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Fasteignasala Mosfellsbæjar er með til sölu 
glæsilegt einbýli með miklu útsýni yfir Sundin 
og Esjuna.

Húsið er steinsteypt einbýlishús á einni hæð sem 
stendur á jaðarlóð á grónum og fallegum stað í 
Mosfellsbæ. Húsið er 299,7 fermetrar að stærð og þar 
af er bílskúr 51,9 fermetrar.Komið er inn í stóra forstofu með miklum forstofu-

skápum. Úr forstofunni er innangengt í bílskúrinn. Þá 
er komið inn í hol en á vinstri hönd er gestasalerni. 
Úr holi er annars vegar gengið inn í sjónvarpsstofu 
og hins vegar svefnherbergisgang. Sjónvarpsstofan 

er rúmgóð og björt með sérsmíðuðum bókahillum og 
vínherbergi. Úr sjónvarpsstofu er gengið út á timbur-
verönd í suðvesturátt. Frá sjónvarpsstofunni er geng-
ið inn í stofu, borðstofu og eldhús. Eftir allri vestur-
hliðinni er gluggi og úr stofu, borðstofu og eldhúsi er 
útsýni yfir sundin, Esjuna og til Reykjavíkur. 

Svefnherbergisgangur er á hægri hönd úr holinu. 
Fyrst er stórt hjónaherbergi með sér baðherbergi. Við 
hlið baðherbergis er þvottahús með útgengi á verönd í 
austurátt. Þar við hlið er barnaherbergi, síðan kemur 
baðherbergi og að lokum þriðja svefnherbergið. Út-
gengi er úr svefnherbergjum og baðherbergi hjóna 
út á verönd þar sem gert er ráð fyrir heitum potti.

Einbýli með útsýni

Úr stofu og eldhúsi eru rennihurðir út á svalir eftir endilangri vesturhlið hússins.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing
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Hönnunarsamkeppni  verður haldin á vegum Icelandair í samstarfi við Hönnunarmiðstöð. Leitað er eftir hönnun á nýjum matarumbúðum. Kynningarfundur verður haldinn 9. júní. Nánar á honnunarmidstod.is

Steinunn Reynisdóttir garðyrkjufræðingur segir að nú sé rétti tíminn til að setja niður blóm.

Aldrei nóg af blómum
V orverkin í garðinum eru mörgum neðarlega í huga í þeirri kuldatíð sem verið hefur. Erum við jafnvel að verða of sein að setja niður sumarblómin?„Nei, alls ekki. Það er í raun betra að vera ekki of snemma á ferðinni. Flauelsblóm þola til dæmis sérstaklega illa kulda og ætti því að bíða aðeins með. En núna er tíminn til að byrja. Úrvalið í búðunum er alltaf best fyrir 17. júní,“ segir Steinunn Reynisdóttir garðyrkjufræðingur hjá Garðheimum, sem segir hægt að setja niður blóm langt fram eftir sumri.Til að blómin njóti sín sem best þarf að vökva reglulega og mælir Steinunn með að nota vatnskristalla í moldina í blómakerjum. 
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Lactoghurt 
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innar og komið á jafnvægi.

Ráðlagður dagskammtur er 1 hylki á dag.
Lactoghurt fæst í apótekum.
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Einstök blanda mjólkursýrugerla

NýNN ttýý
NoNN voo a blaðvv
fylgir blaðinu
í dag!

Dúxaði úr FB
Snæfríður Jóhannsdóttir 
fann sig í textíl- og 
hönnunarnámi við FB.
tímamót 14 

Svo skal böl bæta …
„Áfengisauglýsingar eru 
vissulega viðkvæmt mál hér 
á landi,“ segir Guðmundur 
Andri Thorsson.
í dag 13

FÓLK „Myndirnar eru sérstaklega 
fallegar og þetta virðist allt bara 
hafa smollið 
saman, stíliser-
ingin, mynda-
takan og hið 
frísklega útlit 
Brynju,“ segir 
Andrea Brabin 
hjá Eskimo 
Models. 

Myndaþáttur 
með fyrirsæt-
unni Brynju 
Jónbjarnar-
dóttur hefur vakið mikla athygli í 
netheimum undanfarið. Um er að 
ræða myndaþátt eftir hinn kunna 
ljósmyndara Toby Knott. Hafa 
myndirnar birst á fjölmörgum 
erlendum tískubloggum. 

Brynja er sautján ára fyrirsæta 
sem spáð er miklum frama. Hún er 
nú búsett í London. - sm / sjá síðu 26

Íslensk fyrirsæta á uppleið:

Brynja vekur 
athygli í London

BRYNJA JÓN-
BJARNARDÓTTIR

LÉTTSKÝJAÐ  Í dag verða norðan 
 5-13 m/s. Skýjað og úrkomulítið N- 
og A-til en annars yfirleitt léttskýj-
að. Hiti 3-12 stig, mildast S-lands.

VEÐUR 4

6
6

10

8

2

Nítján marka veganesti
Ísland er komið með annan 
fótinn inn á HM í Brasilíu 
eftir sigur á Úkraínu í gær.
sport 22

FÉLAGSMÁL Eftirlit með áfanga-
heimilum og meðferðarstofnun-
um sem eru með samninga við 
ríkið verður aukið. Við gerð nýrra 
samninga er unnið að því að gera 
eftirlitið óháðara og sjálfstæð-
ara en verið hefur. Fram til þessa 
hefur matið nær eingöngu verið á 
höndum sömu aðila og semja um 
starfsemina. Ætlað er að breyting-
arnar taki gildi á næsta ári.

Guðbjartur Hannesson velferðar-
ráðherra segir forvarsmenn stofn-
ananna hafa verið með eins konar 
árangursmat og því verði áfram 
fylgt eftir. Unnið sé að gerð 
eftirlitskerfis með samningum 
sem ríkið geri við meðferðarstofn-
anir. Breytingarnar segir hann 
meðal annars tilkomnar vegna 

mála sem tengjast Barnaverndar-
stofu og gagnrýni Ríkisendurskoð-
unar á að sami aðili geri samn-
ingana og hafi eftirlit með þeim. 
Þar er meðal annars átt við samn-
inga við meðferðarheimilið Árbót, 
Byrgið og Götusmiðjuna. 

„Viðurkennast verður að að við 
getum ekki fjármagnað minni 
samtök án þess að vera með 
miklu betra eftirlit en við vorum 
með,“ segir Guðbjartur. „Þessar 

stofnanir eru dæmi um það og 
við erum að lenda í vandræðum 
með fleiri.“ Ráðherra bætir við 
að í ljósi þessa sé mjög mikilvægt 
fyrir ríkið að skilgreina kröfur 
sem gerðar séu til stofnana og 
sjá hvernig þeim sé framfylgt. 
„Þetta er einn af veikleikum kerf-
isins sem þarf að laga.“  Verði ekki 
staðið við gerða samninga segir 
Guðbjartur ríkið munu grípa inn í.

Eftirlit með einstökum stofn-
unum sem eru með samninga 
við ráðuneytið hefur þegar verið 
endurskoðað, en með breyttum 
reglum á að koma þeim málum 
í skipulagðari farveg til lengri 
tíma.

Gunnar Smári Egilsson, nýr for-
maður SÁÁ, gagnrýnir stjórnvöld 

í grein í Fréttablaðinu á laugar-
dag. Hann segir ríkisfjármunum 
varið í lítil og veik meðferðarfélög 
sem hafi ekki þrótt til að veita 
boðlega þjónustu eða halda henni 
úti. Í grein sem birtist um helgina 
á vef SÁÁ nefnir hann sérstaklega 
Götusmiðjuna og Byrgið. 

Guðbjartur segir vissulega 
nauðsynlegt að ríkið vandi sig við 
fjárveitingar til meðferðarstofn-
ana og fylgist náið með hvað virki 
og hvað virki ekki. Það sé einmitt 
undirstaða þess aukna eftirlits 
sem farið verði í gang með.

„Ég get ekki séð að SÁÁ eigi að 
vera eitt eftir á markaðnum, það 
þarf vissulega að veita aðhald 
þar eins og annars staðar,“ segir 
Guðbjartur. - sv

Auka á eftirlit stjórnvalda 
með meðferðarstofnunum
Breytingar verða gerðar á eftirfylgni stjórnvalda með meðferðarstofnunum. Eftirlit verður hert og samn-
ingsákvæðum breytt. Breytingarnar eru vegna samninga ríkisins við stofnanir tengdar Barnaverndarstofu.

HORFST Í AUGU Hundaræktarfélag Íslands hélt hundasýningu í Reiðhöllinni í Víðidal um helgina. 
Besti hundur sýningarinnar var Sankti Bernharðshundurinn Sankti-Ice Forever Perfect en eigandi hans er Guðný 
Vala Tryggvadóttir. Dönsku dómararnir Kresten Scheel og Sven Løvenkjær veita hér Guðnýju Völu fyrstu verðlaun. 
Við hlið hennar er Jóna Th. Viðarsdóttir, formaður Hundaræktarfélagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANNI

Þetta er einn af veik-
leikum kerfisins sem 

þarf að laga.

