags og gegnir þeirri stöðu til
dauðadags.
1889 Hallgrímur Sveinsson er vígður biskup.
1894 Eldey er klifin í fyrsta skipti. Er þar að verki Eldeyjar-Hjalti
(Hjalti Jónsson) og tveir aðrir Vestmannaeyingar.
1919 Fyrsti íslenski ríkisráðsfundurinn er haldinn í
Fredensborgarhöll í Danmörku.
1940 Róstur verða eftir knattspyrnuleik milli Fram og Víkings í
Reykjavík. Þrjátíu manns eru handteknir.
1982 Spánn verður sextánda aðildarland NATO og fyrsta ríkið til
að gerast meðlimur frá því Vestur-Þýskaland gekk í bandalagið árið 1955.
1984 Alþingismönnum er fjölgað úr 60 í 63 og kosningaaldur er
lækkaður úr 20 árum í 18 ár.

HLJÓMSKÁLAGARÐURINN Fimmtíu japönsk kirsuberjatré verða
gróðursett í Hljómskálagarðinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vinátta milli Íslands og Japans
Japansk-íslenska félagið
fagnar tuttugu ára afmæli
sínu á þessu ári. Systurfélag þess á Íslandi, Íslenskjapanska félagið stendur
einnig á tímamótum, þar
sem það var stofnað fyrir
þrjátíu árum.
Í tilefni þessara tímamóta hefur Japansk-íslenska
félagið ákveðið að færa
Reykjavíkurborg fimmtíu
kirsuberjatré að gjöf sem
gróðursett verða í Hljómskálagarðinum. Trén tákna
samanlagðan aldur félaganna og ævarandi vináttu og
frið milli Íslands og Japan.

Haldin verður gróðursetningarathöfn í Hljómskálagarðinum á morgun. Athöfnin hefst klukkan fjögur með
ræðu Jóns Gnarr borgarstjóra. Þá mun formaður
Japansk-íslenska félagsins,
Yoshihiko Wakita, formlega afhenda Reykjavíkurborg kirsuberjatréin. Japanski flautuleikarinn Yoko
Owada mun flytja nokkur
japönsk lög en einnig munu
Gradualekór L a nghotskirkju, Langholtsdætur og
málmblásarakvitettinn Yobo
Häbeba koma fram.
- mmf

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma

Guðfinna Sigurgeirsdóttir
andaðist á Sólvangi, Hafnarfirði 23. maí sl. Jarðarförin
fer fram föstudaginn 3. júní nk. frá Garðakirkju,
Álftanesi.
Gísli Geir Kolbeinsson
Kolbrún Kolbeinsdóttir
Guðmundur K. Jónmundsson
barnabörn og barnabarnabörn
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MOSAIK

STEVEN GERRARD knattspyrnumaður er 31 árs í dag.

(AMARSHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI   WWWMOSAIKIS

Tekið fyrir innflutt breskt kjöt
Á þessum degi árið 1990 bönnuðu frönsk yfirvöld allan innflutning á bresku nautakjöti og
lifandi nautgripum af ótta við kúariðu. Frakkland
var stærsti innflytjandi bresks nautakjöts og
kom þetta sér því mjög illa fyrir breska bændur.
Einnig kom sér þetta illa fyrir bresk yfirvöld sem
höfðu þráfaldlega reynt að sannfæra almenning
um að öruggt væri að neyta nautakjöts. Fáum
dögum síðar bönnuðu einnig Þýskaland og
Ítalía innflutning á nautakjöti.
Banninu var aflétt nokkru síðar eftir miklar

samningaviðræður í Brussel. Kúariðukreppan
náði síðan hámarki 20. mars árið 1996 þegar
bresk yfirvöld viðurkenndu að tengsl væru milli
kúariðu og Creutzfeldt-Jakob-sjúkdómsins,
mannlegrar útgáfu hrörnunarsjúkdómsins sem
hafði fyrst fundist í breskum kúm tíu árum áður.
Viku síðar var sett á algert bann á útflutning á
bresku nautakjöti. Banninu var aflétt af öllum
löndum nema Frakklandi árið 1999 en eftir að
Evrópusambandið hótaði stórum fjársektum var
banninu einnig aflétt þar í október árið 2002.

EIN ELSTA FATAVERSLUN LANDSINS: VINNUFATABÚÐIN 70 ÁRA

Innan sömu fjölskyldu alla tíð
Um þessar mundir eru sjötíu ár frá því
að ein elsta fataverslun landsmanna,
Vinnufatabúðin, var stofnuð. Fyrirtækið hefur alla tíð haldist innan sömu fjölskyldu en Þorgeir Daníelsson, sem á og
rekur verslunina í dag ásamt eiginkonu
sinni Hildi Símonardóttur, er barnabarn
stofnanda Vinnufatabúðarinnar, Þórarins Kjartanssonar. Þórarinn, sem fæddist árið 1893 og lést árið 1952, stofnaði
einnig Gúmmívinnustofuna og er talinn fyrstur manna á landinu til að setja
upp dekkjaverkstæði. Þórarinn eignaðist húsnæðið að Laugavegi 76 árið 1921
en verslunin hefur verið starfrækt þar
á fyrstu hæð hússins frá árinu 1941.
„Jú, það er mjög góð tilfinning að
verslunin hafi haldist innan fjölskyldunnar allan þennan tíma, en sjálfur
kom ég fyrst að starfseminni þegar
faðir minn, Daníel Þórarinsson, tók við
rekstri Vinnufatabúðarinnar. Þá var
ég líklega um sautján ára. Hann rak
verslunina í fyrstu með móður sinni og
ömmu minni, Guðrúnu Daníelsdóttur en
hún lést 1967. Síðar kom bróðir minn,
Daníel Daníelsson, inn í reksturinn og
saman rákum við verslunina þar til
faðir minn lést, 71 árs að aldri. En ég og
eiginkona mín höfum rekið verslunina
undanfarin fimmtán ár.“
Þorgeir segir að margt hafi breyst í
verslunarumhverfi á Íslandi og að hálfgerð bylting hafi orðið þegar fyrstu
gallabuxurnar fóru að líta dagsins ljós
hérlendis en faðir hans hóf að flytja inn
amerískar gallabuxur, Lee og Wrangler, á sjötta áratugnum og hermannafatnaðurinn markaði einnig djúp spor
í fatastíl landsmanna. Þorgeir segir að
fatnaðurinn sem Vinnufatabúðin selji
njóti sérstöðu því ekki sé verið að eltast
við tískusveiflur. Fatnaðurinn standist
tímans tönn og henti öllum aldurshópum.
„Viðskiptavinir okkar hafa sumir
fylgt okkur í áratugi. Sá hópur er ansi
stór og hefur stutt okkur alla tíð. Margar breytingar hafa orðið á Laugaveginum frá því sem var og margar góðar
verslanir horfnar. Ég myndi vilja sjá
Laugaveginn styrkjast því Laugavegurinn hafði mjög mikla breidd í verslun og
líflegri flóru,“ segir Þorgeir og segist
hlakka til að standa vaktina á Laugaveginum áfram.
juliam@frettabladid.is

GAMAN AÐ STANDA VAKTINA Þorgeir Daníelsson á og rekur Vinnufatabúðina ásamt eiginkonu
sinni, Hildi Símonardóttur. Afi Þorgeirs stofnaði verslunina árið 1941.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stáltröppur við Seljalandsfoss
Í sumar verður aðgengi ferðamanna stórbætt við Seljalandsfoss, því á föstudag undirrituðu Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri Rangárþings eystra, og Birgir Ægir
Kristjánsson, framkvæmdastjóri Vélsmiðjunnar Magna,
verksamning um smíði og uppsetningu stáltrappa við fossinn.
Mikil ánægja ríkir í samfélaginu með að verkefnið verði
unnið af hagleiksfólki úr heimabyggð.
Á hverju ári leggur sveitarfélagið ákveðið fjármagn í
uppbyggingu áfangastaða í sveitarfélaginu, og þetta árið
eru tröppurnar við Seljalandsfoss stærsta verkefnið sem
ráðist verður í. Undanfarin ár hefur verið unnið ötullega
að því að laga aðgengi í kringum fossinn og eru tröppurnar
hluti af því.
Kostnaðaráætlun við verkið er tæpar sex milljónir. Verkefnið er einnig styrkt af umhverfissjóði Ferðamálastofu
sem leggur til tvær milljónir króna.
Uppsetning hefst í byrjun júní og er áætlað að tröppurnar verði tilbúnar um mánaðamótin júní/júlí. Meðan á uppsetningu stendur má búast við einhverjum truflunum við
fossinn. Umsjón með verkinu hefur Oddur Hermannsson
hjá Landform ehf. á Selfossi.

VIÐ SELJALANDSFOSS NÚ OG ÞÁ Á myndunum má sjá hvernig
aðgengi upp og undir Seljalandsfoss er nú og svo hvernig það verður
þegar tröppurnar eru tilbúnar.

Hönnunarmiðstöð, Íslandsstofa, Samtök iðnaðarins
og Nýsköpunarmiðstöð auglýsa eftir hönnuðum til
samstarfs í þróunarverkefni. Umsóknarfrestur rennur
út föstudaginn 3. júní. www.honnunarmidstod.is

Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473
Árný Lúthersdóttir áhugakona um hönnun býr yfir skemmtilegum hugmyndum og lausnum á heimilinu.

Fyrirtæki - Húsfélög
Við bjóðum upp á
sjálfvirkan hurða opnunarbúnað ásamt
uppsetningu og
viðhaldi.
Auðveldar aðgengi, hentar vel fyrir
aðgengi fatlaðra.
Áratuga reynsla af búnaði tryggir gæðin.
Járn & Gler ehf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin - 104 Reykjavík
S: 58 58 900-www.jarngler.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rammar inn með litum

Þ

etta er sjónvarpsskápur
sem ég keypti í lélegu
ástandi og lét sprautulakka rauðan,“ segir Árný
Lúthersdóttir, sem heldur úti síðunni Punkturinn yfir I-ið á Facebook. Á síðunni kynnir Árný sniðugar hugmyndir fyrir heimilið.
„Í gamla daga var sjónvarp inni í
þessum skáp, en nú er búið að taka
það úr og setja hillu í staðinn.“
Árný segist skreyta mikið með
myndum og ofan á gamla sjónvarpsskápnum stendur myndasería

af henni frá því hún var þriggja
ára. „Ég átti eina gamla mynd og
aftan á henni var númer,“ segir
Árný, en hún gat haft uppi á ljósmyndaranum, sem fletti upp myndunum og lét framkalla fleiri.
Árný segist hafa búið til rauða
myndarammann fyrir ofan skápinn. „Þetta er MDF-plata sem ég
lét saga og sprautulakka rauða,“
upplýsir Árný, sem segir sniðugt
að setja myndir á MDF-plötu til
að halda þeim beinum á veggnum.
„Ég festi plötuna á vegginn og svo

eru skrúfur fyrir hverja og eina
mynd.“
Undir MDF-plötuna setti Árný
tvær tegundir af veggfóðri. „Þarna
setti ég saman tvo ólíka liti til þess
að ramma veginn inn,“ útskýrir Árný og bætir við að hún hafi
einnig viljað ramma inn dúkkurnar sem hún keypti í Prag. „Fyrst
hengdi ég þær bara upp á hvítan
vegginn. Mér fannst þær svolítið
berar þannig, svo ég málaði vegginn fyrir aftan þær.“
martaf@frettabladid.is

Nýir svefnsófar - margar gerðir
12 mánað
vaxtalaus a
ar
greiðslur
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Hollenski hönnuðurinn Maarten Baas kynnti nýja útgáfu
af leirhúsgögnum sínum í Mílanó í síðasta mánuði. Línan kallast The Plain Collection og er úr lituðum leir. Í húsgögnunum
má greina fingraför þess sem mótaði leirinn. Í línunni er að
finna stóla, lampa, borð og spegla.

HOLLUR

BITAFISKUR

20%

10%

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð
fyrir heilabúið

„Stálviður“ heitir
nýr gripur úr smiðju
þeirra Ronans og
Erwans Bouroullecbræðra. Viðurinn er
upp á rönd.
Það þarf ekki að vera dýrt að gera
heimilið eilítið röndótt því í IKEA
til að mynda fást blómapottar
sem þessir í sumarsins litum.

Boðið upp í

línudans
Hönnuðir um víða veröld hafa fyrr og nú leikið sér
með rákir; skellt þeim upp á endann og látið þær
spila saman þvers og kruss. Rákirnar um þessar
mundir eru ýmist skærlitaðar, svo sem bleikar og
grasgrænar eða í dempaðri tónum. Einhverra hluta
vegna eru rendur sýnilegri í húsbúnaði á sumrin og
vorin. Fréttablaðið skautaði yfir randavöllinn.

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

Önnur einföld leið til að fá rendur
inn í líf sitt er að hengja upp röndótt
sturtuhengi sem þetta, en hengið er úr
IKEA.

Þeir hjá Normann Copenhagen eru
óhræddir við að framleiða hluti í
hressilegum litum svo sem þessi
herðatré sem fást bæði skærbleik
og skærgræn.
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Á Veiðivísi, nýjum veiðivef Vísis, getur þú nálgast helstu fréttir,
ítarlega umfjöllun og gagnlegar upplýsingar um veiði, hvort heldur
sem er stangveiði eða skotveiði. Fylgstu með í sumar og nýttu þér
allt sem Vísir hefur upp á að bjóða.

Kertastjaki frá Design House Stockholm
eftir Marie Thurnauer sem hægt er að
leika sér með – taka hann í sundur og
setja hann saman.

Ásýnd regnbogans breytist eftir tíma, staðsetningu og veðri.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir,
meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf,
meiri íþróttir
íþróttir, meiri virkni
virkni, meira úrval
úrval.
Þú færð meira af öllu á vísi.

Meiri Vísir.

Einn þekktasti glerlistamaður Svía, Lena
Bergström, er líka kunn
fyrir textílhönnun og
hefur hannað mottur og
kolla úr ull. Þessi motta
kallast UMAN og er ný af
nálinni frá Design House
Stockholm.

Útsýnisboginn er 150 metra langur og 52 metrar í þvermál.

Regnbogaupplifun Ólafs Elíassonar
VERK EFTIR LISTAMANNINN ÓLAF ELÍASSON VAR OPNAÐ Á FÖSTUDAGINN SÍÐASTA Á ÞAKI LISTASAFNS ÁRÓSA. NÚ GETA GESTIR
SAFNSINS VIRT FYRIR SÉR BORGINA OG SÉÐ HANA Í NÝJU LJÓSI.

Your rainbow panorama kallast nýtt verk eftir Ólaf Elíasson sem vígt var á þaki listasafns Árósa ARos á föstudaginn síðastliðinn. Mannvirkið er 150 metra manngengur regnbogi sem myndar hring á þaki safnins og er raunar eins og hringurinn svífi yfir safninu. Hringurinn er 52
metrar að þvermáli og er haldið uppi af 3,5 metra háum
stólpum.
Ásýnd listaverksins breytist í takt við sólargang, veðurfar og eftir sjónarhorni þess sem virðir það fyrir sér og

því mikil upplifun að ganga einn hring. Verkið mun sjást
víða að og verður lýst upp að næturlagi.
Vinna við byggingu verksins hófst árið 2009 en það
kostar fullklárað 60 milljónir danskra króna, eða um 1,3
milljarða íslenskra króna.
Á laugardaginn var mannvirkið opnað almennum gestum safnsins, sem fengu að ganga hringinn og sjá borgina og umheiminn í öllum regnbogans litum, en litir
glerveggsins spanna allt litrófið.
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Pantaðu
frítt söluverðmat
án skuldbindinga
Sími 530 6500

fasteignasali
Daníel
BogiPétursson lögg.Finnbogi
Finnbogi
Daníel
Bogi Bogi
Einar Einar
Finnbogi
Hilmarsson lögg. fasteignasali
Björnsson
Pétursson
Guðmundsson
Hilmarsson
Björnsson
Pétursson
Guðmundsson
Hilmarsson
heimili@heimili.is
Andri Sigurðsson lögg.
leigumiðlari
lögg. fasteignasali leigumiðlari
lögg.
fasteignasali
lögg.
fasteignasali
lögg.lögg.
leigumiðlari
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir
fasteignasalar með áratuga reynslu
í faginu sem eru tilbúinir að vinna
fyrir þig með vönduð vinnubrögð að
leiðarljósi.
Okkar verkefni eru:
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaði

Ástþór Reyni
Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Eignin er hin glæsilegasta. Hún er fullbúin að innan en ófrágengin að utan.

Glæsihýsi við Elliðavatn
Fasteignamarkaðurinn hefur til sölu glæsilegt
einbýlishús við Gulaþing í Kópavogi.

Löggiltur fasteignasali
Óskum eftir að ráða löggiltum fasteignasala
hjá öflugri fasteignasölu .
Um er að ræða fullt starf.
Umsóknir sendast á box@frett.is merkt “Lögg Fast”.
Fullum trúnaði heitið.

H

úsið er 357 fm á besta stað við Elliðavatn með
útsýni til allra átta, sérstaklega yfir vatnið. Það
er fullbúið að innan á afar vandaðan og glæsilegan máta. Húsið skilast ófrágengið að utan en þak er
fullfrágengið með dúk og fargi. Lóð er ófrágengin.
Húsið er á tveimur hæðum, hannað af Baldri Ó.

Svavarssyni hjá Úti-inni arkitektastofu. Á neðri hæð
er forstofa, sjónvarpsherbergi, baðherbergi, tvö svefnherbergi, 48 fm hjónasvíta með fataherbergi og baði,
þvottahús, geymsla og bílskúr.
Á efri hæð er stórt eldhús með búri, stofa með arinstæði, borðstofa, baðherbergi og skrifstofa. Tvennar
svalir eru á húsinu; útsýnissvalir í austur yfir Elliðavatn og stórar suðvestursvalir frá eldhúsi, stofu og
baðherbergi. Gert er ráð fyrir heitum potti á stærri
svölunum.
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FASTEIGNIR.IS

Ingólfur
Gissurarson
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Opið virka daga frá kl. 9-17

Bárður
Tryggvason
s: 896-5221
sölustjóri

Heiðar
Friðjónsson
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert
Róbertsson
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur
Davíðsson
Löggiltur
fasteignasali.

Sigþór
Bragason
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn
Valdimarsson
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Pétur Jóhannsson
Sölum.
Snæfellsbæ/nes
Sími:893-4718

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
Miðleiti - með bílskýli.

Sumarhús

Er m. þrjá aðila sem leita að
Einb/rað/parhús í Garðabæ,
Verðbil 35-45 millj,

millj. Bein

kaup.
Vantar þrjú hús, ákveðin kaup.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Mjög góð 101,7 fm. íbúð á 5. hæð í góðri lyftublokk. Flísalagðar stórar suðursvalir, glæsilegt
útsýni. Parket og flísar á gólfum. Þvottahús í íbúð. Öll sameign til fyrirmyndar. V. 32,9m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sérbýli

Spánn - eignarskipti á Íslandi koma til greina.

Sæviðarsund 3ja+bílskúr+aukaíbúð.
Glæsileg mikið endurn. ca 80 fm íbúð/efri hæð,
ásamt 36 fm mjög góðri studióíbúð í kjallara
og innbyggðum 25 fm bílskúr eða alls 141 fm.,
í góðu fjórbýli. Mikið endurnýjuð eign, suður
svalir, þvottaaðst. í íb. Skipti á ódýrari 3ja eða
bein sala.
V. 30,5 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Sumarhús við Hallkelshóla
Nýlegt 70fm sumarhús við Hallkelshóla í
Grímsnesi. Húsið er að mestu búið, en smá
frágangsvinna að utan og innan eftir. Gott
skipulag, 3 svefnherb, og fallegt umhverfi.
Áhvílandi 8,5 m. Skipti á bíl eða hjólhýsi
möguleg. Verð 13,9 m. Uppl. Heiðar 693-3356

2ja herb

Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ
Glæsilegt 227,8 fm vel staðsett einbýlishús
við Tjarnarflöt í Garðabæ. Húsið er töluvert
endurnýjað og er í góðu ástandi. Garður í
suður. Verð 69 milj. Möguleiki á skiptum á
ódýrari eign. Allar frekari uppl. veitir Heiðar
í s:693-3356.

Öldusalir - nýtt glæsil.einbýli á
einni hæð. Útsýni.
Í einkasölu ca 220 fm einb. á 1.hæð á
útsýnisstað í lokaðri götu. Selst fullb. utanfokh. innan eða tilbúið til innréttinga að
innan í sept. n.k. 4 sv.herb. Frábært skipulag.
Vandaður byggingaraðili.
Ásett verð frá 45 m. Skpti á ód. mögul.

Sérhæðir

Dalaland 2ja með sérinngangi. Laus
við kaups.
Ágæt 70 fm íbúð með sérinngangi við
Dalaland í Fosvogi. Endurnýjað eldhús og
bað. Sérverönd og garður, stór stofa og gott
skipulag. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 16,9 milj, uppl. veitir Heiðar s:693-3356.

Sumarhús - Borgarbyggð
Mjög vandað 92,5 fm sumarhús á steyptum
grunni í landi Eskiholts. Þrjú svefnherbergi eru
í bústaðnum. Snyrting er með flísum í hólf
og gólf, stórum sturtuklefa og aðstöðu fyrir
þvottavél og þurrkara. Stofa og eldhús eru í
opnu rými. Uppl Jón Rafn S: 695-5520

Erum með fjórar ca 75 fm. 3ja herbergja íbúðir á Spáni ( Alicante ) til sölu. Tvö baðherbergi,
stórar þaksvalir, allt innbú fylgir. V. 13,5 ísl. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sæbólsbraut -opið hús í dag
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Efstasund - M. bílskúr
126 fm einbýli. Stofa er tvískipt og mætti
breyta öðrum hlutanum í svefnherbergi.
Svefnherbergi er með skáp og parket á gólfi.
Á baðherbergi er dúkur á gólfi, þar er sturta.
Í kjallara er þvottahúsaðstaða og geymsla.
Bílskúr er orðin nokkuð illa farin að utan.
V. 31 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Sýnum í dag milli kl.18-18.30 vel skipulagða 106 fm endaíbúð á 3 hæð á flottum stað í
vesturbæ Kóp. 3 góð svefnherb. Gott útsýni. Laus strax. Skuldalaus.
Uppl. veitir Bárður í s-896-5221

4ra herb. Sérhæð með bílskúr í
Garðabæ.
Mikið endurnýjuð 4ra herb. 123,5 fm sérhæð
við Lynghóla í Garðabæ. Bílskúrinn er 28,8 fm.
3-svefnherbergi í mikið endurnýjaðri sérhæð.
Falegur garður, góð staðsetning. Eignin er laus
við kaupsamning.
Verð 26,9 milj. Uppl. veitir Heiðar 693-3356

Eldri borgarar

Langholtsvegur - Glæsilegt einbýli

Gvendargeisli sérhæð með stæði
í bílag.
Mjög góð 129 fm íbúð á efstu hæð með sér
inngangi í sérlega vel staðsettu húsi, íbúð fylgir
gott stæði í þriggja bíla bílskýli. Mögul. að taka
íbúð upp í kaupverð.
V. 27,8 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

4ra til 6 herb

Reisulegt 254 fm einbýlishús. Eignin hefur verið endurnýjuð að innan. 80 fm tvöfaldur
bílskúr sem hefur verið innréttuð sem íbúð. Alls er pláss fyrir 5 svefnherbergjum í húsinu.
Eldhús og stofa í opnu rými. V. 57,5 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.