GUÐBJARTUR HANNESSON
VELFERÐARRÁÐHERRA

EFNAHAGSMÁL „Fjárfesting í sjávarútvegi hefur 
nánast ekki verið nein í tíu ár,“ segir Ólína Þor-
varðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og 
varaformaður sjávarútvegs- og landbúnaðar-
nefndar Alþingis. 

Hún telur Alþýðusamband Íslands og aðra hafa 
farið fram úr sér með útreikningum um væntan-
leg efnahagsleg áhrif frumvarps um breytingar á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu. 

Í drögum að minnisblaði Alþýðusambandsins 
kemur fram að breytingarnar veiki rekstrar-
grundvöll sjávarútvegs fyrirtækja, fjárfestingar 
dragist saman og geti það staðið í vegi fyrir því að 
gengi krónunnar styrkist. 

Ólína segir viðbrögð útgerðarfyrirtækja landsins 

og hagsmunaaðila gegn breytingum á kvótafrum-
varpinu of harkaleg. Þvert á það sem útgerðin 
haldi fram felist atvinnuöryggi í fimmtán ára 
nýtingarsamningi. Fáar greinar búi við slíkt. 

Fyrstu umræður um kvótafrumvarpið standa nú 
yfir. Að þeim loknum fer það fyrir sjávarútvegs- 
og landbúnaðarnefnd Alþingis. Hópur hagfræð-
inga á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðu-
neytis vinnur hagfræðilega úttekt á frumvarpinu 
og á hún að vera tilbúin þegar umsagnir við það 
berast. Þá mun úttektin liggja til grundvallar áliti 
nefndarinnar þegar hún afgreiðir málið aftur til 
þingsins. 

„Mér finnst rétt að bíða eftir úttektinni,“ segir 
Ólína.  - jab / sjá síðu 4

Hafa farið fram úr sér í gagnrýni á kvótafrumvarpið, segir Ólína Þorvarðardóttir:

Fjárfesting löngum lítil í sjávarútvegi
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NEYTENDAMÁL „Ég er á móti því að 
einn fái undanþágu en ekki annar,“ 
segir Lúðvík Júlíusson. Hann hefur 
staðið í stappi við Seðlabankann 
um nokkurra mánaða skeið til að fá 
gjaldeyrishöftunum breytt. Hann 
vill láta gera þau mannlegri, fólk 
sé ekki reitir í excel-skjali. 

Lúðvík hefur sent umboðs-
manni Alþingis og Eftirlitsstofnun 
EFTA, ESA, kvörtun 
vegna gjaldeyrishaft-
anna enda telur hann 
á sér brotið. Lúðvík á 
erlendar eignir en er 
skikkaður til að skila 
fjármagnstekjum af 
þeim heim í samræmi 
við reglur um skila-
skyldu á gjaldeyri. 
Ekki er um háar fjár-
hæðir að ræða. 

Hann var sjómað-
ur í Sandgerði og 
byggði upp sparnað 
með mjög dreifðri 
fjárfestingu utan 
landsteinanna þegar 
gengi krónunnar var sterkt. Þær 
skila honum um eitt þúsund Banda-
ríkjadölum á ári, tæpum 115 þús-
und krónum, sem dreifast á 160 
eignir. Arður af hverri fjárfestingu 
er mjög lítill. 

Samkvæmt reglum um skila-
skyldu á sá sem er með eina milljón 
evra, jafnvirði 160 milljóna króna, 
í erlendar fjármagnstekjur hvorki 
að tilkynna það til Seðlabankans né 
skila þeim heim sé féð nýtt til end-
urfjárfesta erlendis. Vaxtatekjum 
upp á eitt evrusent, 1,65 krónur, 
þarf að skila til Seðlabankans eða 

sækja um 
undanþágu. 

„ É g  e r 
ekki að fara 
fram á for-
réttindi 
heldur er ég 
aðeins að fara 
fram á sömu 
réttindi og 
þeir sem eru 
með háar fjár-
magnstekjur 
fá í gjaldeyris-

höftunum,“ segir Lúðvík. 
Hann sótti um undanþágu frá 

gjaldeyrishöftunum í fyrra en 
fékk neitun á þeim forsendum að 
tekjurnar ógnuðu stöðugleika í 
gengis- og peningamálum. Hann 
segir að þar sem upphæðirnar 
dreifist yfir árið kosti það sig um 
65 þúsund krónur að skila fénu 
heim. 

Lúðvík kærði upphaflega 
ákvörðun Seðlabankans til efna-
hags- og viðskiptaráðuneytis en 
fékk þau svör að ákvörðun Seðla-

bankans hefði verið gild. Bent var 
á að hann yrði að senda undanþág-
ur fyrir hverja greiðslu sem honum 
bærist, alls 160 beiðnir. Í kjölfar-
ið sendi hann inn sautján undan-
þágubeiðnir, þar af eina upp á átta 
evrusent, þrettán íslenskar krónur. 
Svör bárust mishægt, í sumum til-
vikum þurfti hann að bíða í á fjórða 
mánuð. Þetta skilaði honum á end-
anum undanþágu til hálfs árs. 

Lúðvík sótti enn á ný um 
undanþágu frá höftunum um miðj-
an síðasta mánuð og barst svar 
daginn eftir þar sem fram kom að 
afgreiðslutími erindisins væri að 
lágmarki fjórar vikur. Útgerðar-
félagið Samherji fékk um svipað 
leyti heimild til að taka út rúmar 
1,2 milljónir króna í evrum og 
pundum sama dag og beiðni barst 
vegna fyrirhugaðs ferðalags nokk-
urra starfsmanna til Brussel í 
apríl. 

„Ég kvartaði undan þessum 
vinnubrögðum,“ segir Lúðvík 
og átelur Seðlabankann fyrir 
mismunun. jonab@frettabladid.is 

Átti að sækja um 
160 undanþágur
Stórfyrirtæki með milljarðaveltu og stórfjárfestar þurfa ekki að skila gjaldeyri 
heim. Sjómaðurinn Lúðvík Júlíusson hefur þurft að berjast fyrir því að sleppa 
undan skilaskyldu. Hún kostar hann helming af öllum erlendum tekjum hans. 

Lúðvík sendi Seðlabankanum undanþágubeiðni í maí 
og óskaði eftir því að fá staðfestingu fyrir móttöku til 
baka. Hann lét frímerki fylgja með svo Seðlabankinn 
slyppi við burðargjaldið. Í svarbréfi Seðlabankans fylgdi 
frímerkið með ásamt skýringum. 

Sendi Seðlabankanum frímerki
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SAMGÖNGUR Umferðin um hring-
veginn hefur dregist saman um 
tæplega níu prósent það sem af er 
ári, og stefnir í mesta samdrátt 
í akstri landsmanna í áratugi. 
Ástæðan er einkum talin vera 
gríðarlegar hækkanir á bensín-
verði, samkvæmt upplýsingum 
frá Vegagerðinni.

Vegagerðin mælir umferð um 
þjóðveg 1 á sextán stöðum víðs 
vegar um landið. Umferð hefur 
minnkað mest á Suðurlandi, um 
tæp átján prósent, en minnst 
nærri höfuðborgarsvæðinu, um 
ríflega sex prósent. Byggt er á 
bráðabirgðatölum Vegagerðar-
innar.

Samdrátturinn er jafnvel meiri 
þegar nýliðinn maímánuður er 
borinn saman við sama mánuð í 
fyrra. 

Umferðin nú var 10 prósentum 

minni á landsvísu. Mest dróst 
umferðarþunginn saman á Suður-
landi, um 19,9 prósent, en aðeins 
um 4,5 prósent á höfuðborgar-
svæðinu.

Í spá Vegagerðarinnar er reikn-
að með að samdrátturinn á árinu 
verði 7,7 prósent á landinu öllu. 
Gangi sú spá eftir verður um 
mesta samdrátt að ræða frá árinu 

1975, að því er fram kemur á vef 
Vegagerðarinnar.

Umferðin dróst saman um 
tæplega tvö prósent í fyrra sam-
kvæmt bráðabirgðatölum Vega-
gerðarinnar. Fram til ársins 2008 
heyrði það til algerra undantekn-
inga ef umferð dróst saman milli 
ára.

 - bj

Umferðin á hringveginum hefur dregist saman um níu prósent frá áramótum:

Stefnir í mesta samdrátt í áratugi
Mikið dregur úr umferð á hringveginum

Landsvæði Frá áramótum Maí 2011/Maí 2010

Suðurland -17,8% -19,9%
Höfuðborgarsvæðið -6,2% -4,5%
Vesturland -10,3% -15,1%
Norðurland -7,4% -13,4%
Austurland -6,5% -12,7%
Samtals -8,8% -10%
 Heimild: Vegagerðin

HAFRANNSÓKNIR Hafrannsókna-
stofnunin hefur lokið fjölgeisla-
dýptarmælingum á Látragrunni 
vestur af Breiðafirði. Markmið 
mælinganna er að fá upplýsing-
ar um botnlögun á hrygningar-
stöðvum steinbíts á svæði betur 
þekktu sem „brjálaði hryggur-
inn“ meðal sjómanna.

Hryggurinn er jökulgarður 
sem myndaðist á ísöld þegar sjáv-
arstaða var lægri og jöklar náðu 
langt út á landgrunnið. Í heild 
sýna niðurstöður að ísaldarjök-
ullinn hefur átt mikinn þátt í að 
móta landslag á Látragrunninu 
þar sem steinbíturinn hrygnir nú.  

  - shá

Kortleggja hrygningarstöðvar:

Hafró mælir á 
„brjálaða hrygg“ 

ÁRNI FRIÐRIKSSON Verið er að kort-
leggja „brjálaða hrygg“. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VÍSINDI Að horfa á rauðan lit gefur 
aukinn kraft og snerpu, en eykur 
jafnframt áhyggjur og dregur úr 
einbeitingu, samkvæmt niður-
stöðum vísindamanna sem birtar 
eru í vísindaritinu Emotion.

Þannig eru þeir sem keppa í 
íþróttum á móti rauðklæddum 
liðum líklegri til að tapa, því auk-
inn styrkur og snerpa vega ekki 
upp á móti neikvæðum áhrifum 
af rauða litnum.

Ástæðuna rekja vísindamenn 
til þess að árásargirni valdi 
því að fólk roðni í framan. Þess 
vegna tengi fólk ómeðvitað rauð-
an lit við hættu, og viðbrögðin 
séu eftir því.  - bj

Rauður litur hefur áhrif á kraft:

Rauðklædd lið 
vinna frekar

STJÓRNSÝSLA Þing Evrópusamtaka 
ríkisendurskoðana (EUROSAI) 
hvetur stjórnvöld, fjölmiðla og 
almenning í Evrópu til að standa 
vörð um sjálfstæði þessara stofn-
ana. Þingið stóð 30. maí til 2. 
júní.

Sveinn Arason ríkisendurskoð-
andi var með erindi á þinginu þar 
sem hann fjallaði um breytingar 
á lagaumhverfi og starfsháttum 
Fjármálaeftirlitsins (FME). Með 
nýjum lögum mætti segja að 
eftirlit FME hafi færst frá því að 
vera byggt á ítarlegum reglum 
í átt til þess að vera bæði byggt 
á slíkum reglum og túlkun á 
tilteknum grunnreglum.  - ka

Hvetja til sjálfstæðis stofnana:

Lýsti nýjum 
reglum FME

SAMGÖNGUR Átta af hverjum tíu 
hjólandi Reykvíkingum telja að 
hjólaleið þeirra til og frá vinnu sé 
örugg. Sjö af hundraði telja hana 
óörugga. 

Þetta kom fram í könnun sem 
Reykjavíkurborg gerði í tengslum 
við átakið Hjólað í vinnuna. Um 
900 ábendingar bárust í könn-
uninni en markmiðið hennar er 
að safna gögnum um hjólaleið-
ir og bæta þær. Upplýsingarnar 
nýtast við að fækka vástöðum 
og fylgja eftir hjólareiðaáætlun 
Reykjavíkurborgar.   - shá

Hjólakönnun í Reykjavík:

Hjólreiðafólk 
telur sig öruggt

SÍFELLT FLEIRI HJÓLA Borgin safnar 
gögnum til að gera hjólaleiðir öruggari.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Haffi, er sjómennskan ekki 
ástir og ævintýr?

Nei, sjómennskan er ekkert grín.

Hafsteinn Þór Guðjónsson, betur þekktur 
sem Haffi Haff, hélt snemma til sjós 
ásamt föður sínum við strendur Alaska.

HEILBRIGÐISMÁL Gunnar Smári 
Egilsson, formaður SÁÁ, skrifaði 
grein á vef SÁÁ um helgina þar 
sem hann gagnrýnir harðlega rítal-
ínnotkun Íslendinga og greiningu á 
athyglisbresti og ofvirkni (ADHD) 
hjá fullorðnum. Hann nefnir sér-
staklega vinnubrögð Grétars 
Sigurbergssonar, geðlæknis og 
fyrrverandi yfirlæknis á réttar-
geðdeildinni á Sogni, og segir þau 
byggja á hæpnum grunni. 

Gunnar Smári líkir Grétari 
við sölumann snákaolíu og bend-
ir á að fyrir fjórtán árum hafi 
ADHD fullorðinna verið óþekktur 

sjúkdómur hér á 
landi. 

Kostnaður 
sjúkratrygginga 
vegna rítalíns 
hafi verið um 
550 milljónir 
króna í fyrra og 
um helmingur-
inn vegna ávís-
ana til fullorð-
inna. 

Grétar er því ósammála að 
Íslendingar noti of mikið af rítal-
íni, en fyrir tveimur árum var 
hann sá læknir sem ávísaði mestu 

af rítalíni til 
sjúklinga sinna, 
yfir 200 þúsund 
dagskömmtum. 
Grétar segir 
slegið fyr ir 
neðan beltisstað 
í grein Gunnars 
Smára sem sé 
rituð af fákunn-
áttu um mála-
f lokkinn. Þá 

segir hann „vitleysu“ að Íslend-
ingar séu heimsmeistarar í rítalín-
neyslu, hins vegar sé þjóðin mjög 
framarlega í meðhöndlun á ADHD 

fullorðinna. 
Hann segir að þar til fyrir 

nokkrum árum hafi Bandaríkja-
menn neytt rítalíns í mun meira 
mæli en Íslendingar, en nú sé 
komið nýtt lyf á markað þar í landi 
sem virðist virka betur en rítalín. 
Lyfið er ekki komið til Evrópu en 
til stendur að koma því á markað 
í Frakklandi og Bretlandi, að sögn 
Grétars. 

Spurður um muninn á þessu 
nýja lyfi og rítalíni svarar hann: 
„Það er reyndar skylt rítalíni, en 
er samt öðruvísi.“ Hann vildi ekki 
tjá sig frekar um málið. - sv

Nýr formaður SÁÁ gagnrýnir rítalínnotkun harðlega og líkir fyrrum réttargeðlækni við snákasölumann:

Læknir segir rítalínnotkun Íslendinga eðlilega

GRÉTAR 
SIGURBERGSSON

GUNNAR 
SMÁRI EGILSSON

SPURNING DAGSINS



Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss 
Sími: 480-8000

www.toyota.is

Sigurrós Pétursdóttir sigraði í árlegri sparaksturskeppni FÍB og Atlantsolíu, 
á Toyota Yaris með 1,4 l dísilvél. Bíllinn eyddi aðeins 2,63 lítrum af eldsneyti  

Kynntu þér Yaris strax í dag og aktu sparlega inn í framtíðina.
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VIÐSKIPTI Öll fyrirtæki sem hafa 
skilað inn nauðsynlegum gögn-
um og sótt um lausn sinna mála 
á svokallaðri Beinu braut hjá 
Íslandsbanka hafa fengið hana 
eða eru í úrlausnarferli. Í til-
kynningu bankans segir að þetta 
eigi við um 233 lítil og meðalstór 
fyrirtæki. 

Beina brautin byggir á sam-
komulagi um úrvinnslu á skulda-
málum lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja og var undirritað af 
hagsmunaaðilum í lok síðasta árs. 

  - jab

Margir í ferli hjá Íslandsbanka:

Búið að hjálpa 
233 fyrirtækjum

GENGIÐ 03.06.2011
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GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

220,5515
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

114,07  114,61

186,07  186,97

165,23  166,15

22,159  22,289

21,174  21,298

18,357  18,465

1,4153  1,4235

182,89  183,97

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

ELDGOS Veiðimálastofnun hefur 
ekki haft spurnir af neinum fisk-
dauða í ám eða vötnum í kjölfar 
Grímsvatnagossins. Skaðleg áhrif 
kunna þó að koma fram þegar aska 
skolast í árnar.  

Farin var vettvangsferð 27. maí 
og ár kannaðar á öskufallssvæð-
inu í Landbroti, á Síðu og í Fljóts-
hverfi í Skaftárhreppi. Aska var 
alls staðar greinileg á jörðu, og 
fór mikið vaxandi þegar komið 
var austur fyrir Fossála og aust-
ur í Fljótshverfi, en þar varð ösku-
fallið mest. Allar bergvatnsár voru 
litaðar af öskuframburði.

Ein ástæða þess að ekki hefur 
orðið vart við fiskdauða er rakin 
til þess að sjóbirtingur, hrygning-
arfiskur og geldfiskur, sem verið 
hefur í ánum í vetur, er líklega að 
hluta genginn til sjávar. 

Ólíklegt er talið að öskufram-
burður hafi teljandi áhrif á vatna-
lífríki lindánna í Skaftárhreppi. 
Hinsvegar geta meiri áhrif komið 
fram í dragánum, sem taka til sín 
vatn af yfirborði sem skolað getur 
ösku í árnar.