Sumarhús - Glæsilegt heilbjálkahús

Spóahólar - skipti á stærri.
Góð ca 60 fm. íbúð á 2. hæð í góðri blokk.
Suðursvalir. Snyrtileg sameign. Mögul. skipti á
stærri eign allt að 22 miljónum.
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Sumarhús - Eignarland
Lítill og góður 26 fm bústaður í landi
Hæðarenda í Grímsnesi. Eignin er á 6000
fm eignarlandi. Komið er inn í anddyri,
stofa og eldhús eru í opnu rými og á gólfum
er slitsterkt plastparket. Góð innrétting
í eldhúsi. Svefnherbergi rúmar tvíbreitt
rúm. Einnig svefnloft.
V. 6,5 millj. Upp. Jón Rafn S: 695-5520

Gullsmári - laus -með bílskýli.
Góð ca 80 fm íbúð á 8.hæð í þessu
vinsæla lyftuhúsi fyrir eldri borgara. Suður
svalir,glæsilegt útsýni.
V. 24,9m. Uppl. Ellert 893-4477

Nýbyggingar

Ásgarður - Sérinngangur
Stórglæsileg 66 fmíbúð með sér inngangi.
Svefnherbergi m. parketlögðu gólfi og
rúmgóðum skápum. Baðherbergi með sturtu
og innréttingu og er það flísalagt í hólf og gólf,
upphengt salerni. Þvottahús innan íbúðar.
Stofa og eldhús samliggjandi opnu rými.
V. 16,5 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Sumarhús - Innbú fylgir
Fallegt 42 fm sumarhús vel staðsett í landi
Hraunborga Grímsnesi. Stofa og eldhús liggja
saman, fallegt viðargólf. Svefnherbergi og
þar fyrir ofan rúmgott svefnloft. Frá stofu er
útgengt á pall sem er umhverfis húsið með
góðri skjólgirðingu og grillaðstöðu.
V. 13,9 millj Uppl Jón Rafn S: 695-5520,

Óskað-eftir
• Vantar 4ra herb. á jarhæð eða í lyftublokk í Grafarvogi,
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Vesturberg - endaíbúð.
Mjög góð vel skipulögð 101,6 fm íbúð á efstu
hæð, parket og flísar á gólfum. þvottahús í
íbúð. Íbúð er laus fljótlega. Verð 18,9m. Nánari
uppl. Ellert 893-4477

• Hef kaupanda af sérbýli í Víkur, Borgar eða
Staðarhverfi Grafarvogs,
uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356
• Hef fjársterkan kaupanda af einbýlishúsi eða raðhúsi í
Fossvogi, uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356
• Vantar tveggja íbúða hús miðsvæðis, minni íbúðin þarf
að vera ca 60 fm. Nánari uppl. Ellert 893-4499
• Vantar 4ra herb. Íbúð í Álfheimum.
Uppl. Ellert 893-4477

Stórglæsilegt 43 fm heilbjálkahús ásamt húsgögnum og tækjum í grennd við Reykholt í
Árnessýslu, eignin er á 7000 fm eignarlandi. Um afar vandað hús er að ræða sem hefur
verið nostrað við í gegn um tíðina. Í húsinu eru tvö svefnherbergið. Eldhús og stofa eru
samliggjandi en vönduð tæki eru í eldhúsi sem fylgja með í kaupum, húsgögn fylgja einni.
Heitur pottur er á palli. Afar falleg lóð umhverfis bústað.
V. 14,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Friggjarbrunnur - bara eitt hús eftir.
Gott verð
Gott sérlega vel staðsett 225 fm raðhús á
tveimur hæðum sem afh. stax. Fullbúið að
utan,en fokelt að innan. Nánari upp. Ellert 8934477 eða Heiðar 693-3356

Hrísmóar Garðabæ með Bílskúr.
Falleg 100,9 fm íbúð ásamt 18 fm bílskúr
samtals 118,9 fm. 2 góð svefnherbergi og
hægt að bæta því þriðja við. Baðherbergið
með baðkari og sturtuklefaf.Stofan er rúmgóð
og vönduð gólfefni. Stórar suðursvalir. V 26,9
millj Uppl. Sigþór 899 9787

3ja herb

Smárarimi - Vandað einbýli.

• Vantar ca 140 fm raðhús í Hraunbæ.
Uppl. Ellert 893-4477
• 3-4ra herb íbúð m. útsýni í Sjálands eða
Akralandshverfi Garðabæjar. V. 30-35 millj.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
• Í skiptum f. 160 fm íbúð í Hvörfunum Kóp m. góðu
útsýni. 200 fm+ sérbýli í Kórahverfi, Hvörfum, Selás,
Fossvogi V. 40-50 millj. Uppl Jón Rafn S: 695-5520
• Sérbýli 30-40 millj. með ca. 60-75% áhvílandi lán.
Rvík, Kópav. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Fallegt 172 fm einbýli á einni hæð neðst í Smárarimanum. Stórar stofur og fjögur svefnherbergi,
Vönduð gólfefni og innréttingar. Bílskúr m. hurðaopnara. Baðherbergi m. sturtu og baðkar.
Pallur m. skjólgirðingu, stór garður m. fjölskrúðum gróðri.
V 49.9 m Uppl. Sigþór 899 9787

Úlfarsbraut- parhús.
Vorum að fá gott vel skipulagt parhús
á tveimur hæðum, fjögur til fimm
svefnherbergi. Afh. tilbúið til innréttingar.
V. 39,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

3ja herb. suður íbúð við Þangbakka
Höfum tekið í sölu 3ja herb. 83 fm suður íbúð
við Þangbakka. Íbúðin er vel skipulögð, búið
er að kaupa ýmislegt efni sem fylgir með í
kaupunum, svo sem parket og undirlag, flísar,
hreinlætistæki, tæki í eldhús og fl. Verð 19,7
milj. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

• Sumarhús til flutnings 70-100 fm. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520
• Vantar allar tegundir sumarhúsa á skrá, skoða allar
helgar Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
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ÓSKUM EFTIR ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM EIGNA Á SÖLUSKRÁ.
Bergstaðastræti
Fallegt 194,3 fm. einbýlishús,
tvær hæðir og ris auk um 35
fm. þakgarðs. Húsið var mikið
endurnýjað árið 1997 og var þá
m.a. skipt um járn á húsi og þaki
auk þess sem skipt var um gler
og glugga. Tvennar svalir eru á
húsinu. Full lofthæð er í kjallara.
Um 35 fm. viðbygging er við
húsið sem nýtt hefur verið sem
vinnuaðstaða.
Eignarlóð með sér bílastæði.
ATH. LÆKKAÐ VERÐ. EIGNIN ER
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX.

SJÁVARLÓÐ Á
EFTIRSÓTTUM STAÐ Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.
SAMÞYKKTAR TEIKNINGAR
AF 350 FM. HÚSI FYLGJA.
SÉRBÝLI

Gulaþing- Kópavogi
Stórglæsilegt 357 fm einbýli á besta stað við Elliðavatn með útsýni til allra átta og frábæru útsýni yfir vatnið. Húsið er fullbúið að innan á
afar vandaðan og glæsilegan máta og skiptist m.a. í stórt eldhús, stofu með arinstæði, borðstofu, 48 fm. hjónaherbergissvítu með fataherbergi
og baði, tvö svefnherbergi, skrifstofu, sjónvarpsherbergi og tvö baðherbergi. Sérsmíðaðar innréttingar og sérhönnuð lýsing. Vandaðar flísar
og parket á gólfum. Gólfhitakerfi er á öllu húsinu. Tvennar svalir, útsýnissvalir í austur yfir Elliðavatn og stórar suðvestursvalir frá eldhúsi, stofu
og baðherbergi. Húsið verður afhent í núverandi ástandi, fullbúið að innan, en ófrágengið að utan. Möguleiki er þó að fá eignina afhenta
fullbúna að innan sem utan. ÞETTA ER EINSTÖK EIGN SEM AÐEINS VERÐUR Í BOÐI Í SKAMMAN TÍMA

4RA HERB. OG STÆRRI

Vel skipulögð 105 fm.
endaíbúð á 2.hæð með
gluggum í þrjár áttir,
stórum svölum og
miklu útsýni. Vandaðar
innréttingar. Björt stofa
með miklum gluggum og
góð borðaðstaða í eldhúsi.
Geymsla og þvottaherbergi
innan íbúðar.
Verð 27,0 millj.
135,4 fm. íbúð á 8. og 9. hæð með tvennum svölum auk sér stæðis í lokaðri bílageymslu.
Bjartar og rúmgóðar stofur með arni, rúmgott eldhús með góðri borðaðstöðu, sjónvarpshol
og 3 herbergi. Húsvörður. Glæsilegt útsýni út á sundin, að Esjunni, Bláfjöllum og víðar.
Laus til afhendingar strax. Verð 29,9 millj.

Bogahlíð – glæsileg íbúð
á efstu hæð auk þakgarðs

Ögurás-Garðabæ
Glæsilegt 129,1 fm parhús að meðtöldum 26,2
fm bílskúr. Lofthæð í húsinu er að jafnaði um 3
metrar. Húsið er allt hið vandaðasta að innan hvað
varðar efnisval í innréttingum og gólfefni. Lýsing
og raflagnir eru í algjörum sérflokki. Að utan er
húsið klætt með viðhaldsfríu áli og standandi
eikarklæðningu, viðhaldsfrírri. Húsið stendur
efst í hverfinu með stórkostlegu útsýni yfir sjóinn
og fjallahringinn og gefur villt náttúran húsi og
umhverfi fallegt yfirbragð.

Tjarnarstígur
– Seltjarnarnesi
Mikið endurnýjað um 200,0
fm.einbýlishús á tveimur hæðum
á sunnanverðu Seltjarnarnesi.
Nýlega endurnýjað eldhús,
rúmgóðar stofur og sólskáli með
útsýni til sjávar, 2 svefnherbergi
auk fataherbergis og glæsilegt
baðherbergi. Frábær staðsetning.
Verð 56,9 millj.

Langamýri- Garðabæ.

Glæsileg 158,1 fm íbúð á efstu hæð
auk um 65,0 fm hellulagðs þakgarðs.
Íbúðin er öll hin glæsilegasta hvað
varðar innréttingar og efnisval. Allar
innréttingar, gólfefni og loftaklæðning
er úr hlyni. Verulega aukin lofthæð er í
allri íbúðinni. Öll aðkoma að húsinu og
sameign eru til fyrirmyndar. Sér stæði í
bílageymslu.

Fífusel- aukaherbergi í
kjallara.
Góð 114,5 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð
að meðtöldu 10 fm útleiguherbergi
og sér geymslu í kj. Björt stofa
með útgengi svalir til suðausturs.
3 herbergi. Þvottaherbergi innan
íbúðar. Sér stæði í upphituðu bílskýli.
Leikvöllur beggja vegna við húsið.
Stutt í alla þjónstu. Verð 22,7 millj.

Barónsstígur
Góð 4ra herb. 92,0 fm íbúð
á 2. hæð í góðu steinhúsi í
miðborginni. Íbúðin er mikið
endurnýjuð m.a. eldhús,
baðherbergi og gólfefni að hluta.
Samliggjandi stofur, opið eldhús, 2
rúmgóð herbergi auk herbergis við
inngang íbúðar. Sér geymsla í kj.
Laus fljótlega. Verð 24,7 millj.

3JA HERB.
Fjarðargata-Hafnarﬁrði.
Útsýnisíbúð

Fallegt og vel staðsett 219,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum að meðt. 32,0 fm. nýlegum
bílskúr. Eignin skiptist m.a. í rúmgott eldhús með góðri borðaðstöðu, samliggjandi
stofur með útgangi á verönd , 5 herbergi. Á efri hæð er rúmgott alrými/setustofu/
sjónvarpsherbergi með góðri lofthæð og ofanbirtu um stóran þakglugga. Ræktuð lóð með
nýlegri hellulögn. Verð 60,0 millj.

Laugarásvegur
Mjög vel staðsett 269,5
fm einbýlishús á tveimur
hæðum í Laugarásnum. Hús
að utan er í góðu ástandi,
en hið innra þarfnast eignin
lagfæringa. Stórar svalir út af
stofum. Stór hjónasvíta með
fataherbergi.
Laust til afhendingar við
kaupsamn. TILBOÐ ÓSKAST.

Álfheimar
Fallegt og vel skipulagt 196,9 fm
raðhús með sér 3ja herb. endurnýjaðri
aukaíbúð í kjallara. Aðalíbúðin skiptist
m.a. í eldhús, samliggjandi stofur og
3 rúmgóð herbergi. Auðvelt er að
gera innangengt milli íbúða. Einstök
staðsetning miðsvæðis með útsýni yfir
Laugardalinn. Göngufæri í grunn- og
menntaskóla og þjónustu. 3 sér
bílastæði. Verð 48,9 millj.

Vesturhús.
Afar vandað um 265,0 fm einbýlishús á
frábærum útsýnisstað í Grafarvoginum. Á
efri hæð eru m.a. glæsilegar stofur með
arni og útgangi á vestursvalir, eldhús með
innréttingum úr hlyni og 4 herbergi auk
fataherbergis. Á neðri hæð er sér íbúð
auk rýmis er fylgir efri hæð. Ræktuð lóð
með viðarverönd til suðurs og hellulögðu
bílaplani og stéttum. Húsið stendur á einstökum útsýnisstað við opið óbyggt svæði.

Gullengisérinngangur

Espigerði- útsýnisíbúð með tvennum svölum. Laus strax.

Vel skipulögð 117,6 fm á 3. hæð í lyftuhúsi
með stórum flísalögðum svölum og útsýni til
sjávar. Stórar og bjartar stofur, rúmgott eldhús
og 2 herbergi. Þvottaherbergi og geymsla
innan íbúðar. Aðkoma góð, upphitaðar stéttar
og sameign til fyrirmyndar. ÁHV. HAGSTÆTT
LÁN UM 14,7 MILLJ. VERÐ 29,9 MILLJ.

Túnbrekka-Kópavogi
Góð 86,6 fm. íbúð á neðri hæð
auk 20 fm. bílskúrs með útsýni
yfir Fossvogsdalinn. Íbúðin
skiptist í forstofu sem er nýtt
að hluta sem sjónvarpsherb.,
stofu, borðstofu, eldhús, 2
herb. á svefngangi og baðherb.
Þvottaherb. innan íbúðar.
Vestursvalir. Garður með
skjólsælum sólpalli.
Verð 24,7 millj.

Vallarbraut –
Seltjarnarnesi . Efri
hæð ásamt bílskúr.
Góð 83 fm efri hæð í
fjórbýlishúsi ásamt 24 fm
bílskúrs. Hæðin skiptist í hol,
2 svefnherbergi, eldhús,
bjarta stofu og borðstofu með
útgengi á svalir til suðvesturs
og flísalagt baðherbergi auk
þvottaherbergis.
Verð 27,7 millj.

2JA HERB.
Gullsmári–
Kópavogi.
Falleg 66,4 fm íbúð á
jarðhæð auk sér geymslu.
Þvottaherbergi innan íbúðar.
Björt stofa með útgangi
á hellulagða verönd til
suðurs út af stofu. Stutt í alla
þjónustu. SKIPTI MÖGULEG
Á 3JA – 4RA HERB. ÍBÚÐ í
KÓPAVOGI, GARÐABÆ EÐA Í
HAFNARFIRÐI.
Verð 19,9 millj.

Grundarstígur
Góð 69,4 fm. íbúð að
meðt. sér geymslu í
þessu reisulega steinhúsi
í Þingholtunum. Íbúðin
skiptist í bjarta stofu,
eldhús með ljósri
viðarinnréttingu, rúmgott
svefnherbergi og flísalagt
baðherbergi með
þvottaaðstöðu.
Verð 19,8 millj.

Ásholt
Góð 47,7 fm 2ja herb.
íbúð á 6. hæð ásamt
stæði í bílageymslu í góðu
lyftuhúsi miðsvæðis í
Reykjavík. Svalir út af stofu
og eldhúsi. Húsvörður.
Skemmtilegur bakgarður.
Íbúðin er laus til
afhendingar strax. Verð
19,9 millj.

ELDRI BORGARAR.
Kleppsvegur. 2ja
herb. Laus strax.
Falleg og björt 88,6 fm. íbúð á
jarðhæð í þessu eftirsótta húsi
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin
skiptist í forstofu/gang, eldhús
sem er opið við stofu að hluta,
1 svefnherbergi, baðherbergi og
þvottaherbergi. Íbúar geta sótt
ýmsa þjónstu til Hrafnistu.
Laus við kaupsamning.
Verð 21,8 millj.

Grandavegur - 4ra
herb. útsýnisíbúð
114,8 fm. útsýnisíbúð á
6.hæð auk sér stæðis í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í
forstofu, sjónvarpshol, eldhús,
samliggjandi stórar og bjartar
stofur, 2 herbergi, baðherbergi
og þvottaherbergi. Stórar
yfirbyggðar svalir til vesturs.
Útsýni er yfir borgina til suðurs,
að Reykjanesfjallgarði og
víðar. Sameiginlegur matsalur
á 10. hæð. Á jarðhæð er
sameiginlegur líkamsræktarsalur,
gufubað og heitir pottar á lóð.
Húsvörður. Verð 31,9 millj.

Skógarásútsýnisíbúð-laus
strax.

Kirkjulundur
– Garðabæ. 2ja herb.
íbúð.

Mjög góð 85,4 fm 3ja herb.
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli
í Selásnum. Stofa með útgangi á flísalagðar svalir til
vesturs. Tvö svefn. Þvottah.
innaf eldhúsi. Húsið er klætt
að utan og því viðhaldslítið.
Laus til afhendingar strax.
Verð 19,9 millj.

Góð 68,6 fm. 2ja herb. íbúð á
neðri hæð ásamt sér geymslu og
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist
í forstofu, gang, eitt svefnherbergi,
eldhús, stofu/borðstofu með útgangi
á svalir í suðvestur og baðherbergi.
Þvottaaðstaða er á baðherbergi. Stutt
í þjónustu. VERÐTILBOÐ

4

30. MAÍ 2011

FASTEIGNIR.IS

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

Reykjavík
S: 588 9090

•

Síðumúla 21

•

108 Reykjavík

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

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

OP

Bauganes - efri sérhæð
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Langholtsvegur 112 B - endaraðhús

Bakkavör - Seltjarnarnes

Sérlega glæsilegt 217,6 fm endaraðhús á 2 hæðum á þessum eftirsótta stað. Á lóð er afgirtur
trépallur og lítill garður. Húsið er teiknað af Vífli Magnússyni. Hönnun innanhúss: Júlía Andersen
arkitekt hjá Arkitektum sf. Hönnun eldhúss: Ingibjörg Pálsdóttir innanhúsarkitekt. V. 75,0 m. 6697

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

IÐ

HÚ

S
Kvistaland 18 - glæsilegt einbýli
Einstaklega glæsilegt einbýli á einni hæð
neðst í Fossvoginum. Húsið er staðsett
fyrir ofan götu á stórri lóð. Hús og lóð hafa
verið nýlega endurnýjað á mjög fallegan og
smekklegan hátt. Allar innréttingar í húsinu
eru sérsmíðaðar. Lóðin er einstaklega vel
heppnuð og viðhaldslítil með hellulagðri
verönd, skjólgirðingum úr harðvið og stígum.
Óskað er eftir tilboðum 4442

Mjög gott og vel skipulagt 220,5 fm endaraðhús á þremur hæðum. Innbyggður bílskúr er á
jarðhæð og fallegur gróinn garður er til suðurs. Húsið er í góðu standi og hefur töluvert verið
endurnýjað. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00. V. 49,9 m. 6586
Austurströnd 8 - mikið áhvílandi

Hrauntunga 24 - mikið endurnýjað

Ð
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H

Mikið áhvílandi, lítil
útborgun, yfirtakanleg lán
frá íbúðalánasjóði. Góð
og vel skipulögð 2 til 3ja
herbergja íbúð á 6. hæð
með sjávarútsýni. Áhvílandi
um 18 milljónir. OPIÐ HÚS
Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ
KL. 17:00 - 18:00. V. 19,3
m. 6712

ÚS

O

Mjög gott, vel skipulagt og mikið endurnýjað
191 fm einbýlishús á einni hæð í suðurhlíðum
Kópavogs. Stórar stofur með arin, 4 svefnh.
og bílskúr. Húsið er endahús í botnlanga. Góð
aðkoma og næg bílastæði. V. 49,5 m. 6584

Víkurströnd - Seltjarnarnes
Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og
hálfur kjallari með innbyggðum bílskúr. Húsið
er forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur
útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi.
V. 69,5 m. 6603

Falleg 196 fm efri sérhæð sem skiptist í stigahol, forstofuhol, snyrtingu, eldhús með borðkrók,
sér þvottah. innaf eldhúsi, geymslu, borðstofu, dagstofu, sólstofu, sjónvarpshol, þrjú rúmgóð
herbergi og baðh. Sér bílastæði. Eignin er vel staðsett og í góðu ástandi. V. 49,5 m. 6707

Kambsvegur 30 - mikið endurnýjuð

OP

IÐ

Hjallaland 13 - rúmgott raðhús

S
HÚ

Safamýri - einstakt einbýlishús
Fallegt og vel staðsett 300 fm einbýlishús sem
er á þremur hæðum með glæsilegri aðkomu.
Húsið er teiknað af Gunnari Hanssyni arkitekt
og ber húsið sterk höfundareinkenni hans.
Garðurinn er gróinn og til suðurs og er góð
aðkoma og bílastæði. V. 69,0 m. 6551

Mjög góð og mikið endurnýjuð 124 fm neðri sérhæð ásamt 32 fm bílskúr sem hefur verið
innréttaður sem íbúð. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Samkvæmt fasteignaskrá er eignin skráð 156
fm með bílskúr. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 38,8 m. 6699

Seinakur 3 - glæsileg endaíbúð

194,5 fm raðhús á fjórum pöllum ásamt 19,5 fm bílskúr á eftirsóttum stað í Fossvogi. Útbúin
hefur verið sér íbúð á neðsta pallinum og er lokað á milli íbúða. Víða er komið að viðhaldi. Húsið
er laust strax. V. 39,8 m. 6032

Svarfhólsskógur sumarhús á eignarlandi

Grenilundur - fallegt hús
Vel staðsett 201,5 fm einbýli á einni
hæð innst í botnlanga á útsýnisstað í
Garðabænum. Bílskúrinn er tvöfaldur, með
hita og rafmagni. Rúmgóð bílastæði eru fyrir
framan bílskúr. V. 57,9 m. 6461

Holtsbúð - mikið endurnýjað

Glæsileg og vel hönnuð 4ra herbergja 144,7 fm íbúð á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í
íbúðinni erustór og björt rými. Svefnherbergi er með sér baðherbergi og góðu skápaplássi.
Sannkölluð hjónasvíta. Húsið er aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir þeim er vel
hönnuð og lokuð bílageymsla þar sem íbúðin á eitt stæði. V. 35,5 m. 6713

Heiðargerði - gott einbýli - góð lán

Gullfallegt 45 fm sumarhús með u.þ.b. 20 fm
lokuðu svefnlofti. Verönd og nuddpottur. 7.800
fm eignarland. Húsið skiptist í forstofu, tvö
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og risloft. Rafmagn og kalt vatn en hitavatnslögn er
á lóðarmörkum. Einstök eign á vinsælum stað skammt frá Vatnaskógi. V. 15,9 m. 6704

Glæsilegt 274,3 fm einbýli á tveimur hæðum
sem hefur mikið verið endurnýjað á sl.
árum. Á efri hæð er forstofa, hol, stofa,
borðstofa, eldhús, snyrting, tvö herbergi og
hjónaherbergi með baðherbergi innaf. Neðri
hæð: sjónvarpshol, þvottahús, baðherbergi,
2-3 svefnherbergi og stór tvöfaldur innbyggður
bílskúr. V. 75,0 m. 6415

Parhús

Einbýli

Huldubraut - glæsilegt

Lindarflöt 52 - vel staðsett á einni hæð
Mjög gott vel umgengið og vel skipulagt
178,7 fm hús á einni hæð. Stór og góð lóð,
hellulögð aðkoma með stóru bílastæði.
Sólpallur til suðurs. Þrjú svefnherbergi og tvær
stofur. Húsið stendur á hornlóð.
V. 49,0 m. 6680

Barðavogur - einbýli á einni hæð

Fallegt og talsvert endurnýjað einbýlishús sem staðsett er í botnlanga. Húsið sem er kjallari, hæð
og ris er 220,8 fm ásamt 27,3 fm bílskúr. Mögul. að útb. séríbúð í kjallara. Falleg ræktuð lóð.
Frábær staðsetn. V. 49,9 m. 5778