Frekari rannsóknir munu vænt-
anlega gefa betri mynd af því hver 
áhrif öskufalls frá Grímsvötnum 

hefur haft á fiska í ám í Skaftár-
hreppi, til dæmis á kviðpokaseiðin, 
sem eru viðkvæm.  - shá

Rannsókn bendir til að Grímsvatnagosið hafi haft óveruleg áhrif á veiðivötn:

Engin merki um fiskdauða í ám

HAGAFOSS Lífríkið í Geirlandsá virðist 
hafa sloppið mjög vel þrátt fyrir mikið 
öskufall. MYND/ARNAR ÓSKARSSON

KÍNA Sautján ára kínverskur 
drengur seldi úr sér annað nýrað 
á svörtum markaði til að fá pen-
inga fyrir iPad lestölvu og far-
tölvu, að því er BBC greinir frá.

Drengurinn svaraði auglýsingu 
um líffærakaup sem hann sá á 
netinu og var í kjölfarið fluttur á 
spítala þar sem nýrað var skorið 
úr. Hann fékk jafnvirði 460 þús-
und króna fyrir líffærið.

Móðir drengsins knúði hann 
sagna eftir að hafa fundið iPad-
inn og tölvuna í herbergi hans.  - bj

Drengur greip til örþrifaráða:

Seldi nýra til að 
eiga fyrir iPad

VEÐURSPÁ

Alicante

Basel

Berlín

Billund

Frankfurt

Friedrichshafen

Gautaborg

Kaupmannahöfn

Las Palmas

London

Mallorca

New York

Orlando

Ósló

París

San Francisco

Stokkhólmur

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.
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19°Á MORGUN 
Hæg norðlæg eða 

breytileg átt.

MIÐVIKUDAGUR
Víða 5-10 m/s en 

hægari syðra.
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SVALT OG SKÝJAÐ 
NORÐAUSTAN TIL 
 Norðlæg vindátt 
verður ríkjandi á 
landinu næstu 
daga og verður því 
nokkuð svalt um 
norðan og austan-
vert landið. Annars 
staðar verður yfi r-
leitt bjart og mun 
mildara einkum 
syðra þó ekki sé 
hægt að tala um 
afgerandi hlýindi.

Elísabet
Margeirsdóttir
veður-
fréttamaður

EFNAHAGSMÁL „Útgerðarmenn hafa 
verið áhættusæknir í fjárfesting-
um sínum sem margar hafa gefist 
illa. Það er óvarlegt að draga þær 
ályktanir að breytingar á fiskveiði-
stjórnunarkerfinu hafi neikvæð 
áhrif á raungengið,“ segir Þórólfur 
Matthíasson, prófessor við hag-
fræðideild Háskóla Íslands. 

Í drögum að minnisblaði hag-
deildar Alþýðusambands Íslands 
(ASÍ) um þær breytingar sem 
fyrirhugaðar eru á kvótakerfinu 
kemur fram að það veiki rekstrar-
grundvöll sjávarútvegsfyrirtækja 
og geti hamlað gengisstyrkingu 
krónunnar. Þá geta áhrifin orðið 
þau að verðmæti fyrirtækjanna 
minnki og því haft neikvæð áhrif á 
lánasöfn bankanna. 

Drögin verða lögð fram fyrir mið-
stjórn ASÍ á miðvikudag og mun það 
liggja til grundvallar  afstöðu sam-
bandsins til kvótafrumvarpanna. 

ASÍ hefur gefið út að raungengi 
krónunnar sé of lágt nú um stundir 
og gæti það að óbreyttu styrkst um 
20 til 25 prósent. Í drögum að minn-
isblaði kemur fram að fyrirhugaðar 
breytingar á kvótakerfinu setji strik 
í reikninginn. 

Stoðir sjávarútvegsfyrirtækjanna 
sem atvinnugreinar verði veikari 
en ella, sérstaklega tengsl veiða og 
vinnslu, sem sé fjármagnsfrekur 
liður. 

Óvissan geti leitt til þess að 
fjárfesting í nýjum tækjum drag-
ist saman og að samkeppnishæfni 
íslensk sjávarútvegs falli gagnvart 
keppinautum. 

Af þeim sökum sé ósennilegt að 
sú gengisstyrking gangi eftir sem 
ASÍ reiknaði með.  Ólafur Darri 
Andrason, hagfræðingur ASÍ, vildi 
ekki tjá sig um minnis blaðið í sam-
tali við Fréttablaðið.

Þórólfur bendir á að þegar 
útgerðarmenn hafi verið hvað 

tryggasta með kvótann hafi þeir 
ekki fjárfest í sjávarútvegi heldur 
flutt umframhagnað yfir í aðrar 
atvinnugreinar, byggt stórhýsi 

í Reykjavík, keypt verslanir og 
banka.  „Útgerðarmenn hafa verið 
mjög áhættusæknir í fjárfestingum 
sínum og ekki farið vel út úr þeim. 

Það er því mjög óvarlegt að draga 
þessar ályktanir um áhrif á raun-
gengið,“ segir hann. 

 jonab@frettabladid.is

Fjárfestu ekki skynsamlega
ASÍ segir kvótafrumvarpið geta dregið svo úr fjárfestingu sjávarútvegsfyrirtækja að það hamli styrkingu 
krónunnar. Of dökk mynd, segir prófessor í hagfræði. Umframhagnaður hafi hingað til farið úr greininni.

SJÁVARÚTVEGUR Hrefnuveiðimenn 
hafa landað átta hrefnum í 
sumar, en tvö dýr veiddust í á 
föstudag. Dýrin voru nokkuð vel 
á sig komin miðað við árstíma. 
Rúmlega átta metra langur tarf-
ur, en hitt dýrið var öllu minna 
kvendýr, að sögn skipsverja á 
Hrafnreyði KÓ.

Hrefnuveiðimenn mega veiða 
216 dýr á vertíðinni, auk fimmt-
ungs af óveiddum dýrum síðustu 
vertíðar. Sá kvóti verður aldrei 
nýttur allur en í fyrra veiddust 
sextíu dýr. Kjötið af þeim klárað-
ist að kalla áður en vertíðin hófst 
í ár.   - shá

Átta hrefnur komnar á land: 

Kvótinn aldrei 
allur nýttur 

HRAFNREYÐUR Í HÖFN Tafir hafa orðið 
á veiðum vegna óhagstæðs veðurs. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

■ MINNA FRUMVARPIÐ – SKAMM-
TÍMABREYTINGAR Á FISKVEIÐI-
STJÓRNUNARKERFINU.

a) Veiðigjald hækkar um 70 prósent, 
fer úr 2,8 milljörðum króna í 4,8 
milljarða. Af gjaldinu renna 80 
prósent aftur í ríkissjóð en 20 
prósent til sjávarbyggð. 

b) Meðaflaheimildir (á skötusel, 
sumargotssíld, löngu og keilu) 
auknar til að koma í veg fyrir brott-
kast. Stefnt er að því að áttatíu 
prósent af söluverðmæti renni í 
verkefnasjóð sjávarútvegsins.

c) Aflahlutdeild smábáta aukin á 

kostnað stærri skipa. Ráðherra fær 
vald til að úthluta aflaheimildum til 
stuðnings byggðarlögum. 

■ STÓRA FRUMVARPIÐ – HEILDAR-
LÖGGJÖF UM NÝTT FISKVEIÐI-
STJÓRNUNARKERFI

a) Aflahlutdeildum breytt úr 
ótímabundnum réttindum í 
tímabundinn nýtingarrétt til 15 ára. 
Til viðbótar getur komið 8 prósenta 
framlenging að því gefnu að ráðu-
neytið samþykki umsókn um slíkt.

b) Veiðigjald hækkar um 70 prósent, 
fer úr 2,8 milljörðum króna í 4,8 
milljarða. Aukningin verður notuð 

til að styrkja ríkissjóð, sjávar-
byggðir og rannsóknir og þróun í 
sjávarútvegi.

c) Varanlegt framsal aflaheimilda 
verður bannað.

d) Kvóta skipt í tvo hluta. Sá fyrri 
heldur utan um 85 prósent af 
kvótanum og er hann háður 
nýtingarleyfum. Afgangurinn í 
seinni flokkinum er skipt í fimm 
potta og stýrist af atvinnu- og 
byggðasjónarmiðum. Pottarnir eru: 
strandveiðipottur, byggðapottur, 
leigupottur, línuívilnunarpottur og 
bótapottur. 

Kvótafrumvarpið í hnotskurn

Breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu 
skiptist í tvö frumvörp, það minna og 
það stóra. Bæði frumvörpin voru lögð 
fyrir Alþingi í síðustu viku. Umræður 
hófust um minna frumvarpið og fór það 
undir lok vikunnar á borð sjávarútvegs- 
og landbúnaðarnefndar Alþingis. Full-
trúar Landssambands smábátaeigenda 
hafa verið boðaðir til fundar hjá nefnd-
inni í dag til að veita umsögn um frum-
varpið. Stóra frumvarpið, heildarlöggjöf 
um nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi, hefur 
sömuleiðis verið lagt fram á Alþingi og 
umræður hafnar um það. 