Fallegt, vel viðhaldið og mikið endurnýjað
112,4 fm einbýlishús við Barðavog. Húsið
er byggt úr timbri og er á einni hæð, innst í
botnlangagötu. Fjögur svefnherbergi. Húsið
hefur fengið mjög gott og mikið viðhald. Lóð í
mikilli rækt. Hús með sögu. V. 39,0 m. 6623

Viðjugerði 8 - fallegt hús
Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum á mjög
góðum stað. Húsið er 290 fm að stærð með
bílskúrnum. Talsvert endurnýjað hús. 5-6
svefnherbergi. Endurnýjað eldhús. Parket og
flísar. Góð afgirt timburverönd til suðurs. Mjög
eigulegt hús. Laust strax, lyklar á skrifstofu.
V. 74,0 m. 6622

Glæsilegt 184,2 fm parhús innst í botnlanga
við Huldubraut í Kópavogi. Lóðin er
einstaklega falleg með góðri suður verönd.
Gott sjávarútsýni er frá stofu. Mikil lofthæð er í
húsinu að hluta. V. 52,0 m. 6665

Hæðir

Laugarásvegur - vel staðsett
Mjög gott og vel staðsett 269,5 fm einbýlishús
við Laugarásveg í Reykjavík. Húsið er á
tveimur hæðum og er glæsilegt. Húsið er að
mestu í upprunalegu ástandi að innan. Góðar
útsýnissvalir og fallegur garður.
Húsið er laust nú þegar. V. 79,0 m. 6611

Snorrabraut - sérhæð
Vel skipulögð og björt 5 herbergja 108,5 fm
sérhæð í góðu húsi við Snorrabraut, auk 17,2,
3 rúmgóð herbergi, tvær stofur.
V. 28,9 m. 6644
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Tómasarhagi - neðri sérhæð
Glæsileg 138,9 fm neðri sérhæð á mjög
eftirsóttum stað, ásamt 24,6 fm bílskúr,
samtals 163,5 fm. Hæðin skiptist í forstofu,
hol, snyrtingu, eldhús, tvær samliggjandi
vinkilstofur, þrjú svefnherbergi og baðherbergi.
Stórar suðursvalir eru út af stofunni en einnig
eru austursvalir út af svefngangi.
V. 43,0 m. 6591

Efstaleiti - góð útsýnisíbúð - gott verð

Rjúpnasalir - glæsileg útsýnisíbúð
Einstaklega falleg og vel umgengin 111 fm íbúð
á 5. hæð í góðu lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi.
Tvær stofur. Yfirbyggðar suðvestur svalir.
Glæsilegt útsýni. Vandaðar innréttingar. Stæði
í bílageymslu. Sérlega falleg og vönduð íbúð í
þessu eftirsótta lyftuhúsi. V. 29,0 m. 6658

Rúmgóð og björt 3ja herbergja 137,4 fm
útsýnisíbúð á 4. hæð (efstu)í þessu góða
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðinni
fylgir aðgengi að sundlaug, heitum pottum,
gufubaði og fl. Húsvörður er í húsinu. Gott
útsýni. V. 39,0 m. 6281

Tjarnarmýri
Tveggja herbergja 61,1 fm íbúð á jarðhæð
á þessum vinsæla stað. Sérverönd. Stæði í
bílageymslu. Hús nýviðgert og málað.
V. 18,7 m. 6627

Sumarhús og jarðir

Sumarbústaðalóð í Vaðnesi
Lóðin er 7.500 fm að flatarmáli samkvæmt
Fasteignamati ríkisins. Lóðin er í grónu
kjarrvöxnu landi þar sem nú þegar hafa verið
reistir margir sumarbústaðir. Heitt og kalt vatn
er komið að lóðarmörkum.
Óskað er eftir tilboðum. 7459

Glaðheimar 20 - vandlega endurnýjuð
Sérlega falleg vel skipulögð og vandlega
endurnýjuð 134,5 fm hæð ásamt 24,7 fm bílskúr
í rólegri botnlangagötu. Einrúm arkitektar sáu
um endurbæturnar og hönnun innréttingar. Í
íbúðinni er meðal annars nýlegt gólfefni og gler.
Tvennar svalir. V. 39,5 m. 6678

4ra-6 herbergja

Langalína 14 - útsýnisíbúð
Eskihlíð - rúmgóð 5 herbergja
Góð fimm herbergja 128,5 fm íbúð á fyrstu
hæð við Eskihlíð í Reykjavík. Íbúðin skiptist
í hol, gang, búr, eldhús, stóra stofu, fjögur
svefnherbergi og baðherbergi. Sér geymsla með
glugga og hillum er í kjallara. V. 23,9 m. 6714

3ja herbergja

Glæsileg 129,5 fm endaíbúð á 2. hæð
með einstöku sjávarútsýni til afhendingar
strax. Íbúðin er innréttuð með hvítum og
svargráum innréttingum og dökkum flísum,
sprautulakkaðar innréttingar og hurðir. Stæði
í bílageymslu. V. 38,8 m. 7387

2ja herbergja

Glæsilegt staðsetning á sumarhúsi
Trönubakki 4 er í landi Trönu sem er einn
af Ferjubakkabænum í Borgarbyggð.
Húsið stendur við bakka Hvítár og er
stórglæsilegt útsýni frá húsinu og landinu
öllu. Sumarhúsið er 52,3 fm og er á 6.000 fm
leigulóð. Einnig er útihús (geymsla) sem er
30,0 fm. Húsin eru byggð árið 1992 og eru
byggð í gamaldags stíl. Gamall traktor fylgir á
landinu, Ferguson árg. 1953. V. 14,9 m. 4159

Bláskógar í Svínadal
Velstaðsettur bústaður í Svarfshólsskógi í
Svínadal. Bústaðurinn er með svefnlofti en
á neðri hæð er forstofa, hol, stofa/eldhús,
baðherbergi og tvö svefnherbergi. Verönd eru
á öllum hliðum. Útsýni er fallegt.
V. 8,5 m. 6649

Atvinnuhúsnæði
Básbryggja - jarðhæð
Góð 4ra herbergja 110,4 fm íbúð á jarðhæð
með góðum sérafnotareit út frá stofu. Íbúðinni
fylgir merkt stæði í lokuðum bílakjallara.
V. 23,5 m. 6689

Skútuvogur 3 - vöruhótel

Kambsvegur - mikið endurnýjuð
Mjög góð og mikið endurnýjuð 124 fm neðri
sérhæð ásamt 32 fm bílskúr sem hefur
verið innréttaður sem íbúð. Þrjú til fjögur
svefnherbergi. Samkvæmt fasteignaskrá er
eignin skráð 156 fm meðbílskúr.
V. 38,8 m. 6699

Álftahólar - fallegt hús - laus strax
Góð 63,4 fm 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í
fallegu lyftuhúsi rétt við mjög góða þjónustu.
Húsið er að sjá í góðu standi. Fallegt útsýni.
Suðursvalir. Rúmgóð stofa og herbergi. Mjög
snyrtileg sameign V. 12,7 m. 6679

Eiðistorg - stór og rúmgóð
Opin og björt 5 herbergja íbúð á 3. hæð í
vel staðsettu lyftuhúsi. Einstakt útsýni er úr
íbúðinni yfir Faxaflóasvæðið. V. 39,9 m. 6636

Álfhólsvegur
3ja herbergja 62,9 fm íbúð á annarri hæð með
stórum svölum og glæsilegu útsýni. Íbúðin
skiptist í anddyri, eldhús, búr/þvottahús,
baðherbergi, stofu og tvö svefnherbergi.
V. 15,3 m. 6695

Vatnsstígur - rúmgóð 2ja
Glæsileg rúmgóð 96,3 fm 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð í lyftuhúsi í 101 Skuggahverfi
ásamt stæði í bílageymslu. Vestursvalir.
V. 29,9 m. 6691

Grettisgata 75 - vel skipulögð
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 100
fm íbúð á 1. hæð. Tvö svefnherbergi og
tvær stofur en auðvelt er að hafa þrjú
svefnherbergi, stofurnar eru rúmgóðar og
bjartar. Úr barnaherbergi eru svalir til norðurs.
V. 19,9 m. 6640

Fullbúið og glæsilegt vöruhótel við
Skútuvog. Um er að ræða samtals
3.752,8 fm að stærð. Húseignin selst
með öllu innbúi sem í húsinu er, þ.e.
allir vörurekkar, plastpökkunarvélar,
skrifstofuhúsgögn, skjávarpar,
hljóðkerfum í fundarherbergjum,
tölvuskápum og ýmsu fleiru. Húsið er
laust strax og tilbúið til innflutnings.
Fjöldi bílastæða og athafnapláss er á lóðinni. V. 570,0 m. 6641

Hlaðbrekka - vel skipulögð
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 93,4
fm íbúð með sér inngangi á jarðhæð. Íbúðin
er mikið uppgerð, m.a. eldhús og baðherbergi.
Stór stofa og rúmgóð herbergi, góð verönd til
suðurs. V. 22 m. 6673

Langahlíð - vel skipulögð

Flétturimi - sérverönd

Góð og vel skipulögð 2ja til 3ja herbergja
íbúð á 1. hæð ásamt auka herbergi í risi
og sér geymslu í kjallara. Næg bílastæði á
baklóð. V. 17,5 m. 6681

Góð 118,4 fm fjögurra herbergja íbúð á 1.hæð
með bílastæði í opnu bílskýli. Hellulagðar
verandir úr eldhúsi og stofu. Íbúðin skiptist
í stórt hol, þrjú rúmgóð herbergi, gang,
baðherbergi, eldhús með borðkrók, stofu og
geymslu í kjallara. V. 26,2 m. 6631

Skólavörðustígur - glæsileg íbúð
Einstaklega falleg og sjarmerandi 3ja
herbergja íbúð í sögufrægu húsi við
Skólavörðustíg. Sérinngangur. Íbúðin er
skráð 54,8 fm að stærð en auk þess er rými í
kjallara sem er óskráð og er íbúðin því stærri
sem því nemur. Hús og íbúð mikið tekin í
gegn. V. 22,0 m. 6677

Blásalir - glæsilegt útsýni
Einstaklega vönduð 4ra herbergja útsýnisíbúð
á 2. hæð við Blásali í Kópavogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, búr/þvottaherbergi,
stofu og yfirbyggðar svalir. Húsvörður er í
húsinu. Stæði í bílageymslu fylgir.
V. 27,9 m. 6607

Rekagrandi - góð staðsetning
Mjög góð 52,2 fm 2ja herbergja á þriðju hæð
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Íbúðin
er vel staðsett alveg við skóla og leiksóla.
Íbúðin er skráð 78,9 fm með bílastæðinu.
Góðar svalir eru á íbúðinni með fallegu
útsýni. V. 17,9 m. 6659

Hamarshöfði - á einni hæð
Mjög gott 200 fm húsnæði á einni hæð, stórt bílaplan fyrir framan og þrennar innkeyrsludyr.
Skrifstofa og salerni. Nýlegir hitablásarar og mikil lofthæð. V. 26 m. 6708

Klapparhlíð - með verönd

Naustabryggja - falleg og rúmgóð
Rúmgóð 139,6 fm íbúð á tveimur hæðum
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á tveimur
hæðum. Þrjú svefnherbergi. Tvö baðherbergi.
Tvær stofur. Fallegar innréttingar. Íbúðin er
laus strax. V. 28,5 m. 6504

Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja
74,6 fm íbúð á jarðhæð með stórri afgirtri
timburverönd í nýlegu húsi í Mosfellsbæ.
Sérinngangur. 2 svefnherbergi, parket. Góðar
innréttingar. Örstutt í grunnskóla og einnig er
glæsileg sundlaug og íþróttaaðstaða á sama
stað. V. 18,9 m. 6645

Möðrufell - góð 2ja
Góð 64,2 fm 2ja herbergja íbúð á fjórðu hæð
með einstaklega fallegu útsýni. Íbúðin er laus
strax. Lyklar eru á skrifstofu Eignamiðlunar.
V. 11,9 m. 6661

Um er að ræða mjög gott og vel staðsett iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við Vatnagarða í Reykjavík.
Mjög góðir möguleikar að skipta upp húsnæðinu sem skiptist í þrjú samliggjandi misstórar
einingar. V. 173,8 m. 6590

Ánanaust - rúmgóð íbúð
Ánanaust - lyftuhús
Reykás - einstakt útsýni
Góð fjögurra herbergja 124 fm íbúð með
einstaklega fallegu útsýni yfir Rauðavatn.
Húsið er vel við haldið. V. 25,0 m. 4523

3ja herbergja 92,7 fm íbúð á 3.hæð í nýlega
endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum stað í
vesturborginni. Íbúðin snýr inn í garðinn og
er með suðursvölum. Íbúðin var endurnýjuð
fyrir nokkrum árum. 2 herbergi. Hvítar fallegar
innréttingar. Laus strax. V. 21,9 m. 6634

Vatnagarðar

2ja herbergja 78,3 fm íbúð á 3.hæð í
nýlega endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum
stað í vesturborginni. Íbúðin er í enda og
snýr til norðurs og austurs, norðursvalir
með glæsilegu útsýni út á sjóinn. Íbúðin
var endurnýjuð fyrir örfáum árum síðan á
smekklegan hátt. Glæsilegt útsýni.
V. 18,9 m. 6633

Lækjarmelur - nýtt og flott
Nokkur ný og mjög góð 125,4 m2
geymsluhúsnæði, með millilofti við
Lækjarmel 8 í Reykjavík. Bilin eru með góðri
innkeyrsluhurð, mikilli lofthæð og þriggja
fasa rafmagni. Stór innkeyrsluhurð (4m)
með rafdrifnum opnara í hverju bili. Lóð er
malbikuð. V. 12,3 m. 6342

Ármúli - gott skrifstofuhúsnæði
158,1 fm skrifstofuhúsnæði, móttaka, 6
herbergi, fundarsalur, eldhús og salerni.
Húsgögn fylgja með í kaupum.
V. 19,7 m. 4561
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Sigurður

Fasteignasalan Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 - Fax: 520 9599 - www.fasttorg.is

Hafdís

Lögg. fasteignasali Sölustjóri
GSM: 898 6106

Þrastagata 9 – 107 Rvk

OPIÐ HÚ

GSM: 895 6107

Þóra

Berglind

Dórothea

Jóhanna

Sölufulltrúi

Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi

GSM: 898 3326 GSM: 698 7695

GSM: 822 2225

GSM: 694 4000

Sigríður

Árni

GSM:699 4610

GSM: 893 4416

Stakkahlíð 17 – 105 Rvk

S

OPIÐ HÚ

Sölufulltrúi

GSM: 867 3707

GSM: 694 4700

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Langalína 2 – 210 Gbæ

S

Verð 52.5 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 200,6 fm.

Sigurbjörn Þorsteinn

Lögg. fasteignasali Sölufulltrúi

OPIÐ HÚ

Verð 35.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 116 fm.

S

Verð 39.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 151,7 fm.

Opið hús mánud. 30.maí kl. 17:30-18:00

Opið hús mánud. 30. maí milli 17:30-18:00

Opið hús mánud. 30. maí kl. 17:00 – 18:00.

Vel skipulagt 5-6 herb. raðhús með innb. bílskúr. Einstakt
útsýni. Efri hæð: Gestabað, eldhús, borðstofa , stofa og
svefnherbergi. Neðri hæð: Baðherbergi , þvottahús, 2
rúmgóð herbergi og sjónvarpshol + auka rými utan fm.
Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Glæsileg 3 herbergja íbúð með tveimur stæðum í bílageymslu
í mjög fallegu nýlegu 10 íbúða fjölbýli. Íbúðin er einstaklega
glæsilega innréttuð og skiptist hún í 2 góð svefnherbergi,
stofu/borðstofu, baðherbergi, eldhús, þvottahús. Allar
innréttingar eru sérsmíðaðar af Sérverk. Gegnheilt parket á
stofu og herbergjum. Uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

4ra herbergja, 151,7 fm íbúð með tvennum svölum á
3 hæð auk tveggja sérmerktra bílastæða í bílageymslu.
Íbúðin er með vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnas,
gólf lögð eikarparketi og ﬂísalagt baðherbergi.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Álfaskeið 104 – 220 Hfj

Hraunbær 36 – 110 Rvk

Skógarás 4 – 110 Rvk

Sogavegur 105 – 108 Rvk

S

OPIÐ HÚ

Verð 14.5 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 62 fm.

Verð 18.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 102,3 fm.

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 85,4 fm.

Verð 14.9 m.
Herbergi: 2-3 - Stærð: 63,5 fm.

Opið hús mánud. 30.maí kl. 17:30-18:00

Hringdu og bókaðu skoðun í 822-2225!

Hringdu og bókaðu skoðun í 822-2225!

Mjög góð fyrstu kaup !

Falleg2ja herbergja íbúðí klæddufjölbýli.
Íbúðin er upprunaleg nema baðherbergi,
sem hefur verið endurnýjað, en er mjög vel
með farin og er öll hin snyrtilegasta.Laus við
kaupsamning.
Uppl. Jóhanna Kristín í GSM: 698 7695

Vel skipulögð 102,3 fm íbúð á 2 hæð. Íbúðin
er opin og björt með stórri stofu og góðum
herbergjum. Húsið er að hluta klætt að utan
og sameign snyrtileg. Stutt í alla þjónustu.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Útsýnisíbúð laus við kaupsamning, 3ja
herbergja íbúð á 2 hæð í 6 íbúða fjölbýli.
Húsið er klætt að utan og snyrtileg sameign.
Stutt í leikskóla, skóla og alla þjónustu. Uppl.
Þóra gsm: 822-2225

Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli .
Íbúðin er mjög snyrtileg nýmáluð og með nýju
gólfefni. Húsið er klætt að utan að hluta. Góð
staðsetning. Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Holtagerði 6 – 200 Kóp

Mardalur 5 – 260 Nvík

Hvassaleiti 34 – 103 Rvk

S

OPIÐ HÚ

Njálsgata 96 – 105 Rvk

OPIÐ HÚ

Verð 24.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 217 fm.

Verð 31.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 164 fm.

Verð 11.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 61 fm.

S

Verð 24.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 88 fm.

OPIÐ HÚS mánud. 30.maí kl.18:30-19:00

Fokhelt parhús með innbyggðum bílskúr.

Bókið skoðun hjá Þorsteini í síma 694-4700

Opið hús mánud. 30.maí milli 18:30-19:00

Gullfalleg og vel skipulögð 5 herbergja 129,9
fm. efri sérhæð á Kársnesinu í Kópavogi með
fallegu sjávarútsýni í norður: 3 svefnherbergi,
2 samliggjandi stofur, auk 34 fm. bílskúrs.
Eldhús endurnýjað 2004. Uppl. Jóhanna
Kristín gsm: 698 7695

Sex herb. raðhús á tveimur hæðum, gert er
ráð fyrir gólfhita. Eignin er úr steinsteyptum
einingum, steinað að utan með marmarasalla
og grófjöfnun lóð. PGV glugga og útihurðir.
Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Ósamþykkt 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með
sérinngangi. Íbúðin skiptist í rúmgott anddyri
með fatahengi, innaf anddyri er baðherbergi
með baðkari, gólf ﬂísalagt.
Uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

Glæsileg 3ja-4jaherbergja íbúð á 1. hæð í við
Njálsgötu 96. Fæst gegn yﬁrtöku áhvílandi
lána + sölukostnað. Áhvílandi lán um
23.800.000. frá Íbúðarlánasjóði. Eignin hefur
verið mikið endurnýjuð. Uppl. Þorsteinn
gsm: 694-4700

Rjúpnahæð 10-15 -210 Gbæ

Akurbraut 30 – 260 Nvík

S

OPIÐ HÚ

Verð 26.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 133,7 fm.

Tilboð
EINBÝLISHÚSA–LÓÐIR í rótgrónu hverﬁ í
Garðabæ!

Um er að ræða lóðir nr. 10, 11, 12, 13, 14 og
15. Á lóðunum má reisa einbýlishús á einni og
hálfri hæð auk bílskúrs. Gatnagerðargjöld eru
lögð á samkv. gjaldskrá Garðabæjar en tilboð
skulu gerð í byggingarréttargjaldið. Uppl.
Sigurður gsm: 898-6106

Kríuhólar 2 – 111 Rvk

S

Ársalir 3 – 201 Kóp

Mikill áhugi er á eignum af öllum
stærðum í Sala-, Linda- og Smárahverﬁ

S

OPIÐ HÚ

Verð 24.6 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 98,6 fm.

Opið hús þriðjud. 31.maí kl.18:00-18:30

Opið hús þriðjud. 31.maí kl.18:00-18:30

Seljandi skoðar skipti á fasteign í Reykjavík!
Raðhús með þremur svefnherb. tveimur
timbur-sólpöllum, bílskúr og afgirtum garði.
Björt og falleg eign í nýlegu hverﬁ í Njarðvík.
Sjón er sögu ríkari. Uppl. Sigurður gsm:
898-6106

Rúmgóð, björt 3ja herb. íbúð á þriðju hæð
í viðhaldslitlu fjölbýlishúsi með lyftu í
salahverﬁnu í Kópavogi. Eikarparket á gólﬁ,
innréttingar og hurðar úr Mahony. Gluggar
og útsýni í þrjár áttir, góðar suð-vestur svalir.
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Strandvegur 16 - 210 Gbæ

Kristnibraut 59 – 113 Rvk

S

OPIÐ HÚ

OPIÐ HÚ

Verð 16.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 79,1 fm.

Verð 36.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 124,2 fm.

VANTAR EIGNIR

Verð 24.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 113,5 fm.

Opið hús mánud. 30. maí frá kl 18.30-19.00!

Opið hús mánud. 30. maí frá kl 17.30-18.00!

Hringdu núna og bókaðu skoðun!

Falleg og björt 3ja herb. íbúð sem fæst
gegn yﬁrtöku lána +sölukostnaður samtals
16.990.000 íbúðin er á 7hæð í þessu góða
endurnýjaða lyftuhúsi í Hólunum. Húsið klætt
að utan, þak yﬁrfarið og gluggar og gler
endurnýjað. Uppl. Hafdís gsm: 895-6107

Ýmis skipti koma til greina! Glæsileg íbúð
á efstu hæð með mikilli lofthæð, gólfsíðum
gluggum og stæði í bílageymslu. Gólfefni eru
náttúrusteinn og gegnheilt parket, lýsing er
frá Lumex og innréttingar eru úr eik. Uppl.
Hafdís gsm: 895-6107

Mjög falleg og rúmgóð endaíbúð á 1.hæð
(gengið upp einn stiga) í góðu lyftuhúsi.
3 svefnherbergi. Gólfefni eikarparket og
náttúrusteinn. Innréttingar eru úr eik og
þvottahús innan íbúðar. Stutt í skóla og
leikskóla. Uppl. Hafdís gsm: 895-6107

Vantar 3-4 herbergja íbúðir helst á
jarðhæð fyrir ákveðna kaupendur. Vilja
helst í Salahverﬁ .
Vantar 3-4 herbergja íbúð fyrir ákveðna
kaupendur í Smárahverﬁnu, helst með
áhvílandi lánum.
Uppl. Sigga Rut gsm:
699-4610
VANTAR EIGN

108-Reykjavík eða
nágrenni, 5-6 herbergja
(3 svefnherb) íbúð með
sér inngangi.
Nánari uppl. Sigurbjörn
GSM: 8-67-37-07.
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FÖST LÁG
SÖLUÞÓKNUN

fasteignasala

Starfandi í yfir 25 ár!
Eysteinn Sigurðsson

Magnús Hilmarsson

Sigurður Hjaltested
altested

Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is
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GN

NÝ

Rauðhamrar

Falleg 4ra herbergja 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket
og flísar. Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar.
Góð eign á frábærum stað í Grafarvoginum.
Verð 24,8 millj.

Starengi – laus strax

Falleg 3ja herbergja 84 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð)
í snyrtilegu nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar
innréttingar. Parket og flísar. Gengið úr stofu út á
afgirta sérlóð með verönd í suður. Sérinngangur.
Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu.
Verð 21,8 millj.

Sporhamrar – bílskúr

Sérlega glæsileg 138 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð
í litlu fjölbýli með bílskúr. Parket og flísar. Stór og
glæsileg stofa með stórri timburverönd í suður og
góðum skjólgirðingum. Rúmgóð herbergi. Sérlega
glæsileg eign. Verð 29,9 millj.

EI

Markarflöt – Garðabær

Fallegt 242 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum
tvöföldum bílskúr sem er undir húsinu. Parket og flísar.
Út frá borðstofunni er rúmgóður laufskáli. 3 til 4 svefnherbergi. Fallegur gróinn garður. Tvöfaldur bílskúr með
snyrtingu. Frábær staðsetning. Verð 56,9 millj.

Kristnibraut – 4ra herbergja

Glæsileg 129,8 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu)
í litlu fjölbýlishúsi, ásamt stæði í bílgeymslu.
Verð 29,8 millj.

GN

NÝ

Ögurás

Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og
flísar á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjavið.
Stór timburverönd í vestur með skjólveggjum.
Fallegt hús á góðum stað í Garðabænum.
Verð 41,9 millj.

Veghús – 4ra herbergja

Glæsileg 4ra herbergja 106 fm íbúð á 2. hæð
í 3ja hæða fjölbýli. Gegnheilt parket. Stór stofa.
3 svefnherbergi. 30 fm svalir og flottar innréttingar.
Sérlega björt og falleg eign. Verð 25,9 millj.

Réttarholtsvegur

Falleg og vel með farin 125 fm íbúð á 2. hæð í góðu
steinhúsi ásamt góðum 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar
stofur. Svalir í suðaustur. 2 góð svefnherbergi.
Verð 25,5 millj.

Ólafsgeisli – Golfvöllur

Sérlega glæsilegt einbýlishús á frábærum stað rétt við
golfvöllinn í Grafarholti. Eignin er viðhaldslétt steinsteypt
hús, einangrað að utan og steinað. Húsið er á tveimur
hæðum alls 250 fm með innbyggðum 32 fm bílskúr
og 3ja herbergja séríbúð á neðri hæð. Bein sala eða
skipti á minni eign. Afhending samkomulag. Verð 69 millj.
GN

GN

NÝ

Neshamrar

Mjög fallegt 183 fm einbýlishús á einni hæð með
27 fm innb. bílskúr. Fallegar innréttingar. Parket.
Opin og skemmtileg eign. Húsið er timburhús
klætt að utan með múrsteini.
Fallegur ræktaður garður. Ásett verð 57,9 millj.

Vesturberg

Góð 3ja herbergja 74 fm íbúð á 6. hæð í lyftublokk.
Parket. Frábært útsýni. Þvottahús á hæðinni.
Íbúð sem nýtist vel. Verð 15,1 millj.

Sunnuvegur

EI

HF. – BílskúrMaríubaugur
– Grafarholt
Mjög falleg 3ja herbergja 103 fm íbúð á 2. hæð ásamt

Stórglæsileg 138,2 fm efrihæð og ris í tvíbýli á
frábærum stað við miðbæinn ásamt 23 fm bílskúr.
Íbúðin er endurnýjuð á mjög smekklegan hátt.
3 svefnherbergi. Í risi er gullfalleg stofa með suðursvölum.
Sérlega falleg eign á frábærum stað. Verð 39,6 millj.

26 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Náttúrusteinn og
parket á gólfum. Suðursvalir. Sérlega falleg íbúð á
góðum stað með frábæru útsýni. Verð 26,5 millj.

NÝ

Neðstaleiti

Mjög falleg 4–5 herbergja 166 fm íbúð á 2. hæð (efstu)
í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin er 133,5 fm ásamt 31,8 fm.
stæðis í bílskýl. Falleg stofa með parketi og suðursvölum.
Fallegar innréttingar. Gott sjónvarpshol. Parket. Sérlega
vönduð eign á frábærum stað. Verð 35 millj.

EI

Garðavegur

Fallegt nýlegt 171 fm einbýlishús á tveimur hæðum á
þessum vinsæla stað við Selfoss. Stórar og bjartar stofur.
3 góð svefnherbergi. Tvennar svalir. Frábært útsýni.
Mjög fallegur garður með verönd og skjólgirðingu.
Ein hellulögð verönd. Verð 33,5 millj.

GN

GN

NÝ

EI

EI

NÝ

EI

Öldugróf

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum. Efri hæðin er falleg
4ra herbergja íbúð með nýjum laufskála. Á neðri hæðinni
eru 2 íbúðir og aukaherbergi með snyrtingu.
Húsið er mikið endurnýjað og er búið að klæða það
að utan með steini. Tvöfaldur bílskúr. Verð 69,7 millj.

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Efstihjalli – 4ra herbergja

Falleg 98 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli
með aukaherbergi í kjallara. Parket, rúmgóð stofa,
suðvestursvalir og góðar innréttingar. Skipti möguleg.
Verð 26,8 millj.

GN

NÝ

EI

Fjallalind

Glæsilegt parhús sem er 149,9 fm, íbúðin er 122,9 fm
ásamt 27,0 fm bílskúr og ca. 30 fm sjónvarpsherbergi í risi.
Parket og flísar. Glæsilegar nýlegar innréttingar. Sérlega
falleg eign í alla staði. Fallegur ræktaður garður.
Frábær staðsetning. Verð 44,8 millj.
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ÖARFNAST LAGF¾RINGAR OG ER LAUS TIL
AFHENDINGAR

'ËÈ  FM JA HERB ÅBÒÈ ¹ 
H¾È Å FALLEGU FJÎLBÕLI VIÈ MIÈB¾
2EYKJAVÅKUR .ÕLEG ELDHÒSINNRÁTTING
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FLJËTLEGA 6ERÈ  MILLJ

FASTEIGNIR.IS

FASTEIGNIR.IS

Bráðvantar allar gerðir og
stærðir af eignum í sölu mikil sala í gangi..

Langagerði – 108 Rvk.
Stórglæsilegt einbýli sem eru kjallari, hæð
og ris. Í kjallara eru tvær sér leiguíbúðir.
Húsið er nær algjörlega endurnýjað á
undanförnum árum. Glæsileg eign
.V-69,5millj.

Fífulind – 201 Kóp.
Mjög falleg og vel skipulögð 134,2fm
6 herb. íbúð á 2 hæðum með góðum
suður svölum. Vinsæl staðsetning.
Skipti möguleg á stærri eign í hverfinu.
V-31,5millj.

Gautavík – 112 Rvk.
Mjög falleg 105,7fm 3 herb. íbúð á 3 hæð
með ásamt ca : 39fm glæsilegum bílskúr
(skráður 23,4fm) Fallegt útsýni. Suð-vestur svalir. Sérinngangur frá svalagangi.
V-27,9millj.

Naustabryggja – 110 Rvk.
Afar glæsileg 86,2fm 3 herb.íbúð á 2 hæð
með vægast glæsilegu útsýni. Eigninni
fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.
V- 28,9millj.

Mosarimi – 112 Rvk.
Mjög vel skipulögð 82,1fm 3 herb.íbúð
á efri hæð í góð húsi í rólegu hverfi.
Flísalagðar suður svalir. Eignin er laus.
Sérinngangur.
V-16,9millj.

Grandavegur – 107 Rvk – eldri borgarar.
Mjög skemmtileg 114,8 fm íbúð á annari hæð í þessu vinsæla hús neðst við
Grandaveg. Sjárvarútsýni. Yfirbyggðar
Vestursvalir. V-28,8millj.

Njálsgata – 101 Rvk.
Falleg 2 herb.íbúð á 1 hæð með útgangi
út á svalir og garð. Fallegt eldhús og bað.
V-14,6millj.

Laugavegur – 101 Rvk.
Mjög falleg og skemmtilega skipulögð
50,4fm 2 herb.íbúð á 2 hæð í hjarta
miðborgarinnar. Mikil lofthæð. V-14,9millj.

Suðurhlíð – 105 Rvk.
Stór glæsileg 103,1 fm 3 herbergja
endaíbúð á 1.hæð á þessum vinsæla stað.
Stæði í lokaðri bílageymslu.
V-35,5millj.

Lækjarbrún – Hveragerði
Stórglæsilegt raðhús á einni hæð, 86,3 fm
og skiptist eftirfarandi: Forstofa, gangur,
stofa, eldhús, 2 herb, bað og þvotta-hús.
V-19,2millj. Samningur við Heilsust. NLFÍ.

Erum að leita eftir í sölu :

Leifsgata – 101 Rvk.
Mjög falleg og vel skipulögð 47,1fm 2
herb.íbúð á 1hæð í góðu húsi. Endurnýjað
eldhús og bað. Falleg gólfefni.
V-16,9millj.

Ástún – 200 Kóp.
Mjög vel skipulögð 57,0fm 2 herb.íbúð á
1 hæð í vel við höldnu húsi. Stórar suð/
vestur svalir með frábæru útsýni. Eignin er
laus. V- 16,9millj.

Skúlagata – 105 Rvk.
Mjög vel skipulögð 41,5fm 2 herb.íbúð á 3
hæð með suður svölum. Mjög góð fyrsta
íbúð.
V- 11,9millj.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS

Tilboð óskast í fasteignina Hrauntungu við Álftanesveg, Garðabæ.

Á EINSTÖKUM ÚTSÝNISSTAÐ
O

15029 – Hrauntunga, eigandi Ríkissjóður Íslands og fleiri.
Um er að ræða tveggja hæða steinsteypt einbýlishús sem stendur á 3,24 ha leigulóð.
Húsnæðið er laust. Húsið er samtals 364,1 m², byggt árið 1956. Íbúðin er 335,6 m² og
bílskúrinn 28,5 m² samkvæmt upplýsingum frá Fasteignaskrá Íslands.
Brunabótamat er kr. 56.160.000,- og fasteignamat er kr. 55.680.000,-.
Unnin hefur verið ástandsskýrsla af húsinu.
Húseignin verður til sýnis á eftirtöldum tímum:
• Mánudaginn 30. maí 2011
kl. 15 – 17.
• Miðvikudaginn 1. júní 2011 kl. 9 – 11.
• Föstudaginn 3. júní 2011
kl. 13 – 15.
• Laugardaginn 4. júní 2011
kl. 11 – 14.
• Þriðjudaginn 7. júní 2011
kl. 15 - 17.
Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu
á tilboðseyðublaði.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Hæðir – Par/Raðhús – Einbýlishúsum í Ártúnsholti.
Einbýlishús í Kópavogi með 2 íbúðum.
Rað/parhús í Lindahverfi í Kópavogi.
Einbýli – Par/rað – hæðir í Hlíðunum.
Hæðir – par/rað – einbýli í Lækum og eða Teigum.
Penthouse íbúð Grafarvogi (lyftuhús)
Mikil eftirspurn eftir öllum stærðum eignum í 101 og 107.
Vantar stærri eignir í öllum hverfum borgarinnar mikil eftirspurn.
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Sérlega fallegt einbýlishús við Skálahlíð 40 í útjaðri Mosfellsbæjar næst Reykjavík. Úr þessu húsi sést yfir Sundin,
Esjuna og til Reykjavíkur. Þetta er arkitektahannað hús, samtals 300 m2. Húsið skiptist í forstofu, gang, sjónvarpshol, stóra stofu m/arni, víngeymslu, borðstofu, eldhús m/mikilli vinnuaðstöðu og búri, svefnherbergisgang, tvö
góð svefnherbergi, stórt hjónaherbergi, tvö baðherbergi og gestasalerni, auk þess rúmgóður bílskúr og geymsla
inn af honum. Allar innréttingar sérsmíðaðar. Falleg náttúruleg umgjörð allt í kringum húsið og lóðin þ.a.l.
viðhaldslítil. Einbýlishús í bæ og sveit. Í göngufæri frá húsinu eru sundlaug, heilsurækt, skóli og golfvöllur.
V. 99.0 m.

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík fyrir kl. 10.00 fimmtudaginn
9. júní 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is
Einar Páll Kjærnested lögg. fasteignasali.

KJARNA
ÞVERHOLTI 2
270 MOSFELLSBÆ
SÍMI: 586 8080
FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www. fold.is • fold@fold.is
Viða r B öðva r s s on viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

30. MAÍ 2011
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AF GÆÐUNUM
ÞEKKIÐ ÞIÐ PALLAEFNIÐ
FRÁ VÖLUNDARHÚSUM

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Gestahús 25 m²
kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

VH/11- 05

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta
39.0 m² kr. 2.499.000,- án fylgihluta
Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

Pallaefni, panill, girðingaefni, undirstöður, skrúfur
og festingar á frábæru
vor-tilboðsverði.
Sjá nánar á heimasíðu

www.volundarhus.is
Garðhús og gestahús
í úrvali á frábæru verði
Sjá nánar á heimasíðu

www.volundarhus.is
Vel valið fyrir húsið þitt
VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Boðaþing 10-12

+Glæsilegar íbúðir
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fyrir fólk á besta aldri

NÝTT HÚS VIÐ BOÐAÞING

Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali
elias@husavik.net

SKISSA

Þjónustumiðstöðin við Boðaþing

NÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKI

Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipulagningar fyrir almennar
íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega skipulagt
svæði sem myndar kjarna almennra íbúða í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustumiðstöð á vegum
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET - Sími 510-3800

✔ Afhending í nóvember 2011.
✔ Íbúðir með sólskála.
✔ Íbúðir með hjónasvítu.
✔ Stærðir frá 52-170 m2.
✔ Rúmgóð bílageymsla.
✔ Verð frá kr. 16,9 millj.
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Fax: 588 5540

OPIÐ HÚS Í DAG
BÓLSTAÐARHLÍÐ 16 – MIÐHÆÐ

Auglýsingasími

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

Bakkastaðir.
Neðri hæð auk bílskúrs. Samtals 131 fm. Parket og
flísar á gólfum. Fallegar innréttingar. Eldhúsinnrétting
fyrsta flokks. 3 góð svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt
í hólf og gólf. Glæsilegur garður með hellulögnum
og fallegum gróðri. Stór bílskúr með geymslulofti og
flísalögðu gólfi. V. 29 m. 5331

Skúlagata. Penthouse íbúð.

Grenibyggð.
Glæsilegt 110 fm. parhús með góða staðsetningu við
Grenibyggð. Flottur frágangur. 2 svefnherbergi. Arin
í stofu. Vönduð gólfefni. Hiti í gólfum. Hátt til lofts.
Innfelld ljós. Sólskáli. Eign fyrir vandláta. 8360

Kvíslartunga.

Sýnum í dag glæsilega 123 fm sérhæð í þessu fallega
húsi. Um er að ræða nánast algjörlega endurnýjaða íbúð
á miðhæð með sérinngangi. Allar innréttingar, gólfefni,
lagnir og tæki var endurnýjað fyrir fáeinum árum ásamt því að húsið var tekið í gegn að
utan + skolp og dren. Íbúðin er 4ra herb. með 3 herbergjum, tveimur stofum, rúmgóðu
eldhúsi og baðherbergi. Suðursvalir og fallegur garður. Innangengt úr íbúð í sameign í kjallara. Ólafur B Blöndal lgf. tekur á móti þér og þínum í dag á milli kl. 18 og 19.

Flott 67 fm. íbúð á 10. og efstu hæð auk stæðis í
Fallegt 286 fm. parhús á tveimur hæðum við Kvíslartungu
bílageymsluhúsi. samt. 82 fm. Íbúðin er laus strax.
í Mosfellsbæ. Góð staðsetning i lokaðri götu, flott útsýni. 2
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð og stórir
baðh.og 4 svefnherbergi. Gólfefni vantar. 8362
gluggar. Útgegnt á tvennar svalir. Glæsilegt útsýni yfir
Sundin. V. 21,9 m. 8180

SÍMI 5 900 800

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Hjallasel.
Álfkonuhvarf.
Mjög falleg og vel innréttur 88,2 fm. íbúð á jarðhæð
auk 20 fm. stæðis í bílageymsluhúsi. Flottur timbur
sólpallur með góðum skjólveggjum. Parket á gólfum.
Getur losnað fljótlega. V. 23,5 m. 8314

Fallegt 70 fm. parhús fyrir aldraða á besta stað í
Seljahverfi. Flott umhverfi og þjónusta frá Seljahlíð við
hliðina. Fallegur garður. Stofa, eldhús,baðh. og rúmgott
herbergi auk geymslu. Eign fyrir þá sem vilja búa í
tryggu og öruggu umhverfi. Laust strax.
V. 18,5 m. 8373

Hraunbær

Hagaland

Falleg 88,5 fm. 3ja. herb. íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli í Hraunbæ. Mikið endurnýjuð. Góðar innréttingar.
V. 18,5 m. 8349

Glæslileg efri sérhæð auk bílskúrs. Samtals 183 fm.
4 svefnherbergi. Arin í stofu. Falleg lóð , hellulögð
bílastæði. Hús í topp viðhaldi. V. 37,2 m. 8384

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

DAG
O P IÐ H Ú S Í
milli kl. 17:00-18:00

mánudagur 30.maí

Vesturströnd 1

170 Seltjarnarnes

Glæsilegt 254 m2 endaraðhús á 2. hæðum.
Mikið endurnýjað, Frábært útsýni, Sólstofa og heitur pottur
Verð: 59,5m
Nánari upplýsingar
ý g veitir:
Ólafur Finnbogason Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími 822 2307

S íðu múli 1 3 w w w . m ikla borg . is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

ÞÚ ERT
MEÐ
FRÆGA
FÓLKIÐ
Í VASANUM
MEÐ VÍSI
4LPYHZQ}U]HYWTLPYH[]HYW
TLPYPMYt[[PYTLPYP\WWSûZPUNHY
TLPYP\TY¤óHTLPYHSxMTLPYP
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- með þér alla leið -

Meiri Vísir.

Atvinnuhúsnæði í Þykkvabæ
Hamraborg 14, 200 Kópavogur, alltfasteignir@alltfasteignir.is

Eignir óskast til sölu vegna aukinnar
eftirspurnar og mikillar sölu.
Við leggjum áherslu á að veita persónulega
og árangursríka þjónustu.

Húsið er staðsett í miðbæ Þykkvabæjar í Rangárþingi ytra og var byggt sem
skólahús árið 1992. Það er byggt úr steinsteypu og er klætt að utan með stáli,
stærð 411 fm.
Í húsinu eru sex stór herbergi, kaffistofa, þrjú salerni og miðrými með gryfju.
Linoleumdúkar eru á gólfum. Við húsið er leiksvæði fyrir börn og malbikað
bifreiðastæði. Óskað er efir tilboðum í eignina.
Nánari upplýsingar og myndir á www.fannberg.is
FANNBERG FASTEIGNASALA EHF. sími 487 5028
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali
Jón Bergþór Hrafnsson viðskiptafræðingur.

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali

S: 8981233

Markús G.
Sveinbjarnarson
S: 8971200

Anton Karlsson
S: 7718601

Sunnudaga og
sunnudagskvöld á Stöð 2.

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

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
500-999 þús.

BÍLAR &
FARATÆKI

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Partahúsið - S. 555 6666

Hjólbarðar

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe,
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant,
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05.
Musso og margt fleira. Kaupum bíla
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555.
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Til sölu Musso disel 1997 ekinn 171000
km grænn Lítur vel út í góðu lagi,ný
dekk, rafgeymir, stýrisliður, gormar
aftan, br, klossar, endurnýjað hedd,
smurbók, Verð 550.000, engin skipti
Uppl. í síma 4782041, 7441822 Gunnar
Pálmi

1-2 milljónir

Japanskar vélar
Bílapartasala

Toyota Avensis station.Árg.2004.Sjálfsk.
Keyrður 142þús. Svartur. Kr. 1.650þús.
uppl: 6963668

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
carparts.is japvel@carparts.is

Bílar óskast

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.
VICTORY Vegas 8-ball v06ab26ca.
Árgerð 2006, ekið 2.400 km, bensín,
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.132798.
Glæsilegt hjól Uppl síma 517-1111 eða
696-1001 www.bilaborg.is

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík
Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

Erum að rífa!

Musso,Terrano,Nubiru,Lanos,Galloper,
H1, Santa Fe, Nissan DC 97, Trooper,
Ford 250,Clio 00, Megan 98, Freelander,
Impreza 97,Baleno 96,VW Polo 99,Ford
Escape 01,Opel Corsa 98,Peugot 306.
Kaupum bíla til niðurrifs . Musso
varahlutir Kaplahrauni 9 Hafnarfirði.
S.864 0984.

Bíll óskast
á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615
1810 eða sendu sms.

Sendibílar

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi A4.
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe,
I30. Honda Jazz, CRV. Fókus, M.Benz
margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant,
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05.
Musso og margt fleira. Kaupum bíla
til niðurrifs. S. 555 6666 & 666 6555.
Hvaleyrarbraut 20 Hafnarfirði.

Varahlutir

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

DÍSEL

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT.
Árgerð 2006, ekinn 109.km ,dísel,
sjálfskiptur,leður,topplúga og margt
fleira. Verð 6.480.000. Rnr.244445.Til
sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 2,
S:562-1717. Sjá fleiri myndir á www.
bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og
laugardögum 12-16
www.bilalif.is

HJÓLHÝSI,
A-HÝSI,
FELLIHÝSI,
PALLHÝSI!!, Okkur vantar ferðavagna
á staðinn og á skrá, Við sérhæfum
okkur í ferðavögnum allt seldist upp
síðasta sumar, Frábært 5000m2
plan með góðri nágrannavörslu og
flottur 750m2 salur þar sem fellhýsin
standa uppsett, Við erum ekki staddir
í iðnaðarhverfi, Mikið af vögnum á
staðnum, Sendu okkur skráningu og
myndir á 100bilar@100bilar.is eða í
síma 5179999, www.100bilar.is

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892
7852.

Nýja

Fjórhjól

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia
99, Peugeot 306 99, 206 og 406
ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99,
Megane 01. Opel Vectra ‘98 Kaupi bíla
til niðurrifs. sími 661 5270.

Bílaþjónusta

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

Bílar til sölu

VW, Skoda, Audi, Pajero varahlutir
S: 534 1045

Bílapartasala

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

Yamaha YFZ 450 Bill balance edition
fjórhjól. Mjög vel með farið og lítið
keyrt. Hlaðið aukahlutum. Finnur108@
gmail.com, sími 777 0824. Verð tilboð.

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum
okkur einnig í viðgerðum á sömu
tegundum. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

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

Kerrur
FRÉTTIR

Frí auglýsing í fréttablaðið
fylgir öllum skráningum.

Skoda
Octavia
Skd
07.05.04.
Sjálfskiptur, vetradekk á sér felgum
fylgja. Smurbók . Ekinn 96.000 km
Dráttarkúla. Reyklaus, Vel með farinn
og ný skoðaður . Verð 1.250.000 kr
Möguleiki á skiptum. Uppl. í síma 8602632.

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

Gæðakerrur - Góð reynsla Ýmsar
stærðir 1 eða 2ja öxla. Íslensk smíð.
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri
8, Mos. s. 894-5111 Opið 13-16.30

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Til sölu

Hjólhýsi

Ferðavagn.is stórlækkar sölukostnað
á ferðavögnum. Óskum eftir öllum
gerðum ferðavagna á skrá mikil
eftirspurn.

VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

6ÁLAR ¹ LAGER

Ferðavagn.is
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur
Sími: 5885300
http://ferdavagn.is

Til Sölu vel með Palomino colt fellihýsi
árgerð 2005. Upplýsingar í síma 8964025

Bátar

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Græn verðlækkun: Jeppar, pallbílar,
fólksbílar frá Ford, Jeep, Dodge,
Toyota, Chevrolet og flestum öðrum
bílaframleiðendum. Nýjir frá verksmiðju
METAN & BENSÍN. Umhverfisvæn
tollalækkun. Lægri bifreiðagjöld.
Tugir þúsunda sparast mánaðarlega
í eldsneyti. Fáðu kynningarbækling
á islandus.com og reiknaðu dæmið
til enda. Grænir leigubílstjórar spara
yfir 100þús/kr á mánuði! Hundruð
ánægðra viðskiptavina.www.islandus.
com - Sími 5522000

NISSAN ALMERA

Fallegur bíll til sölu 97. model 120 á
þús. staðgr. S. 820 - 0874

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is
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SMUROLÍA AÐEINS KR 495.-Ltr. EINNIG
FROSTLÖGUR, GLUSSI, RÚÐUVÖKVI
OG GÍROLÍA Á HEILDSÖLUVERÐI.
DS-LAUSNIR EHF 561-8373 www.
dslausnir.is
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Viðgerðir

Hreingerningar

Húsaviðhald
Gröfuþjónusta Auberts.