Þegar umræðum um frumvarpið lýkur 
mun það sömuleiðis fara til sjávar-
útvegs- og landbúnaðarnefndar sem 
kallar eftir umsögnum ásamt því sem 
við tekur hagfræðilegri úttekt á áhrifum 
þess á rekstrarstöðu sjávarútvegsins og 
þjóðhagkvæmni.  

SIGLT MEÐ AFLA ASÍ telur breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu geta komið í 
veg fyrir að gengi krónunnar styrkist jafn mikið og það eigi að gera.  FRÉTTABLAÐIÐ/JSE
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VERKFÆRI SEM HÆGT ER AÐ TREYSTA Á!

VERKFÆRASKÁPUR Á HJÓLUM
Inniheldur 160 stk.
Topplyklasett, 1/4”,  3/8” og 1/2”,
fastir lyklar og skrúfjárn.
Vandaðar legubrautir,
sterk gúmmíhjól.
Bremsa
Öryggislæsing á skúffum
* aðeins hægt að opna eina skúffu í einu.

TOPTULTOPTUL
THE MARK OF PROFESSIONAL TOOLS
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VÍSINDI Fornleifavernd ríkisins 
telur nauðsynlegt að ráðast í frek-
ari fornleifarannsóknir á Land-
spítalalóðinni. Bæjarhús Grænu-
borgar, býlis frá 19. öld, fundust 
ekki á þeim stað sem bærinn er 
talinn hafa staðið.

Fornleifavernd ríkisins hóf í maí 
rannsókn til að kanna hvort ein-
hverjar fornleifar finnist á bygg-
ingarlóð nýja Landspítalans. Þar 
stóð býlið Grænaborg í tæpa öld, 
eða frá því um 1830 þar til Land-
spítalinn var byggður árið 1928. 

Fram kemur í svari Fornleifa-
verndar til framkvæmdastjóra 
Nýs Landspítala ohf. (NLSH) að 
þrátt fyrir að óvenju stór svæði 
hafi verið opnuð, miðað við að um 
forkönnun var að ræða, hafi ekki 
tekist að staðfesta að býlið hafi 
staðið þar sem líkur þóttu benda 

til, eða vestast í túninu framan 
við gömlu spítalabygginguna sem 
reist var á árunum 1925-1930. 

Kristín Huld Sigurðardóttir, 
forstöðumaður Fornleifaverndar, 
segir að mikilvægi þess að stað-
setja bæinn felist fyrst og síð-
ast í að kortleggja þessar minjar 
eins og aðrar fornleifar á landi. 
Mismikil áhersla er síðan lögð á 
hversu nákvæmlega er grafið, og 
fer eftir því hvað finnst.

Hingað til hafa komið í ljós leif-
ar mannvirkis, steinhleðslur í suð-
vesturhorni túnsins, sem mögu-
lega tengjast búsetu í Grænuborg 
og óhjákvæmilegt talið að ráðast 
í frekari rannsóknir á svæðinu til 
að fá gleggri mynd af þeim mann-
virkjum á reitnum. 

Þá telur Fornleifavernd að grafa 
þurfi prufuholur með jöfnu milli-

bili á túninu vestanverðu til að fá 
fullvissu um það hvort bæjarhús 
Grænuborgar liggi á milli þeirra 
svæða sem skoðuð voru í forkönn-
uninni, sem og hvort önnur merki 
mannvistar leynist þar undir yfir-
borði. Komi slíkt í ljós er það álit 
stofnunarinnar að rannsaka þurfi 
svæðið vel. 

Uggi Ævarsson, minjavörður 
Suðurlands hjá Fornleifavernd, 
kom að forkönnuninni. „Okkar for-
könnun leiddi í ljós að þarna eru 
mannvistarleifar sem er heppni 
má segja þegar haft er huga að 
nær allt land þarna er komið undir 
byggingar eða bílastæði. Nú hefur 
Fornleifavernd lokið sínu hlutverki 
og vonandi heldur verkið áfram í 
sumar þar sem aðrir fornleifa-
fræðingar koma að.“ 

 svavar@frettabladid.is

Grænaborg ófundin 
í fornleifauppgreftri
Fornleifavernd vill frekari rannsóknir á fornleifum á Landspítalalóðinni. Býlið 
Grænaborg fannst ekki á þeim stað sem bærinn var talinn hafa staðið. For-
könnun var óvenju umfangsmikil og leiddi í ljós hlaðinn garð og diskabrot.

GRÆNUBORGARBLETTURINN Hér stóð bær frá um 1830 þar til Landspítalinn var byggður 1928. Ummerki um bæinn fundust ekki 
í forkönnun Fornleifaverndar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst 

STJÓRNSÝSLA Fimm hafa verið 
skipaðir í nýja fjölmiðla-
nefnd, í samræmi við ný lög um 
fjölmiðla. 

Eiríkur Jónsson, dósent við 
lagadeild Háskóla Íslands, er for-
maður nefndarinnar, samkvæmt 
skipan ráðherra. Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson lögmaður og Þor-
gerður Erlendsdóttir dómari, 
voru tilnefnd af Hæstarétti og 
Arna Schram, fyrrum formaður 
Blaðamannafélags Íslands, er 
skipuð samkvæmt tilnefningu 
Blaðamannafélagsins.  - ka

Skipað í nýja fjölmiðlanefnd:

Formaður er 
Eiríkur Jónsson

VIÐSKIPTI „Nú er loks búið að koma þess-
ari skuldastöðu hafnarinnar fyrir horn. 
Þetta hefur tekið langan tíma og málið 
farið nokkra hringi,“ segir Árni Sigfús-
son, bæjarstjóri í Reykjanesbæ. 

Bærinn náði fyrir helgi langtímasamn-
ingum við alla nítján kröfuhafa Reykja-
neshafnar um endurfjármögnun skulda. 
Kröfuhafar Reykjaneshafnar eru helstu 
lífeyrissjóðir landsins. Leitað var eftir 
samþykki þeirra allra, að sögn Árna. 

 Heildarkröfur eru vel á fjórða millj-
arð króna. Kröfuhöfum bauðst að selja 
kröfur sínar til hafnarinnar í skiptum 
fyrir verðtryggð skuldabréf sem bera 

sex prósenta vexti. Reykjanesbær, sem á 
allt hlutafé Reykjaneshafnar, er í ábyrgð 
fyrir öllum skuldum. 

Árni segir áætlanir Reykjanesbæjar 
sem lagðar voru fram í samningagerð 
við kröfuhafa varfærnar. „Við gerum ráð 
fyrir kísilverinu en ekki áætlunum um 
álver sem munu skila miklum tekjum 
fyrir höfnina. Önnur verkefni fram 
undan eru ekki í áætluninni,“ segir hann. 
Þar á meðal er hugsanlegur níu hundruð 
milljóna króna ríkisstyrkur fyrir 
íslenskar stórskipahafnir. „Við teljum 
okkur eiga mikið inni,“ segir Árni.  

 - jab

Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ segir gott að ná samningum við kröfuhafa: 

Heildarkröfur á fjórða milljarð

ÁRNI SIGFÚSSON

CHICAGO, AP Fádæma árangur 
hefur náðst með tveimur nýjum 
lyfjum gegn sortuæxli, verstu 
tegund húðkrabbameins. Þetta 
eru niðurstöður tveggja rann-
sókna sem kynntar voru í gær á 
ráðstefnu æxlafræðinga í Chicago.

Í rannsóknunum, sem leiddar 
voru af læknum við Sloan-Ket-
tering krabbameinsmiðstöðina 
í New York, sýndi hópur langt 
leiddra sjúklinga með sortuæxli 
sem fékk tilraunalyfið Vemurafe-
nib, svo góðan bata að hópurinn 
sem fékk samanburðarlyfið, var 
allur settur á tilraunalyfið eftir 
einungis nokkra mánuði. Eftir 6 
mánuði lifðu 84 prósent sjúklinga 

sem fengu lyfið, á móti 64 prósent 
hinna.

Hitt lyfið, Yervoy var reynt á 
sjúklingum nýlega greindum með 
sortuæxli. Tala þeirra sem voru á 
lífi eftir þrjú ár tvöfaldaðist og töl-
uðu þátttakendur um „kraftaverk.“ 
Dr. April Salama, sérfræðingur í 
sortuæxlum sagði niðurstöðurnar 
„mjög tilkomumiklar“.

Rannsóknin var fjármögnuð 
af lyfjaframleiðendum og vinna 
margir vísindamannanna hjá 
þeim. Lyfjafyrirtækin leita nú 
leyfis til að selja lyfin í Banda-
ríkjunum og Evrópu en ekki hefur 
verið ákveðið hvað þau muni kosta. 