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

Garðaþjónusta
Reykjavíkur
20% afsláttur fyrir eldri
borgara.

Get tekið að mér heimilisþrif. Er
vandvirk. Uppl. í s. 587 2084 & 690
2084.

Öll almenn garðvinna á einum stað
fyrir garðinn þinn. Trjáklippingar
Beðahreinsanir,
Trjáfellingar,
garðaúðanir,
þökulagnir,sláttur,
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 669 0011.
Þórhallur S. 772 0864.

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Sláttuvéla og
reiðhjólaþjónustan enginn biðtími !

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

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Garðyrkja

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

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

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Faglærðir Píparar

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Til sölu

Trjáklippingar garðyrkja - hellulagnir.
Klippi tré og runna og felli
tré, fræsi stubba. Fljót og góð
þjónusta. Látið fagmann vinna
verkin.
Garðaþjónustan Björk
Jóhannes garðyrkjumeistari s.
846 8643, 899 7679

Húsaviðgerðir Nýbyggingar

Er öspin til ama ?

Fellum og fjarlægum tré. Vönduð
vinnubrögð. Uppl. í s. 695 1918.

Trjáklippingar

Trjáfellingar og runnaklippingar.
Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland
garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723.

Garðsláttur

Múrarar, málarar, smiðir - gluggar
og hurðir, rafvirkjar og píparar með
mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta
bætt við sig verkum. Nýbyggingar
og allt viðhald fasteigna inni og úti.
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618
7712 verk@vidhaldsverk.is
Viðhald - gluggar - hurðir - veggir
-gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir.
S. 899 3011.

Fyrir einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög.
Vönduð vinna, gott verð! Sími 618
3469.

K.R.S.
ELDON
MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Er mosinn að eyðileggja
grasflötinn!

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratugareynsla.
S. 867 7753.

Erum með góðar lausnir við því.
Garðaþjónusta Reykjavíkur S. 669
0011. G

Tölvur

Garðsláttur
á
GÓÐU
verði.
FAGMENNSKA og persónuleg þjónusta.
ENGI ehf. Sími 615-1605.
Smávélaviðgerðir,
viðgerðir
á
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar,
slát tuor f,
slát tutraktorar,
jarðvegsþjöppur,
Gokartþjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554
0661.

TRJÁKLIPPINGAR

Klippi, felli og snyrti tré og runna.
Alm. garðavinna. Ágúst Haukur
garðyrkjufræðingur s. 848 9600.

Bókhald
BÓKHALD, LAUNAÚTR, OG RÁÐGJÖF:
Vönduð vinna, löng reynsla og
sanngjarnt verð. Uppl. 6183909 Svavar.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Málarar
Málarameistari

Nudd

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

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

NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole
Body Massage For You. S. 692 2126,
Alena
Líkamsnudd!
Frábær
þjónusta,
tilboðsverð í dag! S:6618272 eða
6930348

ÆM SÓ VILD! GÚDDBÆ!
Nú geturðu byrjað að nota punktana þína sem þú
hefur safnað í Stöð 2 Vild.
Kauptu viðbótaráskrift fyrir punkta.
Nýttu punktana þína upp í glæsileg tilboð hjá
Vildarvinum Stöðvar 2.
Kannaðu punktastöðuna þína á stod2.is og njóttu
allra þeirra fríðinda sem Stöð 2 Vild býður upp á.

Allt fyrir áskrifendur
VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR.

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

MÁNUDAGUR 30. maí 2011
NEW NEW NEW !!!TOP LUX MASSAGE
IN DOWN TOWN ANY TIME SPECIALY
!s.8995836
THE BEST!!LUXURY,WHOLE BODY
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY
TIME!!!S: 869 8602.

Spádómar
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Atvinnuhúsnæði

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

HÚSNÆÐI

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

Húsnæði í boði
Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll
- meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir
dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is
Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S.
896 4662 www.lifsstill.is

Carat - Haukur
gullsmiður Smáralind Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í
verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

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

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

Til bygginga

Orka, næring, vellíðan... Herbalife er
næringarbakhjarl Barcelona-liðsins
í fótbolta. uppl. og ráðgjöf Svavar.
6183909
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur
það líka með Herbalife. Reynsla í
heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.
heilsuval.topdiet.is Rannveig s. 862
5920.

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

ICELANDIC NORSKA l &
ll SÆNSKA, SPÆNSKA,
ENSKA f FULLORÐNA,
ENSKA f BÖRN. STÆ
áfangar.

ICELANDIC, SPÆNSKA, SÆNSKA. Level
I/Stig I: 4 weeks Md to Fr; 18-19:30,
II: 17-18:30 ,start 30/5, 11/7, 25/7.
NORSKA 4 vikur, stig I: mán-fös 19:4521:15. st 30/5, 27/6, 25/8 . ENSKA
f börn I & II, mán - fös; 6/6-21/6;
5-8 ára kl. 16-17, 9-12 ára kl.17-18
ENSKA f. Fullorðna 17-18:30, mán-fös,
4vikur, 2/5 Fullorðinsfræðslan, Ármúli
5, s.5881169. www.icetrans.is/ice

Ökukennsla
www.aksturinn.is
S. 694 9515

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

Nudd
Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá.
Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og
peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.
Andleg leiðsögn, draumaráðningar,
tarot.

Lögg. Rafvirki getur tekið að sér verkefni.
Gott verð í boði. Uppl. S: 698 1524.

RAFVIRKJUN S. 896 6025

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Önnur þjónusta

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari,
Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is
vidar@heimahagar.is

Geymsluhúsnæði
www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

www.leiguherbergi.is

geymslur.com

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

1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og
þvottavél. 824 4535.

Bílskúr

Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk and
Dalshraun 13 Hfj Whith Bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535.
www.leiguherbergi.is

BÍLSKÚRSHURÐIR OG
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

Leigjendur, takið eftir!

Hanna S. 555 2927 13-22

Rafvirkjun

ATVINNUHÚSNÆÐI Til sölu á Krókháls
nr 10 c.a 120 fm . Verð 23.000.000.
Húsnæðið er laust til afhendingar strax.
Áhvílandi lán frá Íslandsbanka kr c.a
13.9 mill. Uppl síma 517-1111 eða 6961001

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

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

Verslun

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150

TANTRA MASSAGE

Authentic initiation into the tantric
mysteries with tantra massage.
Unique experience for men, women
and couples. Tel: 698 8301 www.
tantra-temple.com

EKKERT SEX NUDD,

En æðislegt LÍKAMSSKRÚBB, heitir
POTTAR og margar teg. af NUDDI. Einnig
DETOX-úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR,
SNYRTING og VEITINGAR. Viðráðanleg
verð og þú kemst fljótt að. Opið frá
12-18 alla daga nema sun. JB Heilsulind.
S. 823 8280.

Rúm 90x200

Til sölu vel útlítandi, gegnheil fura og
m. gormadýnu á 25 þús staðgr. Uppl.
í s. 565 2354

Dýrahald

2 herbergja íbúð í Reykjavíkurvegi í
Hafnarfirði til leigu, húsgögn geta fylgt.
uppl. í síma 6925105
R 109 - Laus til leigu 2ja herb. kj.íbúð í
einbýli. V. 88þús. S. 695 1790.

Húsnæði óskast

Kíktu á heimasíðuna
okkar: www.dalsmynni.is
Hundaræktun með starfsleyfi.
S. 566 8417 Tökum visa/euro

Óska eftir 3 herb. íbúð. Greiðsugeta
100-120 þús. eða tilboð. Öruggum
greiðslum heitið. Tilboð sendist á
tölvupóst gummikalli@visir.is.
Óskum eftir 3-4 herb. íbúið til leigu
frá og með ágúst. Helst í 108 en
annð kemur til greina. Erum reglusamar
og reyklausar. Uppl. í s. 7758860 og
8453877
Óskum eftir 3.herb + íbúð í Rvk. Bílskýli
æskilegt, reglusemi og góð umgengi.
Uppl. í s. 663 0644.

Flug

Til sölu
Einkaflugmannsnám 30.

Viltu starfa í flugi? Einkaflugmannsnám
er
fyrsta
skrefið
í
átt
að
atvinnuflugmannsprófi. Skráning á
www.flugskoli.is.

Tveir 9 vikna fallegir og glaðir kettlingar
fást gefins á gott heimili. Eru kassavanir,
vel uppaldir og tilbúinr að fara að
heiman. Uppl í síma 616 6368 og
717 7077.

Gisting
Íbúðargisting
við
Nyhavn
í
Kaupmannahöfn. 80 fm. Facebook:
Gisting Kbh. Uppl. í s. 004550127560.

Sumarleiga einbýli á besta stað í
fossvogi full búið leiguv. 160þ. uppl:
691 7828.

3.herb. íbúð til leigu 86 fm í fjórbýli í
pn. 104. Laus um miðjan júní. Uppl.
695 2918

Hundagalleríið auglýsir

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

KEYPT
& SELT

Húsgögn

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.

Sumarbústaðir

ATVINNA
Atvinna í boði
Hellulagningafyrirtæki óskar eftir
vönum manni. Umsóknir sendist á:
baldur@btverk.is

Vélstjóri

Fyrsta vélstjóra vantar eftir sjómannadag
á frystitogara sem er á rækjuveiðum.
Vélarst. 1600 hö. Uppl. í s. 893 1604
Starfsfólk óskast til afgr.starfa í
pylsuvagni. Upplýsingar í síma 896
0240.

Atvinna óskast
16 og 17 ára bræður óska eftir
sumarvinnu, geta byrjað strax Duglegir
og reglusamir, Hafa unnið í fiskvinnslu
3 síðustu sumur, kvótinn búinn hjá
flestum, áhugasamir um hvað sem er.
uppl í 895 4060

Auglýsingasími

Ýmislegt
Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla,
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 6152500.

Námskeið

Fundir / Mannfagnaður

Fyrirtæki
Af sérstökum ástæðum er
til sölu!!

Viðgerðar og sjálfsþjónustu verkstæði til
sölu. Uppl. í síma 893 5531

!ÈALFUNDUR (OLLVINASAMTAKA "IFRASTAR
VERÈUR HALDINN Å 2EYKJAVÅK /FANLEITI 
 H¾È HÒS BEINT ¹ MËTI "ORGARLEIK
HÒSINU ÖRIÈJUDAGINN  JÒNÅ 
KL 

HEILSA
Óskast keypt
Heilsuvörur
Kaupi gull !

Til sölu

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

'LERBRJËTAR TIL SÎLU
4IL SÎLU ËNOTAÈIR GLERBRJËTAR
MEÈ  LÅTRA BOXI

í s. 699 8000 eða komið
í Pósthússtræti 13 ( við
Austurvöll ), Verið velkomin
Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100%
árangur á nokkrum mínútum. Sími:
564 5959

«SK UM N¹NARI UPPLÕSINGAR
SENDIST EJ EVHFIS

$AGSKR¹ SAMKV¾MT FÁLAGSLÎGUM
SJ¹ WWWHOLLVINIRBIFROSTIS
!UK HEFÈBUNDINNA AÈALFUNDARSTARFA MUN "RYNDÅS
(LÎÈVERSDËTTIR REKTOR (¹SKËLANS ¹ "IFRÎST FLYTJA ERINDI
UM STÎÈU SKËLANS OG FRAMTÅÈARHORFUR
(OLLVINIR ERU HVATTIR TIL ÎFLUGRAR Ö¹TTTÎKU Å FUNDINUM
UNDIR KJÎRORÈUNUM b"IFRÎST ¹FRAM
3TJËRNIN
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krossgáta
2

1

6

7

9

3

4

LÁRÉTT
2. himinn, 6. hljóm, 8. samstæða, 9.
gums, 11. ullarflóki, 12. massaeining,
14. iðja, 16. átt, 17. þreyta, 18. kvenkyns hundur, 20. 2000, 21. truflun.

5

8

10

12

11

LÓÐRÉTT
1. fita, 3. munni, 4. vörurými, 5.
hyggja, 7. naggrís, 10. fálm, 13. poka,
15. lipurð, 16. arinn, 19. bókstafur.

13

14

Svaka gott siðferði
BAKÞANKAR
Júlíu
Margrétar
Alexandersdóttur

15

LAUSN
17

19

20

að er viss fegurð í rusli úti við veginn og
reykjandi ökumanni í umferðinni með
gluggana uppi árið 2011. Það sem er á skjön
fangar augað og hrífur – nú eða stuðar.
Sum erum við sérstaklega veik fyrir misfellum og þyrstir hreinlega í þær í einsleitu
umhverfi. Fögnum illa hirtum grasbletti
í Garðabæ og skoppandi sílikonbrjóstum
í Árnagarði. Allt í stíl getur verið óbærilega leiðinlegt. Þess vegna líður mér hvergi
betur en á Hlemmi eða í biðröð eftir Lottó.

KANNSKI er þetta fylgifiskur þess að
hafa alist upp að hluta til úti á landi. Allt
verður svolítið þurrt ef maður hittir
ekki einhvern fullan í miðri viku úti í
búð eða heyrir rifrildi út um gluggann
sem maður átti ekki að heyra. Geirfuglinn sem dúkkar upp í heita pottinum og
úthúðar fæðingarorlofi sem hreinræktuðum kapítalisma er nákvæmlega sá sem
gerir partíið loks eitthvað skemmtilegt.
En á stílhreinum tímum þarf að kæfa
fífilinn eina og annarlega og traðka
nógu fast til að hann dúkki ekki aftur
upp. Ég hræðist miklu meira þóttafull andlit sem hlæja að fíflunum
en fíflin sjálf.

LÁRÉTT: 2. loft, 6. óm, 8. par, 9. lap,
11. rú, 12. gramm, 14. starf, 16. sv, 17.
lúi, 18. tík, 20. mm, 21. ónáð.

18

LÓÐRÉTT: 1. tólg, 3. op, 4. farmrúm,
5. trú, 7. marsvín, 10. pat, 13. mal, 15.
fimi, 16. stó, 19. ká.

16

Þ

21

bV\\^5&'d\(#^h')-#&-,

24.–26. júní Hvammstanga Húnaþingi vestra
www.landsmotumfi50.is

HNEYKSLUN á siðferði og
viðhorfum annarra er enda
yfirleitt ekki nema 2 prósent
raunveruleg siðferðiskennd, 48

prósent gremja og 50 prósent öfund las
ég í þrælskemmtilegri bók eftir finnskan
fræðimann; Jaakko Heinimäki (sem reyndar hefur þau þar eftir Ítala). Syndirnar
sjö komu út í íslenskri þýðingu árið 2003
en þar dustar Heinimäki rykið af antíkvarningnum dauðasyndunum sjö; hroka,
ágirnd, öfund, heift, munúð, nautnasýki
og andlegri leti, en dauðasyndirnar eru
reyndar hinn ágætasti leiðarvísir fyrir alla
þá sem langar að lappa upp á innra líf sitt,
óháð trú eða trúleysi.

HEINIMÄKI segir: „Öfundin sveipar sig oft
mælskulist réttlætiskenndarinnar: „Svindl!
Einn maður veikist af krabbameini þó að
hann hafi frá æsku lifað heilbrigðu lífi
og borðað hollan mat en nágranninn sem
reykir og drekkur er eldhress, hvernig sem
hann lætur vaða á súðum.“ Dómur í nafni
vandaðs siðferðis snýst ekki endilega um
svo svaka gott siðferði.
AÐ endingu má geta þess að óttist einhver hreinsunareldinn vegna hugsanlegrar
dauðasyndar er ekki öll von úti ef einlæg
iðrun og syndajátning á sér stað samkvæmt
kaþólsku trúnni. Ég ætti hins vegar að láta
staðar numið því það eru líka til minni
háttar syndir, svokallaðar „fyrirgefanlegar
syndir“, peccatum veniale, samkvæmt
kaþólikkum. Ein þeirra er að gerast sekur
um innantómt þvaður.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Manstu þegar Já, það voru
þær voru bara góðir tímar.
Þá fékk maður
með
bara nei takk
piparúða?
og svo pss, pss.

Jæja, halló,
hverjar eru hér?

■ Gelgjan
Hún á afmæli í dag!
Hún á afmæli í dag!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hún á afmæli,
hún Jóna!
Hún á afmæli
í dag!

(flissar)
Sumar
stelpur fá
bara blóm.

Nú máttu blása
á kertin
og óska þér.

FERSKT & ÞÆGILEGT
TORTILLA
VEISLUBAKKI

30 bitar

30 bitar

TORTILLA OSTABAKKI

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Mér er alveg
sama hvað hinir
vinirnir þínir eru
með uppá vegg.
Þetta plakat er
að fara niður og
það strax!

EÐALBAKKI

GAMLI GÓÐI
20 bitar

20 bitar

LÚXUSBAKKI

■ Barnalán

Fyrir 10 manns
20 bitar

ÁVAXTABAKKI
a
u í sím
Pantað

0i.0is
0
6
5
6
o
5eða á www.sndming*
imse
Frí he

DESERTBAKKI

50 bitar

Hver samlokubakki er hæfilegur fyrir fjóra eða fimm.
*Frí heimsending gildir aðeins ef pantaðir eru 4 eða fleiri bakkar.

Solla, þú færð ekki
að fara með litlu
systur þína til að
monta þig.
En
mamma?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hún er ekki bara einhver hlutur. Þekkir þú
ekki muninn á manneskju og dóti?
Auðvitað geri ég það.

Það má ekki
fara með dót
í „sýndu og
segðu“-tímann.

MÁNUDAGUR 30. maí 2011
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Glansinn vantaði
Tónlist ★★
Ojos de Brujo í Silfurbergi í
Hörpu á Listahátíð í Reykjavík.
Augu töframannsins sjá lengra.
Þau sjá undir yfirborðið.
Augu töframanns á spænsku er
„ojos de brujo“. Það er nafnið á
níu manna hljómsveit frá Barcelona sem hélt tónleika í Silfurbergi
í Hörpu á Listahátíð á föstudagskvöldið. Eitt af markmiðum hópsins er að kafa undir yfirborðið,
fjalla um ástandið á Spáni eins og
það er í raun og veru. Ekki eins og
það birtist á póstkortum. Hópurinn
vill sjá sannleikann og opinbera
hann á tónleikum.
Fyrir þá sem ekki tala spænsku
fór þessi sannleikur fyrir ofan garð
og neðan. Söngkonan, Marina Abad,
sagði allt mögulegt á milli laga, en
það var ekki alltaf þýtt. Þýðingarnar voru auk þess á lélegri ensku.
Þetta skipti þó ekki neinu sérstöku máli. Ojos de Brujo er fyrst
og fremst gleðisveit, sem byggir á
flamenco-tónlist. Við hana blandast ýmsir stílar; reggí, fönk, rokk,
hipphopp, bítbox og fleira. Það
hefði samt verið gaman að skilja
hvað var sagt.
Lagalistinn á tónleikunum var
gríðarlega kraftmikill. Það átti
greinilega að fá Íslendingana til
að dansa strax frá byrjun. Á kynningarvef Listahátíðar segir einmitt
að Ojos de Brujo sé „ein af þeim
hljómsveitum sem þykja enn betri
á sviði en á plötu og smitandi spilagleði þeirra gerir það að verkum að
allir aldurshópar flykkjast á dansgólfið!“
Nánast hvert einasta atriði var
stuðlag. Það var engin stígandi í
dagskránni. Hún byrjaði á toppnum og var þar allan tímann. Það
virkaði ekki alveg. Neistann vantaði. Sárafáir virkilega töpuðu sér á
dansgólfinu, þótt stemningin væri
ágæt. Orðrómur er uppi um að
hljómsveitin sé í andarslitrunum,
flestir meðlimir hennar hyggist róa
á önnur mið. Maður hafði á tilfinningunni að hljómsveitin væri búin
að spila lögin sín aðeins of oft.
Samt var ekki hægt að kvarta
yfir spilamennskunni, öðru nær.
Flamenco-sóló-gítarleikurinn var
flottur, og söngkonan var glæsileg.

Óp-hópurinn
í Salnum
Óp-hópurinn heldur tónleika í
annað sinn í Salnum á þriðjudag. Hópurinn flytur stutt atriði
úr ýmsum óperum og leggur
áherslu á léttar
sviðssetningar
og samsöngleik.
Á efnisskránni eru
atriði úr Sour
Angelica
eftir Puccini,
Carmen eftir
BYLGJA DÍS
Bizet, Aida
GUNNARSDÓTTIR
eftir Verdi,
Spaðadrottningunni eftir Tsjaíkovský og atriði úr íslenskum
verkum eftir meðal annars Þórunni Guðmundsdóttur og Jón
Ásgeirsson.
Óp-hópurinn samanstendur
af þeim Braga Jónssyni, bassa,
Bylgju Dís Gunnarsdóttur sópran, Erlu Björg Káradóttur sópran, Hörn Hrafnsdóttur mezzósópran, Jóhönnu Héðinsdóttur
mezzó-sópran, Magnúsi Guðmundssyni barítón og Rósalind
Gísladóttur mezzó-sópran, auk
Antoníu Hevesí á flyglinum.
Með þeim leikur einnig Gunnar Kristmannsson á klarínett í
einu íslensku verkanna. Leikstjóri að þessu sinni er Jóhann
Smári Sævarsson. Tónleikarnir
hefjast klukkan 18 og eru
klukkutíma langir án hlés. Miðaverð er 1.500 krónur.

Bandið var prýðilega samtaka, ekkert klúður, ekkert sem mistókst.
Nema kannski hljóðið. Ég var
ekki ánægður með hljóminn í
Silfurberginu. Mér skilst að þetta
sé algerlega dauður salur, sem
er fínt þegar rafmögnuð tónlist
er annarsvegar. Salur með engri
endurómun þýðir að hljóðstjórinn
hefur fullt vald yfir „sándinu“ og
getur gert það sem hann vill. Að
því gefnu auðvitað að hljóðkerfið sé
í lagi. Miðað við alla peningana sem
lagðir hafa verið í Hörpu þá trúi ég
ekki að hljóðkerfið þar sé lélegt.
Nei, sennilega var hljóðstjórnin

bara ekki nógu góð. Bassinn var
leiðinlega mattur; efsta tónsviðið
ekki nægilega tært og klingjandi.
Hugsanlega hefði mátt skapa örlítið bergmál til að lífga hljóminn.
Útkoman á tónleikunum var einkennileg litlaus og óspennandi.
Hér hefði þurft að gera betur.
Jónas Sen

Niðurstaða: Ojos de Brujo spilaði
vel, og tónlistin var skemmtileg. Hinsvegar vantaði stígandina í lagalistann
og hljóðið í Silfurbergi var ekki nógu
gott.

OJOS DE BRUJO Sveitin er ein vinsælasta hljómsveit Spánar og flytur tónlist sem er
blanda af flamenco, hipphoppi, rúmbu, reggí og danstónlist.
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1,2 MILLJÓNIR EINTAKA

hafa þegar verið seldar af nýjustu plötu Lady Gaga, Born
This Way. Lady Gaga hefur núna selt yfir 15 milljónir eintaka og er átjánda valdamesta
manneskjan í tónlistarheiminum að mati breska blaðsins The Guardian.

folk@frettabladid.is

Stærri brjóst
Alex Rodriguez hafi
beðið sína heittelskuðu Cameron Diaz
um örlítinn greiða;
stærri brjóst.
„Alex hefur sagt
við Cameron að
hún ætti að íhuga
að fá sér stærri
brjóst og Cameron
er alls ekki mótfallin hugmyndinni.
Hann bað líka Kate
Hudson um að fá
sér ígræðslur,“ var
haft eftir heimildarmanni In Touch.

Bourgeois í Listasafni Íslands
Margt var um manninn í Listasafni Íslands þegar sýningin
Kona, sem samanstendur af 28 verkum Louise Bourgeois,
var opnuð á föstudagskvöld, en sýningin er hluti af Listahátíð í Reykjavík. Bourgeois var ein fremsta listakona
heims og á sýningunni getur helst að líta innsetningar og
höggmyndir en einnig málverk, teikningar og vefmyndir.
Sýningin stendur til 11. september.

ÁSTIN VEX

Diaz gæti
fengið sér
stærri brjóst.

Forsætisráðherrafrúin Jónína Leósdóttir var meðal gesta en hún sést fyrir miðju auk
Ragnheiðar Ríkharðsdóttur alþingiskonu.

Vigdís Finnbogadóttir flutti stutt ávarp áður en sýningin var opnuð og Halldór Bjarni
Runólfsson hvíslaði að henni nokkrum viskumolum fyrir ræðuna.

Hólmfríður Gunnarsdóttir og Kristín
Bjarnadóttir voru meðal gesta.

Þeir Sveinn Ragnarsson og Leifur
Sveinsson hlakkaði mikið til að sjá verk
frönsku listakonunnar.

Ásgeir og Richard létu sig ekki vanta.

Runólfur og Erik mættu í Listasafn
Íslands.

Sveinn Rúnar Hauksson og Bjartmar Guðlaugsson litu við. Bjartmar var að sjálfsögðu
með gítarinn með sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bankastræti Einars Más kemur út
Nýjasta bók Einars Má Guðmundssonar, Bankastræti núll,
kom út fyrir helgi. Einar Már er á svipuðum slóðum og í
Hvítu bókinni, sem fékk lofsamlega dóma og vakti mikla
athygli út fyrir landssteina. Einar Már fagnaði útgáfunni
ásamt velgjörðarmönnum sínum í verslun Eymundsson við
Skólavörðustíg.

Menningarvitarnir Silja Aðalsteinsdóttir
og Kolbrún Bergþórsdóttir voru meðal
gesta.

Halldór Guðmundsson, verkefnisstjóri
Sögueyjunnar Íslands, og Jürgen Boos,
framkvæmdastjóri bókamessunnar í
Frankfurt, ræddu saman dálitla stund.

-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar

Tilfinningarík tónlist

FRÁBÆR SPENNUMYND MEÐ ÍSLENSKU
STÓRSTJÖRNUNNI ANÍTU BREIM

LAUGARÁSBÍÓ
T.V. - kvikmyndir.is

Sýningartímar

DYLAN DOG: DEAD OF NIGHT

8 og 10.10

PAUL

5.50, 8 og 10.10

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 3D - ISL TAL 5
GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 2D - ISL TAL 5
FAST & FURIOUS 5

7

Hljómsveitin Vigri sendir frá sér sína fyrstu plötu
2. júní og nefnist hún Pink Boats. Vigri, sem hefur
verið starfandi í þrjú ár, spilar tilfinningaríka
tónlist með breiðu úrvali hljóðfæra. Vegna skorts
á fjármagni til þess að taka plötuna upp í hljóðveri var brugðið á það ráð að taka hana upp í litlum
kirkjum víðs vegar um landið. Upptökur hófust í
Flateyjarkirkju í Breiðafirði haustið 2009 og meðferðis var einn hljóðnemi og gömul fartölva.
Hljómsveitin fékk tilnefningar á alþjóðlegum
kvikmyndahátíðum í vor fyrir tónlistarmyndband
sitt við lagið Sleep, eins og Fréttablaðið hefur greint
frá. Myndbandið var tekið upp í öskufokinu undir
Eyjafjallajökli í fyrra. Sveitin hefur verið dugleg við
tónleikahald að undanförnu og er einnig að undirbúa
tónleikamynd sem tekin verður upp í sumar.

NÝ PLATA Hljómsveitin Vigri er að senda frá sér fyrstu plötu

sína.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Græðir vel á brúðkaupinu

앲앲앲앲

Kardashian-fjölskyldan
kann sitt fag þegar kemur
að raunveruleikasjónvarpi.
Áhorfendur hafa fengið að
fylgjast með brasilísku vaxi
hjá henni, fæðingu og brúðkaupi. Og hún er hvergi
nærri hætt.

-Times out new york

ÞESSI MYND Á EFTIR AÐ FÁ ÞIG
TIL AÐ GRENJA ÚR HLÁTRI

앲앲앲앲
-BoxofficeMagazine

Jack Sparrow er mættur í stærstu mynd sumarsins! Stórkostleg þrívíddarævintýramynd með Johnny Depp,
Penélope Cruz, Ian McShane og Geoffry Rush. Sýnd í Disney Digital 3D í völdum kvikmyndahúsum
ÁLFA
ÁLFA
ÁL
FABA
BAKK
BAKK
BA
KKA
A
HANGOVER 2 kl. 5:40 - 8 - 9:10 - 10:20
THE HANGOVER 2 LUXUS VIP kl. 5:40 - 8 - 10:20
PIRATES 4 kl. 5(3D)) - 7(2D)) - 8(3D)) - 10(2D)

12
VIP
10

kl. 6(2D)
kl. 5:50 - 8
kl. 10:20

DÝRA FJÖR 3D M/ ísl. Tali
SOMETHING BORROWED
FAST FIVE
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A
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RE
EY
YRII
HANGOVER 2
kl. 8 - 10:20
ANIMALS UNITED ísl tal
kl. 6
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 6 - 9

12

EG
EG
GIL
ILSH
IL
SH
HÖL
ÖLL
HANGOVER PART II
kl. 3:20 - 4 - 5.40 - 6.20 - 8 - 9 -10.20 - 11.20
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 4.30 - 5 - 8 -10
SOMETHING BORROWED
THOR 3D

kl. 7.30
kl. 11

12
10
L
12

KRIN
KR
INGL
GL
GLUN
LUNNI
UN
NNII
THE HANGOVER 2 kl. 5:50 - 6:50 - 8 - 9 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4
kl. 6(3D) - 9(3D)

12
10

L
10

SELF
SE
LFOS
OS
O
SS
THE HANGOVER 2
kl. 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 8 - 10:50

12
10
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Raunveruleikastjarna n K im
Kardashian trúlofaðist nýverið
körfuknattleikmanninum Kris
Humphries. Þau voru búin að vera
saman í sex mánuði og samkvæmt
bandarískum slúðursíðum gat
Humphries ekki beðið lengur og
skellti sér á skeljarnar á heimili
Kim í Beverly Hills hinn 18.maí,
eftir að hafa dreift rósablöðum um
allt baðherbergisgólfið.
Stúlkan játaðist honum um leið,
sem betur fer, því trúlofunarhringurinn kostaði litlar tvær milljónir
dala. Kim hyggst hins vegar einnig græða duglega á brúðkaupinu
sínu og til stendur að sjónvarpsstöðin E! myndi athöfnina. Þetta er
engin nýlunda hjá Kardashian-fjölskyldunni því yngri systir hennar
Khloé og maðurinn hennar, NBAleikmaðurinn Lamar Odom, giftust einnig fyrir framan tökuvélarnar.
„Þetta fylgir þessu. Við höfum
selt E! sjónvarpsstöðinni sálu
okkar,“ segir Kourtney, yngri systir Kim. Sál Kardashian-fjölskyldunnar er ekkert ódýr og talið er
að brúðhjónin muni græða á tá og
fingri þegar þau segja já við hvort
annað. Mark Pasetsky, blaðamaður
hjá Forbes, hefur þegar spáð því að
ljósmyndaréttur að brúðkaupinu
eigi eftir að verða seldur á tvær
milljónir dala og ofan á þær eigi
eftir að bætast við milljón fyrir
réttinn á alþjóðavísu.
Samkvæmt vefsíðunni Popeater er ekki víst að Humphries geri
sér grein fyrir út í hversu djúpa
laug hann er komin, hann hefði þó
átt að vita að Kim Kardashian er

OPINBERT BRÚÐKAUP E! sjónvarpsstöðin verður að öllum líkindum viðstödd brúðkaup Kim Kardashian og verðandi eiginmanns hennar, Kris Humphries.
NORDICPHOTOS/GETTY

launahæsta raunveruleikastjarna
Bandaríkjanna með um sextán
milljónir dala í árslaun. Og Kim
veit nákvæmlega hvað hún er að
gera. „Mig hefur alltaf dreymt um

glæsilegt brúðkaup og ég á sennilega eftir að gera eitthvað stórfenglegt og ýkt. En maður verður
líka að passa upp á fjölskylduna
því lífið snýst jú um hana.“ - fgg, sm

GusGus-tónleikar í beinni
“BESTA ‘PIRATES’ MYNDIN”
- M.P FOX TV

Útgáfutónleikar hljómsveitarinnar GusGus 18. júní vegna
plötunnar Arabian Horse verða
sýndir í beinni útsendingu á síðunni Visir.is í samstarfi við Lífið
á Vísi. Hitað verður upp fyrir
tónleikana á Vísi með birtingu
gamalla myndbanda með GusGus. Tónleikarnir verða haldnir
á Nasa, heimavelli GusGus, þar
sem mikið verður um dýrðir með
tilheyrandi ljósasýningu. Miðasala á tónleikana hefst á mánu-

P.H. BOXOFFICE MAGAZINE

STÓRKOSTLEG ÞRÍVÍDDARÆVINTÝRAMYND

SMÁRABÍÓ

GLERAUGU SELD SÉR

PIRATES 4 3D
PIRATES 4 3D Í LÚXUS
PRIEST 3D
GNÓMEÓ OG JÚLÍA 3D
FAST FIVE
THOR 3D
RIO 3D ÍSLENSKT TAL

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

NÁNAR Á MIÐI.IS

KL. 4 - 5 - 8 - 10 - 11
KL. 5 - 8 - 11
KL. 6
KL. 4 - 6
KL. 8 - 10.40
KL. 10.40
KL. 3.40

10
10
16
L
12
12
L

HÁSKÓLABÍÓ

DYLAN DOG
WATER FOR ELEPHANTS
GNÓÓMEÓÓ OG JÚÚLÍA
Í 3D
HÆVNEN
HANNA
PRIEST 3D

BORGARBÍÓ

DYLAN DOG
PAUL
FAST FIVE
GNÓMEÓ & JÚLÍA 3D

NÁNAR Á MIÐI.IS

BEINT Á VÍSI Útgáfutónleikar GusGus á
Nasa verða í beinni útsendingu á Visir.is.
MYND/ARI MAGG

5%

KL. 5.40 - 8 - 10.20
KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 6
KL. 5.40 - 8
KL. 10.20
KL. 8 - 10
KL. 8 - 10
KL. 8 - 10
KL. 5.40
KL. 5.40

daginn. Arabian Horse hefur
fengið mjög góða dóma, þar á
meðal í Fréttablaðinu þar sem
hún fékk fjórar stjörnur af fimm
mögulegum. Þar voru söngvararnir Högni Egilsson, Daníel
Ágúst og Urður Hákonardóttir
sögð stela senunni með frábærri
frammmistöðu.
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12
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NÁNAR Á MIÐI.IS

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ GILDA EKKI Í BORGARBÍÓI

14
12
12
L

BA R
&
CA FÉ

INCENDIES

18:00, 21:00

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

18:00, 20:00, 22:00

OKKAR EIGIN OSLÓ

18:00

ROUTE IRISH

18:00, 22:10

MAÐUR EINS OG ÉG (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00

ENGLAR ALHEIMSINS (MEÐ ENSKUM TEXTA)

20:00

KÖLD SLÓÐ (MEÐ ENSKUM TEXTA)

22:00

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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Fær ekki að giftast
Poppprinsessan Britney Spears
þráir ekkert heitar en að giftast
kærasta sínum, Jason Trawick,
og eignast með honum börn. Hún
fær þó ekki ósk sína uppfyllta því
föður hennar, Jamie Spears, finnst
þessi áform hennar ekki tímabær.
Jamie Spears hefur farið með
forræði yfir dóttur sinni allt frá
því hún dvaldi tímabundið á geðdeild. „Jamie skilur að Britney
elski Jason og vilji eignast með
honum börn. Honum finnst hún
þó enn of tæp á geði til að takast
á við þá ábyrgð,“ var haft eftir
innanbúðarmanni, sem bætti því
við að Britney hefði tjáð Jason að
hana langaði í þrjú börn.

Úr að ofan á
tónleikum
Rokkarinn Lenny Kravitz gefur
út níundu hljóðversplötu sína,
Black and White America, í
ágúst. Fyrsta smáskífulagið
nefnist Stand og kemur út 6. júní.
Til að fylgja plötunni eftir ætlar
Kravitz í tónleikaferð um Evrópu
síðar á þessu ári. Kravitz
hitaði síðast upp fyrir
U2 á 360 gráðu tónleikaferð hennar, sem
er sú tekjuhæsta
sem sögur fara
af. Þrátt fyrir að
vera orðinn 47
ára ætlar hann
ekki að hika
við að fara úr
að ofan á tónleikum. „Ég fer
stundum úr bolnum uppi á sviði
eða þegar ég er á
Bahama-eyjum.
Ég er ekki vanur
að vera í miklum
fötum,“ sagði hann.
NÝ PLATA Lenny
Kravitz gefur út sína
níundu hljóðversplötu
í ágúst.

SNÚA AFTUR Jarvis Cocker og félagar í

Pulp ætla að snúa aftur í sumar.

Dauði vinar
hafði áhrif
Breska hljómsveitin Pulp hefur
ákveðið að koma aftur saman og
spila á tónlistarhátíðum í sumar
eftir níu ára hlé. Dauði náins
vinar hljómsveitarinnar átti stóran þátt í endurkomunni. „Ég held
að það hafi átt stóran þátt í þessu.
Maður áttar sig skyndilega á því
að það er ekki hægt að taka neinu
sem sjálfsögðum hlut,“ sagði forsprakkinn Jarvis Cocker. Gítarleikarinn Mark Webber bætti við:
„Ég hélt alltaf að við myndum
koma aftur saman en þegar hann
dó áttaði ég mig á því að kannski
ættum við að nýta tækifærið
núna.“

VILL GIFTAST Britney Spears vill giftast

kærasta sínum, Jason Trawick, en fær
ekki leyfi til þess.
NORDICPHOTOS/GETTY

Love hefur áhyggjur
af Lady Gaga
Courtney Love sagði í viðtali við
vefmiðilinn The Fix að Lady Gaga
væri skrýtin, kynlaus barbídúkka.
Love sagðist hafa áhyggjur af
Gaga og þá sérstaklega félagsskapnum sem hún er í. Hún sagði
að Gaga myndi hafa gott af því að
eiga fleiri vinkonur í stað fylgiliðsins sem hún kallar Haus of
Gaga.
„Henni gengur kannski vel í
dag, en ég hef áhyggjur af framtíð
hennar,“ sagði Love. „Hún er mjög
ung og mjög hæfileikarík en hún

virðist ekki eiga neinar vinkonur.
Hún á ekki heldur neina gagnkynhneigða vini, ef út í það er farið. Í
staðinn hefur hún safnað í kringum sig samkynhneigðum stílistum sem hafa breyt henn í þessa
skrýtnu, kynlausu barbídúkku.“
Love bætti við að hún hefði
reyndar sjálf verið alin upp af
homma og að það hefði ekki haft
slæm áhrif á sig. „En hún passar
sig ekki breytist hún í einmana
dragdrottningu. Karlmenn kunna
ekki að meta það.“

ÁHYGGJUFULL Courtney Love segir að

Lady Gaga verði að passa sig á samkynhneigðum stílistum.
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PÁLMI RAFN PÁLMASON og Björn Bergmann Sigurðarson skoruðu báðir tvö mörk fyrir lið sín í norska fótboltanum um

sport@frettabladid.is

ÚRSLIT Í GÆR
Vináttulandsleikur í handb.
Ísland - Svíþjóð

20-22 (10-11)

Mörk Íslands (skot): Rakel Dögg Bragadóttir
6/2 (12/4), Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 3
(5), ), Rut Jónsdóttir 3 (4), Hrafnhildur Ósk
Skúladóttir 2 (5/1), Stella Sigurðardóttir 2 (2),
Brynja Magnúsdóttir 2 (0/2), Karen Knútsdóttir
1 (2), Rebekka Skúladóttir 1 (1), Ásta Birna
Gunnarsdóttir 1 (1).
Varin skot: Jenný Ásmundsdóttir 18 (40/4, 45%)
Mörk Svíþjóðar (skot): Isabelle Gulldén 8/4
(20/4), Jamina Roberts 3 (5), Annika Fredén
2 (2), Anna-Maria Johansson 2 (3), Therese
Helgesson 2 (7), Jessica Helleberg 2 (3), Matilda
Boson 1 (4), Angelica Wallén 1 (2), Kristina
Flognman 1 (1).
Varin skot: Cecilla Grubbström 14/2 (34/3, 41%).

Örninn Golf mótið
KARLAR
1. Axel Bóasson, GK
2. Arnar Snær Hákonarson, GR
3. Stefán Már Stefánsson, GR
4. Helgi Birkir Þórisson, GSE
4. Örvar Samúelsson, GA
6. Haraldur Franklín Magnús, GR
7. Hlynur Geir Hjartarson, GOS
7. Sigmundur Einar Másson, GKG
7. Sigurjón Arnarsson, GR
10. Örn Ævar Hjartarson, GS

-7
Par
+2
+3
+3
+5
+6
+6
+6
+7

KONUR
1. Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK
2. Signý Arnórsdóttir, GK,
3. Valdís Þóra Jónsdóttir, GL,
3. Heiða Guðnadóttir, GKj.,
5. Nína Björk Geirsdóttir, GKj.
6. Sunna Víðisdóttir, GR
7. Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, GR,
8. Ingunn Gunnarsdóttir, GKG,
8. Ragnhildur Sigurðardóttir, GR,
10. Ragna Björk Ólafsdóttir, GK,

+4
+6
+8
+8
+9
+11
+12
+14
+14
+15

helgina, Pálmi í 4-2 útisigri Stabæk á Start og Björn í 4-2 sigri Lilleström á Sarpsborg. Veigar Páll Gunnarsson skoraði eitt marka
Stabæk og hefur því skorað 7 mörk í 9 leikjum á tímabilinu. Sara Björk Gunnarsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir voru báðar á
skotskónum í Svíþjóð, Sara í 5-0 sigri Malmö á Dalsjöfor en Margrét Lára í 1-3 tapi Kristianstad fyrir Umeå.

Stelpurnar stóðu í silfurliðinu
Íslenska kvennalandsliðið tapaði, 22-20, fyrir Svíum í vináttulandsleik í Vodafone-höllinni í gær. Guðný
Jenný Ásmundsdóttir átti stórleik í íslenska markinu en það dugði ekki til. „Ég er bara hundfúll að hafa
ekki náð að vinna þennan leik,“ sagði Ágúst Jóhannsson, þjálfari Íslands.
HANDBOLTI Íslenska kvennalands-

Við hefðum þurft að fá mun fleiri
hraðaupphlaupsmörk hér í dag.
Varnarleikurinn hjá okkur var heilt
yfir mjög góður og sóknarlega var
liðið að sýna nokkuð fína takta. Það
er gríðarlega mikilvægt að fá þessa
leiki á móti Svíþjóð fyrir liðið, en
þær urðu í öðru sæti á síðasta Evrópumóti og eru með virkilega gott
lið,“ sagði Ágúst.
„Það var margt jákvætt í okkar
leik en ég hefði viljað sigra,“ sagði
Rakel Dögg Bragadóttir eftir leikinn í gær.
„Við eigum alveg góðan möguleika á móti þessu liði og klúðruðum þessu í raun á síðustu fimm
mínútum leiksins, þar gerum við
of dýrkeypt mistök. Við erum að
spila mjög góða vörn allan leikinn og nokkuð agaðan og skipulagðan sóknarleik. Við þurfum
að nýta færin okkar betur á móti
svona liðið og skjóta betur á markið. Markvörðurinn þeirra var okkur
erfiður og við þurfum að skoða
hana vel fyrir leikinn á morgun.“

liðið tapaði, 22-20, gegn Svíþjóð í
Vodafone-höllinni en leikurinn var
hluti af undirbúning liðsins fyrir
umspilsleikina gegn Úkraínu í
næstu viku.
Jafnræði var á með liðunum
allan leikinn og skiptust þau á að
hafa eins til tveggja marka forystu. Svíar voru skrefinu á undan
síðustu tíu mínútur leiksins og
náðu að innbyrja sigur. Rakel Dögg
Bragadóttir var atkvæðamest fyrir
Ísland með sex mörk og Guðný
Jenný Ásmundsdóttir var frábær í
markinu og varði 18 skot. Isabelle
Gulldén skoraði 8 mörk fyrir Svía
auk þess sem hún stjórnaði leik
gestanna óaðfinnanlega.
„Ég er bara hundfúll að hafa ekki
náð að vinna þennan leik,“ sagði
Ágúst Jóhannsson, þjálfari Íslands,
eftir tapið í gær.
„Leikurinn var jafn nánast allan
tíman, en um miðbik síðari hálfleiksins náðum við að komast yfir
og áttum fínan möguleik á því að
vinna leikinn. Stelpurnar gerðu
sig sekar um of mörg tæknimistök
og þær hefðu átt að skjóta betur
á markið á köflum, en það erfitt
á móti jafn góðu liði og Svíþjóð.