 - rat

Niðurstöður nýrra rannsókna lofa góðu um batahorfur sjúklinga með sortuæxli:

Nýju lyfin eins og „kraftaverk“

NÝ LYF LOFA GÓÐU Sólbruni eykur hætt-
una á að fá húðkrabbamein.

NORDICPHOTOS/GETTY

Telur þú nauðsynlegt að halda 
úti sérstakri vefsíðu um lands-
dómsmálið?

Já  28,3%
Nei 71,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú að menn hafi búið á 
Íslandi fyrir hið hefðbundna 
landnám árið 874?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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Löggiltir dýnuframleiðendur, starfandi í 60 ár

FRÍ LEGUGREINING
Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna, og fáðu
faglega ráðgjöf um val á heilsudýnum, án skuldbindinga!dbindinga!db d ga!

RúmGott býður öllum viðskiptavinum upp á fría leguuugreiningu með 
hinum byyltinggarkennda Xsensor Medical Pro búnaðði.

HVENÆR ER ÞÖRF Á LEGUGREININGUU??
 Finnurðu fyrir eymslum í mjóbaki?

VaVaknknararðuðu o oftft m meðeð v vererkiki í í m mjöjöðmðm??
 Finnurðu fyrir eymslum eða dofa í öxlunum?

Sefurðu illa vegna annara óþæginda?
 ·  hryggskekkju
 · b b jrjóósklklos
 ·  samföllnum hryggjaliðum
 ·  spengdum hryggjaliðum
 ·  ggiggt,, til dæmis:
 ·  slitgigt, vefjagigt eða liðagigt.

FREMSTIR Í FRAMLEIÐSLU Á HEILSUDÝNNNUM

Vertu örugg/ur.

Komdu í greiningu

20-50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HEILSURÚMUM

íð m raf
Smíðum raf
Smíðum -ff

l
maggnsrúm í ölluuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  

stærððuumm!!

V O R T I L B O Ð

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
SÉRSMÍÐUM RÚM OG DÝNUR Í SUMARHÚS FELLIHÝSI OG TJALDVAGNA
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FLUGSAMGÖNGUR 
Overview of Air Transportation Research in the  
MIT Department of Aeronautics & Astronautics 

Dr. R. John Hansman, prófessor við MIT, fjallar um 
rannsóknir á sviði flugsamgangna í dag,  
mánudag, 6. júní kl.15:00 í Háskólanum í Reykjavík, 
Bellatrix (M1.01). 
 

Á meðal umfjöllunarefna dr. Hansmans verða:
- Flugumferðarstjórnun
- Flugöryggi og veðurfarsleg áhrif
- Stjórnun og rekstur flugfélaga
- Umhverfisáhrif flugsamgangna

Dr. Hansman veitir forstöðu MIT International Center for  
Air Transportation, hann er jafnframt stjórnarformaður US 
Federal Aviation Administration Research & Development 
Advisory Committee. Dr. Hansman hefur birt á þriðja  
hundrað greina um rannsóknir sínar og hefur hlotið  
fjölmargar viðurkenningar á ferli sínum.

 

ALLIR VELKOMNIR!

www.hr.is

STJÓRNARSKRÁ Hlutverk og valdsvið 
forseta Íslands verður mun veiga-
minna en áður ef tillögur stjórn-
lagaráðs, sem lagðar voru fram til 
kynningar á fundi þess fyrir helgi, 
ná fram að ganga.

Sú nefnd stjórnlagaráðs sem 
falið var það verkefni að endur-
skoða ákvæði um forseta Íslands 
leggur meðal annars til að í stjórn-
arskránni verði ekki notað „leppa-
orðalag“ um hlutverk ráðherra og 
forseta, heldur verði völdum og 
ábyrgð hvers og eins lýst í skýrum 
orðum eins og þau séu í raun og 
veru. Því verði ekki lengur talað 
um að forseti framkvæmi tilteknar 
stjórnarathafnir, sem í raun eru á 
hendi ráðherra og eru á lagalegri 
og pólitískri ábyrgð hans.

Enn verður þó gert ráð fyrir að 
forsetinn hafi tiltekin verkefni 
með höndum. Honum yrði gert að 
mynda ríkisstjórn, skipa ráðherra 
og veita þeim lausn, náða saka-
menn og stefna Alþingi saman 
eftir kosningar og setja það.

Í tillögunum er ekki tekin 
afstaða til einnar umdeildustu 
greinar stjórnarskrárinnar, 
þeirrar 26., sem kveður á um vald 
forseta til að synja lögum stað-
festingar og skjóta þeim í þjóðar-
atkvæðagreiðslu. Í greinargerð 
með tillögunum er tekið fram að 
nefndin muni þurfa að komast að 
niðurstöðu um þetta mál.

Þá eru einnig lagðar til tvær 
breytingar á forminu í kringum 
forsetaembættið. Önnur breyt-
ingin lýtur að handhöfum for-
setavalds, sem nú eru þrír: 
forsætisráðherra, forseti Alþingis 
og forseti Hæstaréttar. 

Tillagan kveður á um að þess 
í stað gegni forseti Alþingis 
stöðunni einn, enda hafi áður 

komið fram tillaga um að þingfor-
seti sé kjörinn af tveimur þriðju 
hluta alþingismanna og sé því 
verðugur handhafi forsetavalds 
einn og óstuddur. Enn fremur er 
lagt til að hann fái ekki sérstak-
lega greitt fyrir þau störf heldur 

verði tekið tillit til hlutverksins í 
lögbundnum starfskjörum hans.

Þá er enn fremur lagt til að tak-
marka setu forseta við þrjú tíma-
bil, eða tólf ár. Slíkar takmarkanir 
tíðkast víða erlendis.

 stigur@frettabladid.is

Dregið verði verulega 
úr hlutverki forsetans
Stjórnlagaráð leggur til að „leppaorðalag“ um hlutverk forsetans verði fjarlægt 
úr stjórnarskránni, seta hans í embætti verði takmörkuð við tólf ár og forseti 
Alþingis verði eini handhafi forsetavalds. Ekki tekin afstaða til málskotsréttar.

A-nefnd stjórnlagaráðs, sem meðal annars fjallar um trúmál, gerir að tillögu 
sinni að íslenska þjóðin fái að ákveða það í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort 
hin evangelísk lúterska kirkja verði þjóðkirkja á Íslandi. 

Settar eru fram tvær tillögur; annars vegar að hún verði áfram þjóðkirkja, 
og hins vegar að stjórnarskrárákvæðið um þjóðkirkju verði alfarið fellt út. 
Valkostirnir eru hins vegar settir fram með það í huga að þjóðin greiði sér-
staklega atkvæði um þessa tilteknu grein þegar tillögur stjórnlagaráðs eru 
lagðar fyrir hana.

Vilja þjóðkirkjuna í þjóðaratkvæði

TAKA FORSETAEMBÆTTIÐ TIL ENDURSKOÐUNAR Stjórnlagaráðsfulltrúar héldu ell-
efta ráðsfund sinn í gær. Þar var lagður fram fjöldi tillagna, bæði til kynningar og 
afgreiðslu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

1. Hvar á landinu fundust forn-
leifar nýverið sem benda til mann-
vista vel fyrir landnám?

2. Í hvaða landi eru hrægammar 
þjálfaðir til að leita að líkum?

3. Hver er unnusta tónlistarmanns-
ins og leikstjórans Ágústs Bent?

SVÖR

GRIKKLAND, AP Gríska ríkið fær að 
öllum líkindum viðbótaraðstoð 
umfram  aðstoðaráætlun 
Evrópusambandsins og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Þetta varð niðurstaðan af 
fundarhöldum Grikkja með ráða-
mönnum og embættismönnum 
Evrópusambandsins, evrópska 
seðlabankans og AGS.

Skuldaskoðunarmenn þessara 
stofnana hafa farið ítarlega ofan 
í fjármál Grikklands, sem í vor 
fékk samþykki fyrir fjárhagsað-
stoð upp á alls 110 milljarða evra, 
en það samsvarar rúmlega 18.000 
milljörðum króna. - gb

Fundarhöldum lokið:

Grikkland fær 
viðbótaraðstoð

GEORGE PAPANDREOU OG JEAN-
CLAUDE JUNCKER Forsætisráðherra 
Grikklands ásamt forsætisráðherra 
Lúxemborgar. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

1. Við Kirkjuvogskirkju á Reykjanesi 
2. Í Þýskalandi 3. Þórunn Antonía 
Magnúsdóttir

SLYS Tveir björgunarsveitarmenn frá Hvammstanga 
voru hætt komnir eftir að félagar þeirra gleymdu 
þeim á hafi úti í gær. Frá því var greint í frétt-
um Stöðvar 2 í gær að mennirnir hafi velkst um í 
sjónum í nær 40 mínútur áður en þeim var bjargað. 
Annar var þá orðinn mjög kaldur og þrekaður.