- sáp

SAMEINAÐAR STOPPUM VIÐ ÞÆR Rakel

Dögg Bragadóttir og Stella Sigurðardóttir reyna hér að stoppa hina frábæru
Isabellu Gulldén.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Barcelona vann Meistaradeild Evrópu í handbolta:

Ungt Keilisfólk í sviðsljósinu á fyrsta stigamóti sumarsins á Eimskipsmótaröðinni:

Tvö töp hjá Löwen

Axel og Guðrún Brá góð í gær

HANDBOLTI Guðmundur Guð-

GOLF Ungt Keilisfólk, Axel Bóasson

mundsson og lærisveinar hans
í Rhein-Neckar Löwen töpuðu
báðum leikjum sínum á úrslitahelgi Meistaradeildarinnar um
helgina og þurftu að sætta sig við
fjórða sætið í keppninni. Löwen
tapaði 28-30 fyrir Barcelona í
undanúrslitaleiknum á laugardag
og svo 31-33 fyrir þýsku meisturunum í Hamburg í leiknum um
um 3. sætið í gær.
Ólafur Stefánsson skoraði 4

mörk í undanúrslitaleiknum en
var síðan markahæsti maðurinn
á vellinum í leiknum um þriðja
sætið, þar sem hann skoraði 7
mörk. Róbert Gunnarsson og
Guðjón Valur Sigurðsson fengu
bara að spila á móti Hamburg
þar sem Guðjón skoraði 2 mörk
en Róbert komst ekki á blað.
Spænska liðið Barcelona
tryggði sér sigur í Meistaradeildinni eftir 27-24 sigur á Ciudad
Real í úrslitaleiknum.
- óój
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24.–26. júní Hvammstanga Húnaþingi vestra
www.landsmotumfi50.is

og Guðrún Brá Björgvinsdóttir,
fagnaði sigri á fyrsta stigamóti
sumarsins á Eimskipsmótaröðinni
sem fram fór á Garðavelli á Akranesi um helgina.
Axel Bóasson fagnar tvítugsafmæli sínu í næstu viku og hann
hélt upp á afmæli sitt með viðeigandi hætti. Axel lék frábærlega um
helgina og lék hringina tvo á sjö
höggum undir pari. Hann
var öruggur sigurvegari
á mótinu og lék alls á sjö
höggum betur en Arnar
Snær Hákonar son úr
GR sem varð í öðru
sæti. Axel endaði í 10.
sæti á stigalistanum á
Eimskipsmótaröðinni
í fyrra og er þetta
fyrsti sigur hans á
stigamótaröðinni.
Stefá n
Már
Stefáns son úr GR
varð í þriðja sæti

en hann var með eins högg forskot á Axel eftir fyrri daginn þar
sem hann lék á fimm
höggum undir pari.
Stefán Már lék hins
vegar á sjö höggum
yfir pari í gær.
Guðrún
Brá

Björgvinsdóttir, sigurvegarinn
í kvennaflokki, er aðeins sautján ára gömul en hún lék hringina
tvo á 148 höggum eða 4 yfir pari.
Guðrún Brá var í þriðja sæti eftir
fyrri daginn en lék langbest í gær
eða á þremur höggum yfir pari.
Þetta er í fyrsta sinn sem Guðrún
Brá sigrar á stigamóti í fullorðinsflokki en hún er dóttir Björgvins
Sigurbergssonar, fyrrum Íslandsmeistara í golfi.
Signý Arnórsdóttir úr Keili varð
önnur, en hún lék á 150 höggum,
eða 6 yfir pari. Heimastúlkan Valdís Þóra Jónsdóttir úr Leyni og
Heiða Guðnadóttir úr Kili urðu
jafnar í þriðja sæti en þær voru
jafnar eftir fyrri daginn. - óój

Smellinn
bmvalla.is

forsteyptar einingalausnir frá BM Vallá

Helstu kostir SMELLINN
húseininga:
Styttri byggingartími
Steypt við bestu aðstæður
Yﬁrborð frágengið
Gott einangrunargildi
Minni fjármagnskostnaður

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 412 5000
Fax: 412 5001
sala@bmvalla.is

MEISTARARNIR Á SKAGANUM

Axel Bóasson og Guðrún Brá
Björgvinsdóttir eru bæði í Keili.
MYND/STEFÁN GARÐARSSON
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Xavi, Iniesta og Puyol hafa unnið saman þrjá eftirsóttustu titlana fjögur ár í röð:

Gullna miðjan yfirspilaði United
FÓTBOLTI Miðjumenn Manchester
United hafa sjaldan verið eins
yfirspilaðir og í úrslitaleik
Meistaradeildarinnar á Wembley
á laugardagskvöldið. Þeir lentu í
rússibanaferð í boði Xavi, Andrés
Iniesta og Lionel Messi. Barcelona
vann 3-1 og Sir Alex Ferguson,
stjóri Man. United, talaði um það
eftir leikinn að þarna færi besta
fótboltalið sem hans lið hefði mætt.
Pedro kom Barcelona í 1-0 á 24.
mínútu en Wayne Rooney jafnaði
leikinn sjö mínútum síðar. Lionel
Messi og David Villa tryggðu

Barca síðan sigurinn með tveimur
hnitmiðuðum skotum.
Þeir Xavi og Andrés Iniesta
mynda saman gullnu miðjuna og
oft er talað um að þeir séu hægra
og vinstra heilahveilið í leik
Barcelona. Að þessu sinni höfðu
þeir líka hinn óvinsæla Sergio
Busquets við hlið sér í heimsklassaformi. Svo má ekki gleyma besta
fótboltamanni heims, Lionel Messi,
sem sér um að sprengja upp vörn
andstæðinganna.
Xavi, Iniesta og Messi gáfu
saman 305 heppnaðar sendingar í

leiknum, fleiri en allt United-liðið
til samans.
Sigurganga gullnu miðjunnar
síðustu ár er ótrúleg en Carles
Puyol hefur líka verið með í öllum
þessum fjórum sigrum Barcelona og spænska landsliðsins frá
árinu 2008. Þessir þrír hafa nú
unnið þrjá eftirsóttustu titla
heimsfótboltans fjögur ár í röð.
Þeir urðu Evrópumeistarar 2008,
unnu Meistaradeildina 2009, urðu
heimsmeistarar 2010 og unnu svo
Meistaradeildina aftur á laugardaginn.
- óój

MEISTARI XAVI Hleypur hér til félaga sinna sem hafa stillt sér upp í sigurmyndatöku
eftir sigurinn á Wembley.
NORDICPHOTOS/GETTY
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FÓTBOLTI Fyrir aðeins rúmum
tveimur mánuðum lá Frakkinn
Eric Abidal á skurðarborðinu þar
sem hann þurfti að fara í aðgerð
vegna krabbameins í lifur en á
laugardaginn ákváðu liðsfélagar
hans í Barcelona að leyfa honum
að taka við Meistaradeildarbikarnum eftir sigurinn á
Manchester United á Wembley.
„Við höfum alltaf sagt að okkar
stærsti sigur hafi verið endurkoma Abi,“ sagði Daniel Alves
um Eric Abidal og Abidal var
í sjokki. „Ég get ekki útskýrt
hvernig mér líður. Þetta er stórbrotið og ég mjög þakklátur fyrir
þetta,“ sagði Abidal og þjálfarinn Pep Guardiola var stoltur af
fyrirliðanum Carles Puyol.
„Ég vil þakka Carles opinberlega fyrir þetta. Hann heiðrar
með þessu klúbbinn og gerir
okkur sterkari. Þetta sýnir enn
á ný hvað mannlegu gildin eru
sterk í búningsklefanum,“ sagði
Guardiola.
- óój
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ERIC ABIDAL Sést hér lyfta Meistaradeildarbikarnum.
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Úrslitakeppni
NBA
Hverjir verða meistarar í ár?

Copa
America
Fótboltaveisla á Sport 2 í júlí
Taktu þátt í fjörinu

S-Ameríka logar í Copa America, úrslitin
ráðast í NBA, Formúlan brunar áfram og
Pepsi-deildin tekur sér ekkert frí. svo er það
golfið, meistaradeildin og allt hitt.
Það er engin ástæða til að missa af
sjóðheitu sporti í sumar..

Horfðu hvar sem er
hvenær sem er

Færðu áskriftina í bústaðinn á 0 kr.
Helgaráskrift í bústaðinn á aðeins 1.990 kr.
Stöð 2 plús og Stöð 2 frelsi á VOD fylgir.
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Þú safnar allt að 1.280
Stöðvar 2 punktum á mán.
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Pepsi-deildin
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Allt að 30% afsláttur af áskrift
+ 5% Stöð 2 punkta afsláttur

SKU

AÐ

R IÐN
Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0030 · www.burstagerdin.is

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT INNIHELDUR

512 5100 STOD2.IS VERSLANIR VODAFONE VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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KR-ingar eru áfram á toppnum eftir karaktersigur á lánlausu Framliði á Laugardalsvellinum í gærkvöldi:

1-2
Fram

Grétar skallaði KR aftur upp í toppsætið

FH

Laugardalsvöllur, áhorf.:1613w

Gunnar Jarl Jónsson (4)

FÓTBOLTI Grétar Sigfinnur Sigurðarson tryggði

0-1 Kjartan Henry Finnbogason (21.)
1-1 Arnar Gunnlaugsson, víti (25.)
1-2 Grétar Sigfinnur Sigurðars. (79.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
9–10 (4–4)
Varin skot
Ögmundur 2 – Hannes 3
Horn
7–7
Aukaspyrnur fengnar
14–11
Rangstöður
0–0

FRAM 4–3–3
Ögmundur Kristinss. 6
Alan Lowing
5
Kristján Hauksson
6
Jón Guðni Fjóluson 4
Samuel Lee Tillen
6
Halldór Hermann J. 5
Daði Guðmundsson (17., Guðm.Magnúss. 6)
Jón Gunnar Eyst.
6
Kristján Ingi Halld. 7
Arnar Gunnlaugsson 6
(76., Hjálmar Þórar. -)
Almarr Ormarsson 4

KR 4–3–3
Hannes Þór Halldórs. 7
Magnús Már Lúðvíks. 7
Skúli Jón Friðgeirss. 7
*Grétar Sigfinnur 8
Guðmundur Reynir 8
Baldur Sigurðsson
6
Bjarni Guðjónsson 7
Viktor Bjarki Arnarss. 4
(67., Ásgeir Ólafsson 5)
Óskar Örn Hauksson 7
Kjartan Henry Finnb. 6
Guðjón Baldvinsson 3
(67., Gunnar Örn
6)
*Maður leiksins

2-0
ÍBV

Guðmundur Ársæll (7)

1-0 Ian Jeffs (15.)
2-0 Tryggvi Guðmundsson (38.)
TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

ÍBV 4–3–3
Abel Dhaira
Kelvin Mellor
Eiður Aron Sigurbj.
Rasmus Christiansen
Matt Garner
Þórarinn Ingi Vald.
Tonny Mawejje
Finnur Ólafsson
*Ian Jeffs
(77., Guðm.Þórarins.
Tryggvi Guðmunds.
(89., Arnór Ólafsson
Andri Ólafsson
(72., Bryan Hughes

6
6
7
7
6
7
7
7
8
-)
8
-)
7
-)

20–5 (11–4)
Abel 4 – Magnús 9
6–3
16–8
5–2

VÍKINGUR 4–4–2
Magnús Þormar
5
Walter Hjaltested
6
Mark Rutgers
4
Milos Milojevic
5
Hörður Bjarnason
5
Halldór Smári Sig.
5
Þorvaldur Sveinn Sv. 4
(58., Marteinn Briem 5)
Baldur Aðalsteinsson 5
Sigurður Egill Láruss. 5
(76., Cameron Gayle -)
Helgi Sigurðsson
4
Björgólfur Takefusa 4
(58., Gunnar Helgi 5)
*Maður leiksins

PEPSI-DEILDIN
KR
ÍBV
Valur
Stjarnan
Keflavík
Fylkir
Breiðablik
Víkingur
FH
Grindavík
Þór Ak.
Fram

6
6
6
5
5
5
6
6
4
5
4
6

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

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

0
1
2
1
1
2
3
2
1
3
3
5

12-6
8-3
7-3
9-7
8-6
7-8
9-12
3-5
6-4
4-8
2-6
3-10

14
13
12
8
8
7
7
6
5
4
3
1

Í kvöld mætast: FH-Stjarnan (19.15), FylkirKeflavík (19.15) og Grindavík-Þór (20.00)

SKALLAÐI KR Á TOPPINN Grétar Sigfinnur Sigurðarson
fagnar sigurmarki sínu í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

kátur í leikslok eftir sigur sinna manna. „Þetta
var frábær sigur í erfiðum leik. Ánægjulegt að
landa þremur stigum. Mér fannst við eiga það
skilið en það tók langan tíma að brjóta þá á bak
aftur. Á köflum sóttu þeir hart að okkur. Við
stýrðum leiknum síðasta hálftímann. Pressuðum á þá og búum til fullt af fínum tækifærum.
Ég var ánægður með karakter leikmanna og
það að gefast ekki upp. Við héldum áfram þrátt
fyrir að hafa lent í örlitlu mótlæti í fyrri hálfleik,“ sagði Rúnar.
Framarar eru því áfram á botni deildarinnar
með eitt stig í húsi af átján mögulegum.
„Við spiluðum ágætlega í dag en fengum því
miður lítið út úr því. Við eigum í erfiðleikum
það er alveg ljóst,“ sagði Þorvaldur Örlygsson,
þjálfari Fram, en liðið hefur nú tapað þremur
leikjum í röð í Pepsi-deildinni.
- ari

Fimm stigum á undan meisturunum
Valsmenn unnu 2-0 sigur á Íslandsmeisturum Blika á Vodafone-vellinum í gær. Valsmenn hafa því unnið
fjóra af fyrstu sex leikjum sínum í sumar og eru nú aðeins tveimur stigum á eftir toppliði KR.
FÓTBOLTI Valsmenn unnu frábæran

Víkingur

Hásteinsvöllur, áhorf.: 863

KR 2-1 sigur á Fram á Laugardalsvellinum í
6. umferð Pepsi-deildar karla í gærkvöldi. KR
komst með þessum sigri aftur á toppinn þar
sem Eyjamenn höfðu verið í rúma þrjá klukkutíma eftir sigur á Víkingi úti í Eyjum.
Grétar skoraði sigurmarkið með skalla eftir
hornspyrnu Bjarna Guðjónssonar á 79. mínútu
leiksins.
Jafnræði var með liðunum lengst af og skoruðu liðin sitt hvort markið í fyrri hálfleik.
Fyrstur á blað var KR-ingurinn Kjartan Henry
Finnbogason en Arnar Gunnlaugsson var fljótur að svara fyrir heimamenn með marki úr
vítaspyrnu. Þegar komið var fram í miðjan
seinni hálfleik náðu KR-ingar yfirhöndinni og
Grétar tryggði gestunum síðan sigurinn.
Rúnar Kristinsson, þjálfari KR, var kampa-

sigur, 2-0, gegn Íslandsmeisturum
Breiðabliks í sjöttu umferð Pepsideildar karla í knattspyrnu, en
leikurinn fór fram að Hlíðarenda
í gærkvöldi. Matthías Guðmundsson og Hörður Sveinsson skoruðu
sitt markið hvor fyrir Valsmenn í
leiknum, en þeir hafa verið nokkuð kaldir fyrir framan markið í
sumar. Spurning er hvort framherjar Valsmanna eru komnir í gang.
Valsmenn mættu grimmir til
leiks og voru ekki lengi að setja
mark sitt á leikinn en eftir rúmlega tíu mínútna leik skoraði
Matthías Guðmundsson fyrsta
mark leiksins.
Blikar voru eilítið vankaðir
eftir markið og voru nokkuð lengi
að komast í takt við leikinn, en
smám saman byrjuðu þeir að spila
sinn leik og jöfnunarmarkið virtist liggja í loftinu. Í síðari hálfleik
fengu gestirnir mörg góð tækifæri
til að jafna metin en lukkudísirnar
voru ekki með þeim að þessu sinni.
Va lsmenn beittu öf lugum
skyndisóknum og sköpuðu einnig góð marktækifæri, en annað
mark Valsmanna kláraði leikinn
gjörsamlega. Ingólfur Sigurðsson, leikmaður Vals, náði laglegu skoti að marki Blika, boltinn
stefndi samt sem áður framhjá en
Hörður Sveinsson, leikmaður Vals,
var réttur maður á réttum stað og
stýrði knettinum í netið. Frábær
sigur hjá Hlíðarendapiltum, sem
virðast vera komnir aftur á beinu
brautina.
„Eftir sex umferðir erum við
fimm stigum á undan Íslandsmeisturunum, það er vel gert af
okkar hálfu,“ sagði Kristján Guðmundsson, þjálfari Vals, eftir leikinn.
„Við vörðum af kappi í kvöld

Það væri ofboðslega
gaman að vera í
toppbaráttunni í allt sumar
og jafnvel koma einhverjum
á óvart.
KRISTJÁN GUÐMUNDSSON
ÞJÁLFARI VALS

og héldum hreinu í fjórða leiknum í sumar, en góður varnarleikur skilaði okkur þessum sigri. Ég
er heilt yfir virkilega sáttur við
frammistöðuna hjá leikmönnunum
í leiknum í kvöld. Markmið okkar
eru mörg hver að nást og ég er
bara virkilega sáttur við hvernig
sumarið hefur byrjað hjá liðinu.
Það væri ofboðslega gaman að
vera í toppbaráttunni í allt sumar
og jafnvel koma einhverjum á
óvart,“ sagði Kristján.
„Það sem réði kannski úrslitum
í kvöld var einbeitingarskortur hjá
mínum drengjum,“ sagði Ólafur
Kristjánsson, þjálfari Breiðabliks,
eftir leikinn í gær.
„Valsmenn voru góðir í ákveðnum atriðum, vörðust vel sem lið
og nýttu þau færi sem þeir fengu
einnig vel. Við vorum líka fínir í
ákveðnum atriðum en það sem
stendur eftir er að þeir unnu leikinn,“ sagði Ólafur, sem segir Blikaliðið vera að fá á sig allt of mörg
mörk.
„Við sem þjálfarar þurfum að
kíkja á hvað er að fara úrskeiðis
og reyna að laga það. Núna verðum við að klemma rasskinnarnar aðeins saman og fara að halda
markinu hreinu, það gengur ekki
að við fáum á okkur mark í hverjum einasta leik.“
- sáp

KOM VAL Í 1-0 EFTIR TÍU MÍNÚTNA LEIK Matthías Guðmundsson sést hér fagna

marki sínu sem kom Val á bragðið á móti Blikum í gær.

VALUR

2-0

1-0 Matthías Guðmundsson (11.)
2-0 Hörður Sveinsson (76.)
Vodafone-völlurinn, áhorf.: 1358
Dómari: Magnús Þórisson (7)
TÖLFRÆÐIN

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BREIÐABLIK

Valur 4–3–3 Haraldur Björnsson 6 - Jónas Tór Næs 7,
Atli Sveinn Þórarinsson 7, Halldór Kristinn Halldórsson 7,
Pól Jóhannus Justinussen 6 - *Haukur Páll Sigurðsson
8, Sigurbjörn Hreiðarsson 5 (63., Andri Fannar 5),
Guðjón Pétur Lýðsson 6 - Christin R Mouritsen 7, Þórir
Guðjónsson 4 (46., Ingólfur Sigurðsson 7), Matthías
Guðmundsson 7 (67., Hörður Sveinsson 7).

Skot (á mark)
11–9 (6–3)
Varin skot
Haraldur 3 – Ingvar 4 Breiðablik 4–3–3 Ingvar Þór Kale 7 - Arnór Sveinn
Horn
9–5 Aðalsteinsson 5 (77., Rafn Andri Haraldsson - ),
Aukaspyrnur fengnar
6–10 Finnur Orri Margeirsson 4, Elfar Freyr Helgason 4,
Rangstöður
5–3 Kristinn Jónsson 5 - Guðmundur Kristjánsson 6, Jökull

Elísabetarson 6, Andri Rafn Yeoman 6 (77., Viktor Unnar
-) - Arnar Már Björgvinsson 4 (54., Haukur Baldvinss. 5),
Dylan MacAllister 4, Kristinn Steindórsson 7.

Eyjamenn unnu öruggan 2-0 sigur á Víkingi í blíðunni á Hásteinsvellinum í gær:

Gríman truflaði ekki Tryggva
FÓTBOLTI Tryggvi Guðmundsson

Aðalfundur
Knattspyrnufélagsins Vals
Aðalfundur Knattspyrnufélagsins Vals
verður haldinn þriðjudaginn 7. júní kl.
17:30 að Hlíðarenda.
Á dagskrá venjuleg aðalfundarstörf.
Fyrir fundinum liggur breytingatillaga
frá formanni félagsins um fjölgun í
félagsstjórn. Tillöguna má nálgast á
skrifstofu félagsins og á valur.is

var aðalmaðurinn á bak við 2-0
sigur ÍBV á nýliðum Víkinga í
blíðun á Hásteinsvellinum í gær,
en Eyjamenn komust upp í toppsæti deildarinnar með þessum
sigri. Tryggvi, sem er þríbrotinn
í andliti síðan í síðustu umferð, lék
með sérhannaða grímu í leiknum.
Hún truflaði Tryggva ekki mikið
því hann bjó til bæði mörkin í
leiknum.
Bæði mörk Eyjamanna komu í
fyrri hálfleik; Tryggvi lagði upp
fyrra markið fyrir Ian Jeffs á
15. mínútu og skoraði síðan það
seinna eftir frábæra skyndisókn
og hælsendingu frá Andra Ólafssyni.
Eyjamenn voru með völdin í
leiknum frá fyrstu mínútu og
Víkingarnir komust aldrei inn í
leikinn. Þeir náðu ekki upp neinu
spili því Eyjamenn pressuðu þá

TRYGGVI GUÐMUNDSSON Kom að
báðum mörkum ÍBV í gær þrátt fyrir að
vera þríbrotinn í andliti.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

hátt og stíft. Besta færi Víkinga
kom undir lok fyrri hálfleiks
þegar Baldur Ingimar átti ágætt
skot utan teigs en Abel varði vel
í markinu.
Andri Marteinsson, þjálfari
Víkinga, var að vonum ekki sáttur við sína menn í leikslok. „Mér

fannst þetta aldrei verða neinn
leikur. Við veittum þeim aldrei
þá mótspyrnu sem við ætluðum
að gera,“ sagði Andri. „Það var
algjört tempóleysi, hugmyndaleysi
og kraftleysi og þá er þetta útkoman,“ sagði Andri ókátur.
„Ég er heilt yfir mjög sáttur
við leikinn. Þetta var mikill liðsheildarsigur, enginn stóð áberandi
mikið upp úr í leiknum, það voru
í raun allir góðir og enginn lélegur,“ sagði Heimir Hallgrímsson,
þjálfari ÍBV.
Tryggvi Guðmundsson og Ian
Jeffs náðu einstaklega vel saman í
leiknum en þeir spiluðu vel á milli
sín og sköpuðu sér hættuleg færi.
„Hæfileikarnir hjá Ian Jeffs nýttust mjög vel í þessum leik því hann
er mjög klókur að finna svæði til
að hlaupa í. Hlaupalínurnar eru
góðar og þetta var ekta leikur
fyrir hann,“ sagði Heimir.
- vsh
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> Adam Sandler

VIÐ TÆKIÐ SARA MCMAHON HORFIR Á BRESKA SAKAMÁLAÞÆTTI

„Ég ætti ekki að koma nálægt Vegas með
peninga í vasanum.“

Sakborningar dregnir fyrir rétt

Adam Sandler fer á kostum í gamanmyndinni
léttgeggjuðu You Don‘t Mess with the Zohan, sem
fjallar um grjótharðan ísraelskan leyniþjónustumann sem sviðsetur dauða sinn og
reynir að hefja nýtt líf sem hárgreiðslumaður
í New York og er á Stöð 2 Bíó kl. 20 í kvöld.

Bresku sakamálaþættirnir Sakborningar
eru á dagskrá Sjónvarpsins á miðvikudagskvöldum. Í þáttunum er
rifjuð upp saga sakbornings sem
bíður þess að verða leiddur fyrir
dóm. Áhorfandinn er fræddur um
bakgrunn hans og ástæðuna að
baki glæpnum.
Síðasta miðvikudag var þriðji
þáttur sýndur, en ég var svo
óheppin að missa af þeim
fyrsta. Í þessum þætti var fylgst
með kennaranum Helen
Ryland, sem er leidd fyrir dóm
vegna íkveikju. Ungur sonur

hennar hafði áður látið lífið í vinnuslysi og verður Helen tortryggin þegar hún kemst að því að lögmaður yfirmannsins
hefur bannað honum að sýna nokkrum manni líkið. Það
ýtir enn frekar undir grunsemdir hennar þegar hún fréttir af
því að eftirlitsmyndavélarnar á staðnum voru ekki í gangi
daginn sem slysið varð. Helen leitar svara en kemur alls
staðar að luktum dyrum. Í lokin ákveður hún að hefna sín
á yfirmanni sonar síns og kveikir í vöruskemmunni.
Þættirnir eru skemmtileg nýjung í hina miklu flóru sakamálaþátta sem sýndir hafa verið í gegnum tíðina, enda
er uppbygging þeirra nokkuð óhefðbundin. Leikararnir
standa sig einnig með prýði, í það minnsta í þeim
þáttum sem ég hef horft á. Það verður spennandi að
sjá hver örlög leigubílstjórans Liam verða næstkomandi miðvikudagskvöld.