Mennirnir gleymdust í lok sýningar sem björgun-
arsveitin Húnar á Hvammstanga hélt fyrir bæjar-
búa í tilefni af sjómannadeginum. Siglt var með fólk 
út á Miðfjörð og björgunarsveitarmenn í blautbún-
ingum hentu sér í sjóinn og var bjargað um borð í  
slöngubáta. Þegar í land var komið uppgötvaðist að 
tveir hefðu orðið eftir í sjónum.

Ævar Marteinsson, annar þeirra sem gleymdust í 
sjónum, sagði Stöð 2 að hann væri enn að jafna sig. 
„Fyrst þegar ég áttaði mig á hlutunum, að ég væri 
einn úti á hafi, sturlaðist ég næstum því. Svo róaðist 
ég niður. Ég fékk í raun hræðslukast, því ég hélt ég 
myndi bara drepast þarna,“ segir hann.

Haft var eftir formanni Björgunarsveitar Húna 
að misskilningur og mannleg mistök hafi orðið til 
þess að mennirnir urðu eftir í sjónum.  - óká

Tveir björgunarsveitarmenn Húna voru í lífshættu eftir sýningu á Miðfirði:

Gleymdust á sjó í lok sýningar

SLÖNGUBÁTUR Björgunarsveitarmenn á Hvammstanga sýndu 
í gær hvernig bjarga ætti fólki úr sjó í báta líkum þeim hér að 
ofan.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SKÓLAMÁL Á laugardag voru tæp-
lega 60 nemendur útskrifaðir frá 
Háskólanum á Bifröst. 

Nemendurnir höfðu lokið versl-
unarstjóra-, frumgreina-, og 
grunnnámi í viðskiptafræði, auk 
viðskiptalögfræði og heimspeki, 
hagfræði og stjórnmálafræði. Þá 
útskrifuðust meistaranemar úr 
öllum deildum skólans. 

Bryndís Hlöðversdóttir rektor 
sagði í útskriftarræðu sinni að 
háskólar hefðu lykilhlutverki að 
gegna í því að sporna við óæski-
legum umhverfisáhrifum.  - ka

Útskrift frá Bifröst:

Um 60 nemend-
ur útskrifaðir

ÍSRAEL, AP Ísraelskir hermenn 
drápu yfir tuttugu og særðu yfir 
200 manns er þeir hófu skothríð á 
hóp mótmælenda, hliðhollum Pal-
estínu, sem reyndu að brjótast inn 
á yfirráðasvæði Ísraelsmanna á 
Gólanhæðum við landamæri Sýr-
lands í gær. Í fréttum ríkissjón-
varpsins í  Sýrlandi kom fram 
að börn og unglingar hefðu verið 
meðal látinna og særðra.

Í gær voru 44 ár síðan Sex 
daga stríðið braust út og Ísrael 
náði undir sig landsvæðum frá 
Egyptalandi, Jórdaníu og Sýr-
landi. Mótmælendurnir veifuðu 

fána Palestínu og köstuðu grjóti 
og rusli að hermönnunum sem 
hófu skothríð eftir að hafa hrópað 
varnaðarorð að hópnum.

Þetta er í annað sinn á stuttum 
tíma sem slær í brýnu milli mót-
mælenda og hermanna á svæðinu 
en hundruð mótmælenda brutust 
yfir landamærin í síðasta mánuði 
og fóru inn á Gólanhæðir þar sem 
Ísraelski herinn tók á móti þeim. 

Yfirvöld í Ísrael lofuðu þá að 
koma í veg fyrir að slíkt endur-
tæki sig. Þau ásaka nú yfirvöld 
í Sýrlandi um að skipuleggja 
aðgerðir mótmælenda, til að beina 

athyglinni frá blóðugum aðgerðum 
yfirvalda í Sýrlandi gegn uppreisn 
þar í landi.  - rat

Mótmælendur féllu fyrir byssukúlum ísraelskra hermanna á Gólanhæðum:

Börn og unglingar meðal fallinna

HÓFU SKOTHRÍÐ Ísraelskir hermenn 
drápu 20 manns við landamæri 
Sýrlands í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Ræddi mikilvægi sjósóknar
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, var á Patreksfirði í gær þar 
sem hann tók þátt í hátíðarhöldum 
í tilefni sjómannadagsins. Í ræðu 
sinni fjallaði hann meðal annars um 
mikilvægi sjósóknar og fiskvinnslu og 
talaði um nauðsyn þess að sátt ríkti 
um skipulag fiskveiða og að stjórn-
skipulag þeirra efldi hag sjávarbyggða 
og atvinnulíf á landsbyggðinni. 

SJÓMANNADAGURINN

Fimmtán þúsund hlupu
Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ fór fram í 
tuttugasta og annað sinn á laugardag-
inn. Alls tóku um 15.000 konur þátt 
á 84 stöðum víðs vegar um land, auk 
þess sem hlaupið var á 18 stöðum 
erlendis. Boðið var upp á mis-
munandi vegalengdir, allt frá tveimur 
kílómetrum og upp í tuttugu.

KVENNAHLAUPIÐ

Manna leitað
Lögregla leitar fimm til sex manna 
sem voru sagðir hafa ráðist vopnaðir 
inn á skemmtistaðinn Unó í miðborg 
Reykjavíkur á laugardagskvöldið. Þeir 
flúðu svo af vettvangi áður en lög-
reglu bar að.

Árekstur á sjómannadag
Enginn slasaðist þegar tveir fólks-
bílar rákust saman á á gatnamótum 
Hringbrautar og Framnesvegar, nærri JL 
húsinu, um hádegisbilið í gær. Lögregla 
segir nokkrar tafir hafa orðið á umferð.

LÖGREGLUMÁL

VEISTU SVARIÐ?
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A
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S FRÁ TEMPUR
®Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast  hryggur og liðir í sinni náttúrulegu 

stöðu. TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt þar sem þú vilt og stíft þar sem þú 
þarft™ og veitir þannig þrýstijöfnun, þægindi og náttúru legan stuðning. 

Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins.

Heilsudýnan

sem styður svo 

vel við þig

að þér 

finnst 

þú

svífa

í svefni

Tempur Spring heilsurúm

25% afsláttur

Chiro Collection heilsurúm

25% afsláttur

Tempur Spring heilsudýnan er rúm 
sem býður það besta úr báðum 

heimum. Dýnan er með fjaðrandi fi mm 
svæðaskiptu gormakerfi  og sjö cm 

þykku Tempur yfi rlagi sem mótar sig að 
lögun líkamans. 

Chiro Collection heilsurúmin eru 
sérlega vönduð hönnun. Fimm-svæða 

gormakerfi , vandaðar kantstyrkingar og 
úrval vandaðra hráefna í áklæðum. 

Botn í mörgum litum. 
Fáanlegt í öllum stærðum.

Verðdæmi 160x200 Kr. 199.900,-

Gravity Zero er einn öfl ugasti stillanlegi 
botninn á markaðnum. Rúmið er á 

inndraganlegum sleða, dregst að vegg.
Sér höfuðstilling fyrir lestrarstöðu.

Hæðastilling á fótasvæði hefur aldrei 
verið meiri.

Gravity Zero stillanlegt

25% afsláttur

Sumarið er tíminn – Láttu þér líða vel !

betrabak.is 
hér
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Sjáðu og heyrðu Verzlinga segja þér 
allt sem þú vilt vita um skólann.

Kíktu Sjáðu

Verzlunarskóli Íslands | Ofanleiti 1 | 103 Reykjavík Kynningarmyndbönd á verslo.is

Opið hús 7. júní 2011, kl. 15:00-18:00. 
Starfsfólk og nemendur sýna þér skólann 
og svara spurningum.

Opið hús
15:00 - 18:00

7. júní 2011

SÓLARORKUKNÚIÐ BIFHJÓL Þeir 
frændur, Ayub Khan Pathan og 
Imran Khan Pathan í Mumbaí á Ind-
landi, hafa breytt notuðu vélhjóli í 
sólarorkuknúið farartæki sem kemst 
sextíu kílómetra vegalengd á einni 
hleðslu. NORDICPHOTOS/AFP

JEMEN,AP Þúsundir manna döns-
uðu á götum Sanaa, höfuðborg-
ar Jemens í gær og fögnuðu því 
að forseti landsins, Ali Abdullah 
Saleh, væri farinn af landi brott. 
Saleh mun hafa leitað sér lækninga 
í Sádi-Arabíu eftir að hann særðist 
í flugskeytaárás á forsetahöllina 
síðastliðinn föstudag. Í árásinni 
særðust margir háttsettir embætt-
ismenn í ríkisstjórn Saleh og ellefu 
verðir létu lífið.

Ali Abdullah Saleh gekkst 
undir aðgerð á hersjúkrahúsi í 
höfuðborg Sádi-Arabíu, Riyadh, 
þar sem fjarlægð voru sprengju-
brot úr brjósti hans. Þá hlaut 
hann bruna í andliti og á höndum. 
Þessar upplýsingar fengust hjá 
stjórnarerindreka í Jemen, sem 
sagði einnig að aðgerðin hefði 
gengið vel. Hann vildi ekki láta 
nafn síns getið, þar sem hann 
hafði ekki leyfi til að veita upp-
lýsingar um líðan forsetans.