STÖÐ 2
14.50 Demantamót í frjálsum
íþróttum (e)
16.55 Skógarnir okkar - Skorradalur
(4:5)
17.20 Landinn (e)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Mærin Mæja (16:52)
18.08 Franklín (65:65)
18.30 Sagan af Enyó (22:26)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Horfnir heimar – Þéttbýli (1:6)
(Ancient Worlds) Heimildamyndaflokkur frá
BBC um rætur siðmenningarinnar á tímabilinu þegar fyrstu borgirnar urðu til í Mesópótamíu og til falls Rómaveldis.
21.10 Leitandinn (26:44) (Legend of
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævintýri kappans Richards Cyphers og dísarinnar
Kahlan Amnell. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.10 Veðurfréttir
22.15 Íslenski boltinn Í þættinum er
fjallað um Íslandsmótið í fótbolta karla.
23.10 Liðsaukinn (2:32) (Rejseholdet)
Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er
send um alla Danmörk að hjálpa lögreglu á
hverjum stað að upplýsa erfið mál. . Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
00.10 Kastljós (e)
00.45 Fréttir (e)
00.55 Dagskrárlok

06.45 You Don‘t Mess with the Zohan
08.35 The Big Bounce
10.00 Trading Places
12.00 Son of Rambow
14.00 The Big Bounce
16.00 Trading Places
18.00 Son of Rambow
20.00 You Don‘t Mess with the Zohan
22.00 The White Masai
00.10 Clerks 2
02.00 School of Life
04.00 The White Masai

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 Smallville (2:22)
11.00 Lie to Me (11:13)
11.45 Falcon Crest (28:28)
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (1:43)
14.25 American Idol (2:43)
15.25 ET Weekend
16.15 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.40 Barnatími Stöðvar 2
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (9:22)
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 (10:22)
19.45 Modern Family (17:24)
20.10 Glee (20:22) Metnaðarfullu
menntaskólanemarnir halda áfram að keppast við að vinna söngkeppnir á landsvísu.
20.55 The Event (22:22) Hörkuspennandi þættir um venjulegan, ungan mann
sem hafður er fyrir rangri sök. Ásamt kærustu
sinni lendir hann á flótta og áður en þau vita
af eru þau orðin flækt í meiri háttar samsæri.
21.40 Nikita (11:22) Ný og hörkuspennandi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjónustuna Division sem ræður til sín ungmenni
sem áttu erfiða æsku.
22.25 Saving Grace (10:14) Grace Hanadarko er lögreglukona sem er á góðri leið
með að eyðileggja líf sitt þegar engill birtist henni og heitir að koma henni aftur á
rétta braut.
23.10 The Office (5:6)
23.40 How I Met Your Mother (9:24)
00.00 Bones (9:23)
00.45 Hung (6:10)
01.15 True Blood (11:12)
02.05 True Blood (12:12)
02.50 Saawariya
05.05 Two and a Half Men (10:22)
05.25 Fréttir og Ísland í dag

17.55 Oklahoma - Dallas
19.45 Grindavík - Þór Bein útsending frá
leik Grindavíkur og Þórs í Pepsi deild karla í
knattspyrnu.

22.00 Pepsi mörkin Hörður Magnússon,
Hjörvar Hafliðason og Magnús Gylfason gera
upp leikina í Pepsi deild karla. Öll mörkin og
umdeildu atvikin eru skoðuð og farið yfir það
sem vel er gert og það sem betur mátti fara
hjá leikmönnum, dómurum og þjálfurum.
23.10 Golfskóli Birgis Leifs (10:12)
Golfþáttur þar sem besti kylfingur Íslands,
Birgir Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem
tengist golfi og nýtist kylfingum á öllum stigum leiksins.
23.35 Evrópudeildarmörkin Sýnt frá
öllum leikjunum í Evrópudeildinni í knattspyrnu. Öll helstu tilþrifin og umdeildu atvikin á einum stað.

00.30 Chicago - Miami

13.50 Swansea - Reading Bein útsending frá úrslitaleiknum um sæti í ensku úrvalsdeildinni. Það eru Swansea og Reading sem
eigast við en meðal leikmanna Reading eru
Brynjar Björn Gunnarsson og Ívar Ingimarsson.

16.15 Man. Utd. - Chelsea Útsending frá
leik Manchester United og Chelsea í ensku
úrvalsdeildinni.

18.05 Goals of the Season 2010/2011
Öll glæsilegustu mörk hverrar leiktíðar Úrvalsdeildarinnar frá upphafi til dagsins í dag.

19.00 Swansea - Reading Útsending frá
úrslitaleiknum um sæti í ensku úrvalsdeildinni. Það eru Swansea og Reading sem eigast við á Wembley.

20.45 Fulham - Liverpool Útsending
frá leik Fulham og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.

22.30 Goals of the Season 2010/2011
23.25 Swansea - Reading

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rachael Ray (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
16.35 An Idiot Abroad (7:9) (e)
17.25 Rachael Ray
18.10 Top Chef (1:15) (e)
19.00 Kitchen Nightmares (9:13) (e)
19.45 Will & Grace (15:25)
20.10 90210 (21:22) Bandarísk þáttaröð
um ástir og átök ungmenna í Beverly Hills.
Það styttist í útskrift og æskuárin líða hratt
hjá krökkunum í Beverly hæðum.
20.55 Hawaii Five-O (13:24) Bandarísk
þáttaröð sem byggist á samnefndnum
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda á
sjöunda og áttunda áratugnum. Mannræningjar nema systur McGarretts á brott og
Steve bregst illa við þegar óprúttnir innbrotsþjófar stela sönnunargögnum um morðið á
móður hans sem var drepinn árið 1992.
21.45 CSI (20:22) Bandarískir sakamálaþættir um störf rannsóknardeildar lögreglunnar í Las Vegas. Nick og Greg hafa nóg
að gera við að púsla saman líkamshlutum í
skuggalegu morðmáli.
22.35 Penn & Teller (7:9)
23.05 Californication (9:12) (e)
23.35 Law & Order: Criminal Intent
(1:16) (e)
00.25 CSI: New York (15:23) (e)
01.10 Will & Grace (15:25) (e)
01.30 Hawaii Five-O (13:24) (e)
02.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America
08.10 HP Byron Nelson Championship (4:4)

11.10 Golfing World
12.00 Golfing World
12.50 BMW PGA Championship (2:2)
17.10 PGA Tour - Highlights (19:45)
18.00 Golfing World
18.50 HP Byron Nelson Championship (4:4)

19.30 The Doctors
20.15 Ally McBeal (7:22) Ally tekur að
sér mál prests sem missti vinnuna þegar
hann tapaði trúnni á Guð og John reynir allt
hvað hann getur að bjarga jólunum í litlum
smábæ þar sem borgarstjórinn bannar jólaskrúðgöngur.

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
21.50 The Mentalist (21:24) Þriðja serían
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane,
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlögreglunnar í Kaliforníu.

22.35 Rizzoli & Isles (3:10) Spennandi
glæpaþáttaröð um leynilögreglukonuna Jane
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar
ólíkar en góðar vinkonur.
23.20 Damages (2:13)
00.05 Ally McBeal (7:22)
00.50 The Doctors
01.30 Sjáðu
01.55 Fréttir Stöðvar 2
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um
norðlenskt mannlíf
18.30 Tveir gestir Fjölbreyttur þáttur þar
sem gestastjórnandi fær til sín góðan gest.

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Áhrif hugans á ónæmiskerfið.
20.30 Golf fyrir alla Við byrjum að spila
á Hamarsvelli í Borgarnesi.
21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga um
Kwinnráðstefnuna í Hörpu.

21.30 Eldhús meistarana Magnús Ingi
og Viðar Freyr í eldhúsum höfuðborgarinnar.
Dagskrá ÍNN er endurtekin um helgar
og allan sólarhringinn.

22.00 Golfing World
22.50 Champions Tour - Highlights

OMEGA

(8:25)

23.45 ESPN America

Dagskrá allan sólarhringinn.

ÚTVARP FM
FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan

FM 99,4 Útvarp Saga
FM 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

Stillanlegt og þægilegt
ÞRÝSTIJÖFNUNAR HEILSUDÝNUR OG HEILSUKODDAR

30%
afsláttur

Stillanlegir dagar í maí.
6 mánaða vaxtalausar greiðslur í boði !

0%

vextir
lll#WZigVWV`#^h;VmV[Zc^*!GZn`_Vk`Hb^*---),,
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Í KVÖLD

STÖÐ 2 SPORT 2 KL. 19.00
Reading - Swansea
Bein útsending frá leik Reading
og Swansea um laust sæti í ensku
úrvalsdeildinni. Ívar Ingimarsson
og Brynjar Björn Gunnarsson
eru meðal leikmanna Reading.
Leikurinn fer fram á Wembley.

FM 92,4/93,5
06.39 Morgunútvarp hefst 06.40 Veðurfregnir
06.50 Bæn 07.00 Fréttir 07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit 08.00 Morgunfréttir 08.05
Morgunstund með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00
Fréttir 09.05 Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Stefnumót
11.00 Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00
Fréttir 12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar 13.00 Hringsól
14.00 Fréttir 14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir
15.03 Útvarpssagan: Náðarkraftur 15.25 Fólk og
fræði 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Víðsjá 17.00
Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 18.21
Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu 20.00 Leynifélagið
20.30 Kvika 21.10 Frá Tónskáldaþinginu í Lissabon
22.00 Fréttir 22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Girni, grúsk og gloríur 23.05 Lostafulli
listræninginn 23.45 Málstofan 00.00 Fréttir 00.05
Næturútvarp Rásar 1

Má færa þér
1.000 krónur?

•

PIPAR \ TBWA

10.00 DR Update - nyheder og vejr 10.10 21
Søndag 11.30 Ønskehaven 12.00 Teatertrup på
farten 13.00 DR Update - nyheder og vejr 13.10
Jamie i det fede USA 14.00 Timmy-tid 14.10
Chiro 14.15 Den fortryllede karrusel 14.30 Rosa
fra Rouladegade 15.00 De uheldige helte 15.50
DR Update - nyheder og vejr 16.00 Jamies mad
på 30 minutter 16.30 TV Avisen med Sport 17.05
Aftenshowet 18.00 Jamie Oliver i Grækenland
19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt
20.00 Miss Marple 21.35 OBS 21.40 Om natten

SÍA

•

111497

07.15 Monarch of the Glen 08.05 My Family
08.35 My Family 09.05 My Family 09.35
EastEnders 10.05 Fawlty Towers 10.45 ‚Allo ‚Allo!
11.20 ‚Allo ‚Allo! 11.55 Keeping Up Appearances
12.25 Fawlty Towers 13.05 ‚Allo ‚Allo! 13.40 ‚Allo
‚Allo! 14.15 The Weakest Link 15.05 The Weakest
Link 15.55 Fawlty Towers 16.30 ‚Allo ‚Allo! 17.05
‚Allo ‚Allo! 17.35 Dalziel and Pascoe 18.25 Dalziel
and Pascoe 19.10 Top Gear 20.00 Jack Dee Live
at the Apollo 20.45 QI 21.15 Little Britain 21.45
Coupling 22.15 Jack Dee Live at the Apollo

Þú færð 1.000 kr. afslátt í Apótekaranum ef þú
verslar fyrir 5.000 kr. eða meira*
Afslátturinn gildir jafnt fyrir lyf sem aðrar vörur.
Afslátturinn gildir í öllum apótekum Apótekarans.

Er Apótekarinn nálægt þér?
12.00 NRK nyheter 12.05 Bondeknolen 12.35 Ut
i nærturen 13.00 NRK nyheter 13.10 Par i hjerter
14.00 NRK nyheter 14.10 Ingen grenser 15.00
NRK nyheter 15.10 Sommerhuset 15.40 Oddasat
- nyheter på samisk 15.55 Nyheter på tegnspråk
16.00 Kjendisbarnevakten 16.40 Distriktsnyheter
17.00 Dagsrevyen 17.45 Lev lenge! 18.15
Walkabout 18.45 Fysikk på roterommet 18.55
Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 21 19.30
Norge i krig - oppdrag Afghanistan 20.00 The
Street 21.00 Kveldsnytt 21.15 Lewis

14.00 Rapport 14.05 Var de verkligen på månen?
14.55 Mästarnas mästare 15.55 Sportnytt 16.00
Rapport med A-ekonomi 16.10 Regionala nyheter 16.15 Sjukdomar jag fick på utlandssemestern 17.00 Kulturnyheterna 17.15 Regionala
nyheter 17.30 Rapport med A-ekonomi 18.00
Djursjukhuset 18.30 Det söta livet 19.00
Himmelblå 19.45 Väsen 20.00 Ramp 20.30 Ett
evigt berättande 21.00 Damages 21.45 High life
22.25 Rapport 22.30 Sommarpratarna 23.30
Rapport 23.35 Mammas comeback

Bíldshöfða 20 (Húsgagnahöllin) – Reykjavík
Melhaga 20 – Reykjavík
Álfabakka 14 (Mjóddin) – Reykjavík
Akranes – Dalbraut 1
Akureyri – Hafnarstræti 95
Hafnarfjörður – Fjarðarkaup
Kópavogur – Salavegi 1
Kópavogur – Smiðjuvegi 2
Mosfellsbær – Þverholti 2

*G eg n
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I N NANL ANDS

BESTI BITINN Í BÆNUM

30. maí 2011 MÁNU-

30

Eiður Smári fær misjafna dóma

„Besti bitinn er á Núðluskálinni
á Skólavörðustíg. Núðluréttur
númer E er í sérstöku uppáhaldi.“
Snorri Ásmundsson, listamaður.

Eiður Smári Guðjohnsen fær misjafna dóma fyrir frammistöðu sína
sem álitsgjafi í útsendingu Skysjónvarpsstöðvarinnar frá úrslitaleik meistaradeildarinnar í knattspyrnu.
Twitter þykir orðið ansi góður
mælikvarði á það hvernig fólk
stendur sig á opinberum vettvangi. Og miðað við tístin á laugardagskvöld voru ansi margir
límdir fyrir framan sjónvarpstækin á laugardagskvöld þegar
Eiður, Gary Neville og Jamie
Redknapp ræddu málin fyrir og
eftir úrslitaleik Manchester United og Barcelona. „Álitsgjafarnir

á Sky eru snilld, sérstaklega Gary
Neville og Eiður, þeir eru ekki með
þetta venjulega kjaftæði,“ tístar
Kev McGee. Aðrir eru ekki jafn
hrifnir. „Er Eiður að sinna álitsgjafahlutverkinu meira en knattspyrnunni?“ Og Dan McCartney
spyr: „Er Eiður vélmenni?“ Slíkar vangaveltur sjást á nokkrum
öðrum tístum. „Eiður hefur verið
eilítið þybbinn allt tímabilið en
honum tekst að vera grannur og
flottur fyrir sjónvarpið,“ skrifar
einn.
Tístari að nafni Dan Trenkel er
ekki sáttur við Eið: „Eidur Gudjohnsen – frábær leikmaður – ömur-

legur í sjónvarpi.“ Og Luke Holland tístir. „Var ég sá eini sem
bjóst ekki við því að röddin í Eið
Gudjohnsen hljómaði svona.“
Og umræðan heldur áfram; einhver segist hafa verið klipptur
nákvæmlega eins og Eiður, hann
viti hins vegar ekki hvort það sé
gott eða slæmt, og þá halda að
minnsta kosti tveir því fram að
Eiður tali bestu enskuna af öllum
í ensku úrvalsdeildinni.
- fgg
ÁGÆTIS KVÖLD Eiður Smári virðist hafa
átt ágætis kvöld á Sky þótt sumum hafi
fundist hann stirðbusalegur. Hann tali
þó lýtalausa ensku.
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GLÆSIHÝSI Hrafnabjörg við Eyjafjörð eru eitt glæsilegasta hús landsins. Jóhannes Jónsson, kenndur við Bónus, lét byggja húsið á

sínum tíma og samkvæmt heimildum Fréttablaðsins var kostnaðurinn hátt í 400 milljónir. Svisslendingurinn Thomas Martin Seiz
keypti húsið í apríl.

THOMAS MARTIN SEIZ: ÉG ER EKKI AUÐKÝFINGUR

r.
k
,
0
0
42.9

Flytur með fjölskyldu sína
í Hrafnabjörg á næsta ári
„ Já, ég keypti húsið fyrir
skömmu,“ segir hinn svissneski
Thomas Martin Seiz.
Seiz er nýr eigandi Hrafnabjarga, sem voru áður í eigu
Jóhannesar Jónssonar, kennds við
Bónus, og eru eitt af glæsilegustu
einbýlishúsum landsins. Seiz segist í samtali við Fréttablaðið ætla
að flytja inn í húsið á næsta ári
ásamt fjölskyldu sinni. „Við erum
að laga innréttingar og breyta
einu og öðru,“ segir hann.
Thomas Seiz rekur tvö tölvufyrirtæki í heimalandi sínu ásamt
því að reka ferðaþjónustu á Nolli
í Eyjafirði. Í frétt DV í apríl kom
fram að svissneskur auðkýfingur
hafi keypt hús Jóhannesar, en Seiz
segir þá fullyrðingu ekki stan-

dast. „Ég er ekki að safna húsum
og ég er ekki auðkýfingur eins og
sagt var í DV,“ segir hann. Seiz
leigir út tvö sumarhús á sveitabænum Nolli í Eyjafirði. Þá á
hann tvö íbúðarhús í Grenivík,
annað er leigt út en hitt verður
mögulega rifið til að koma fyrir
nýju húsi.
Salan á Hrafnabjörgum vakti
mikla athygli í apríl, en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins borgaði Seiz hátt í 200 milljónir fyrir húsið. Skilanefnd
Landsbanka Íslands leysti húsið
til sín í desember í fyrra, en það
var áður í eigu Gaums, eignarhaldsfélags feðganna Jóhannesar Jónssonar og Jóns Ásgeirs
Jóhannessonar.

Arkitektinn Fanney Hauksdóttir teiknaði Hrafnabjörg. Hún
sagði í samtali við Fréttablaðið í
apríl húsið vera einstakt að mörgu
leyti. „Það var mikið lagt í húsið.
Mikill metnaður,“ sagði hún.
Ekkert var til sparað við byggingu hússins og samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins var
kostnaðurinn hátt í 400 milljónir.
Húsið er á tveimur hæðum og á
efri hæðinni mynda stofan, borðstofan og eldhúsið eitt stórt og opið
rými. Gólfsíðir útsýnisgluggar
eru í stofunni ásamt arni. Á neðri
hæðinni má meðal annars finna
tæknirými, líkamsræktaraðstöðu
og tvö baðherbergi. Fyrir utan er
40 fermetra sundlaug og stór heitur pottur.
atlifannar@frettabladid.is

Obama naut silungsins

MORA Í 25 ÁR Á ÍSLANDI
/PIÉVIRKADAGAFRº LAUGARDAGAFRº 
S m i ð j u v e g i 76 K ó p a v o g i
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Baldur snesi 6 Akureyri

S í m i 414 1050 t e n g i @ t e n g i.i s

Sarah Obama, föðuramma Baracks Obama Bandaríkjaforseta, var stödd hér á landi fyrir stuttu á
vegum hjálparsamtakanna Tears children and
youth aid.
Obama kom til landsins í boði Rosemary og Paul
Ramses, sem reka hjálparsamtökin, og var markmið
heimsóknarinnar að safna fé fyrir byggingu barnaskóla í heimalandinu Kenía. Obama nýtti heimsóknina vel og var meðal annars gestur Kastljóss,
heimsótti nemendur Hlíðaskóla og snæddi að auki
kvöldverð á veitingastaðnum Fiskmarkaðnum.
Obama pantaði sér regnbogasilung í teriyaki með
volgu kartöflusalati og spergilkáli og að sögn starfsmanns veitingastaðarins naut hún matarins.
Obama er ekki fyrsti þekkti einstaklingurinn sem
borðað hefur á Fiskmarkaðnum því leikstjórinn Ridley Scott kom þar við í Íslandsheimsókn sinni. Aðrir
sem hafa notið eldamennsku Hrefnu Rósu eru leikararnir Penn Badgley og Shawn Pyfrom sem dvöldu
hér á landi í nóvember.
- sm

AMMA OBAMA Sarah Obama snæddi meðal annars silung á
Fiskmarkaðinum. Hér er hún ásamt Valtý Bergmann hjá Fiskmarkaðnum.

ALMERÍA
Cabogata Garden
VIKA
VERÐ Á MANN FRÁ:

129.900 kr.*
M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN
BROTTFARIR: 10., 17. OG 24. JÚNÍ

TENERIFE
Tropical Playa
VIKA OG ALLT INNIFALIÐ!
VERÐ Á MANN FRÁ:

132.600 kr.*
M.V. 2 FULLORÐNA OG 2 BÖRN
BROTTFÖR: 16. JÚNÍ

ALLT
INNIFALIÐ
!

Fallegar og hreinar strendur, vandaðir gististaðir og
úrvals þjónusta á hagkvæmu verði!
Lágmúli 4 108 Rvk | 585 4000 | urvalutsyn.is
Ferðaskrifstofa
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* Innifalið: Flug, ﬂugvallarskattar, gisting í viku. Allt innifalið: Morgun-, hádegis- og
kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir. Verð miðast við að bókað sé á netinu.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

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

LÍFIÐ

UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

FRÉTTIR AF FÓLKI

FJÖLSTILLANLEG HEILSURÚM

Gos-timburmenn
Þótt flug í Evrópu hafi nánast
fengið að ganga óáreitt fyrir sig
þrátt fyrir eldgosið í Grímsvötnum
urðu einhverjir fyrir barðinu á
öskunni á meginlandinu. Þannig
upplýstu Hangover-stjörnurnar
Bradley Cooper og Ed Helms að
þeir hefðu næstum misst af sæti
sínu í spjallþætti Grahams Norton
á föstudagskvöldinu.
Cooper og Helms voru
staddir í Berlín þegar
flugsamgöngur fóru
eilítið úr skorðum en
þeir komust sem betur
fer til London í tæka
tíð. „Móðir náttúra
vildi ekki hafa
okkur hér,“ sagði
Cooper í þætti
Nortons.

NÝ SENDING!

HÁGÆÐA
FJÖLSTILLANLEGU
HEILSURÚMIN FRÁ

- fgg

ERGOMOTION

Björgvin söng
Forever Young
Tónleikar til heiðurs Bob Dylan í
tilefni sjötugsafmælis hans voru
haldnir í Hörpunni á laugardagskvöld og heppnuðust þeir einkar
vel. Sjö hundruð gestir fylltu Silfurbergssalinn og skemmtu sér hið
besta. Átján flytjendur stigu á svið
og sungu og spiluðu lög Dylans,
þar á meðal Björgvin Halldórsson sem átti lokalagið, Forever
Young, en hann varð sextugur á
dögunum. Eftir það var tekið eitt
uppklappslag, hið sígilda Like a
Rolling Stone. Það var
skipuleggjandi
tónleikanna,
Óttar Felix
Hauksson, sem
flutti það í hópi
með Björgvini,
Páli Rósinkrans, Ólöfu
Arnalds, Lay
Low, útvarpsmanninum Óla
Palla og fleiri
valinkunnum
einstakling- fb
um.

Á ÓTRÚLEGU

TILBOÐI!

EKKI MISSA AF ÞESSU
EINSTAKA TÆKIFÆRI Á
AÐ EIGNAST RÚM FRÁ

ERGOMOTION
ERGOMOTION 100 LÍNAN
• Ergomotion er einn öﬂugasti og sterkasti
stillanlegi botninn sem er fáanlegur í dag.
• Botninn er inndraganlegur á sleða svo hægt
er að nýta ljósið á náttborðinu.
• Lyftigetan er gífurleg þar sem í botninum eru
tveir mótorar. Einn fyrir höfuðgaﬂ og annar
fyrir fótgaﬂ.

Mest lesið
1

Nóg að þjóðin hafi þurft að
greiða fyrir síðasta gleðskap
þessa fólks

2

Giftu sig loksins eftir að hafa
verið trúlofuð í 28 ár

• Hljóðlátt og öﬂugt.

3

Verðmætar myndir

• 20 ára ábyrgð á mótor og grind.

4

Brúnka getur verið
lífshættuleg

• Einföld og þægileg fjarstýring.

5

Stóriðjutroð og ekkert
majónes

• Öll tannhjól og liðamót eru úr hágæða næloni
svo ekkert ískur og óþarﬁ að smyrja.

Argh!

• 3 mm. tvíhert stálgrind undir öllum botninum.

ERGOMOTION 400 LÍNAN

HJÓNARÚM MEÐ
ÞRÝSTIJÖFNUNARDÝNU
(2X 90X200 cm.)

Ergomotion 100 - Fullt verð 514.800 kr.

TILBOÐSVERÐ 386.100 kr.
Ergomotion 400 - Fullt verð 641.801 kr.

TILBOÐSVERÐ 481.351 kr.

= 25% AFSLÁTTUR!
ATH! VIÐ EIGUM FLEIRI STÆRÐIR AF ERGOMOTION HEILSURÚMUM OG FLEIRI TEGUNDIR AF HEILSUDÝNUM FYRIR ÞAU.

tilﬁnninguna. Staðan hjálpar blóðrásinni og minnkar
pressu á mjóbak og axlir.

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.iS ≥≥ Opið virka d. 10–18 og lau 11–16
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