Abed Rabbo Mansour Hadi 
varaforseti fer tímabundið með 
vald forseta í landinu að sögn 
Abdu al-Janadi ráðherra. Ráð-
herrann fullyrti einnig að Saleh 
forseti myndi snúa aftur og að 
hann væri við góða heilsu. Sjálf-
ur hafði Saleh ekki gefið fyrir-
skipun um það að varaforsetinn 
færi með völd meðan hann dveldi 
í Sádi-Arabíu. Mannfjöldinn á 
götunum vonaðist samt sem áður 
til að þetta þýddi endalok hátt í 
33 ára valdatíðar Saleh og veifaði 
fánum sem meðal annars letrað 
var á „Kúgarinn er farinn, fólkið 
verður kyrrt.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
starfsmönnum hersins átti Abed 

Rabbo Mansour Hadi varaforseti 
fund með syni Saleh, hálfbræðr-
um hans og frændum í Sanaa á 
laugardag. Sú staðreynd að svo 
mikilsmetnir fjölskyldumeðlimir 
forsetafjölskyldunnar hafi orðið 
eftir í borginni, þykir benda til 
þess að forsetinn ætli sér að snúa 
aftur eða að sonur hans Ahmed, 
muni taka við. Þá óttast mann-
réttindasamtök að forsetafjöl-
skyldan grípi til örþrifaráða og 
skilji landið eftir í rústum, finnist 
henni að sér þrengt.

Margra vikna friðsamleg mót-
mæli snérust upp í harða bar-
daga milli stjórnarandstæðinga 
og stjórnarliða fyrir rúmlega 
hálfum mánuði. Talið er að yfir 
200 manns hafi fallið í átökun-
um fram að þessu. Mjög hefur 
verið þrýst á Ali Abdullah Saleh 
að segja af sér af valdhöfum 
nágrannaríkjanna, sem óttast að 
ástandið í Jemen laði að öfl eins 
og Al Kaída. heida@frettabladid.is

Mannfjöldi 
fagnar flótta 
forseta Jemens
Ali Abdullah Saleh, forseti Jemens, er farinn úr 
landi. Hann gekkst undir aðgerð í Sádi-Arabíu eftir 
sprengjuárás á föstudag. Fólk fagnaði á götum úti.

HEILBRIGÐISMÁL Nýjum HIV 
smitum hefur fækkað um tæpan 
fjórðung milli áranna 2001 og 
2009. Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu Alnæmisstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna.

Framfarir í meðferð, for-
varnir og umönnun HIV smit-
aðra eru sagðar ástæðurnar 
fyrir fækkun smita. Stofnunin 
segir þó að tíðindin eigi ekki 
við í öllum ríkjum heims, þar 
sem í fátækari Afríkulöndum 
sé vandamálið enn alvarlegt og 
meðferðarúrræði af skornum 
skammti.  

Í lok síðasta árs voru um 34 
milljónir manna smitaðar af 
HIV um heim allan og árið 2009 
smituðust 2,6 milljónir.  - sv

Dregur úr HIV smitum: 

Hefur fækkað 
um 25 prósent

EFNAHAGSMÁL Þó svo að efnahags-
bati á Íslandi hafi verið ótrúlega 
góður eftir eitt mesta hrun sög-
unnar standa gjaldeyrishöft nú 
í vegi fyrir frekari bata. Þetta 
kemur fram í grein eftir Þorvald 
Gylfason, prófessor við hagfræði-
deild Háskóla Íslands, sem birtist 
á hagfræðivefnum Vox fyrir helgi.

Þorvaldur segir Íslendinga og 
aðrar þjóðir sem búa við höft kunn-
ugar leiðum til að fara fram hjá 
þeim. Þannig gangi sögur af því 
að fólk sem hyggur á ferðalög til 
útlanda kaupi dýr armbandsúr og 
selji með afslætti ytra. Með því fái 

ferðalangarnir 
erlendan gjald-
eyri umfram 
þær 2.150 evrur 
sem þeir mega 
taka með sér 
út samkvæmt 
gjaldeyrishöft-
um. „Velkomin 
aftur á sjötta 
áratuginn,“ 
segir Þorvaldur 
í grein sinni.

Þorvaldur rifjar upp að í gjald-
eyriskreppunni í SA-Asíu undir 
lok tíunda áratugar síðustu aldar 

hafi ekki verið gripið til hafta líkt 
og hér. Efnahagslífið þar hafi því 
jafnað sig tiltölulega fljótt. 

Höftin segir hann valda mikl-
um skaða; lífeyrissjóðir geti ekki 
fjárfest erlendis og verði að láta 
sér lynda að fjármagna skuldsetn-
ingu hins opinbera með kaupum á 
ríkisskuldabréfum; útflutningsfyr-
irtæki flyti gjaldeyri ekki heim og 
fjárfestar ávaxti pund sitt með fast-
eignakaupum þar sem aðrir kostir 
séu rýrir. Af þessum sökum verði 
efnahagsbati hægari en spáð var, 
afnema verði höftin eins fljótt og 
auðið sé.  - jab

Íslendingar eru sagðir kaupa dýr armbandsúr og selja fyrir gjaldeyri í útlöndum:

Gjaldeyrishöftin tefja fyrir bata

ÞORVALDUR 
GYLFASON

MANNFJÖLDINN FAGNAR Mótmælendur veifuðu fánum og dönsuðu á götum Sanaa, 
höfuðborgar Jemens í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ára valdatíð Ali 
Abdullah Saleh 
kann að vera að 

baki með brotthvarfi hans frá 
Jemen um helgina. Þúsundir 
manna fögnuðu því á götum 
Sanaa, höfuðborgar Jemens, 
í gær að að Saleh skuli vera 
flúinn úr landi, en hann 
særðist í flugskeytaárás á 
forsetahöllina á föstudag.

33

BERLÍN, AP Angela 
Merkel, kansl-
ari Þýskalands, 
mun heimsækja 
Bandarík in í 
n æst u  v i k u . 
Barack Obama 
bandaríkjafor-
seti segir Merkel 
góða vinkonu 
sína og einn af 
sínum nánustu 
samherjum í 
heimspólitíkinni. 

Í viðtali við 
þýska dagblaðið 
Der Tagesspiegel segist Obama 

einnig treysta 
Merkel þegar 
hún skuldbindi 
sig til einhvers. 
Þá segir hann 
lífshlaup Merkel 
hvatningu en 
hún ólst upp í 
Austur-Þýska-
landi og varð 
fyrst kvenna til 
að gegna stöðu 
kanslara Þýska-
lands.

Angela Merkel 
mun sitja kvöld-

verð í Hvíta húsinu á þriðjudag. - rat

Angela Merkel sækir heim Barack Obama:

Lífshlaup kanslarans 
forsetanum hvatning

BARACK OBAMA ANGELA MERKEL

ÍÞRÓTTIR Rugby Ísland stóð fyrir 
fyrsta þjálfaranámskeiði sem hér 
hefur verið haldið í rugby dagana 
1. og 2. júní síðastliðna. Þátttakan 
var sögð góð, enda hafi síðustu 
ár átt sér stað mikil uppbygging í 
íþróttinni hérlendis. 

Douglas Langley, fulltrúi 
Alþjóða rugby-sambandsins, 
sá um námskeiðið. Fram undan 
er svo sagður fyrsti rugby-
leikur landsins þegar Rugby-
félag Reykjavíkur mætir 
Phoenix Thunderbirds frá 
Bandaríkjunum.  - ka

Þjálfaranámskeið að baki:

Rugby nær fót-
festu hérlendis
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SKKJÁRFRRELSI

EKKERT 
VENJULEGT 
SJÓNVARP

SKJÁREINN AÐEINS

Á MÁNUÐI
2.890 KR.

einfaldlega á uppáhaldsþáttinn sinn þegar þeim hentar.

Vertu velkominn í  hóp ánægðra áskrifenda  og

Hringdu núna og tryggðu þér áskrift í síma 5

SKKJÁJ RFRERELSI
HOORFR ÐUU

R

 M

g njóttu sumarsins í botn með SkjáEinum.

95 6000 eða fa
HORRFÐU 

ÞEGAGAR
ÞÉRR HHENTATAR

SKJÁREINN AÐEINS

Á 

arðu inn á skjareinn.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is ALLT OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

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 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
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HALLDÓR

Verðtryggingu lánsfjár er mjög kennt 
um skuldavanda fyrirtækja og heim-

ila. Því er haldið fram að vandinn væri 
minni eða hverfandi ef lánin væru óverð-
tryggð eða í erlendum gjaldmiðli. Hvort 
tveggja eru miklar bábiljur.

Vandinn er skuldin sjálf en ekki form 
hennar. Skuldasúpan væri svipuð þótt 
hún væri óverðtryggð eða í evrum. Eng-
inn lánar peninga með tapi og vaxta-
ákvæði allra lána eru þannig að lánveit-
andinn fær verðgildi lánsins til baka og 
einhverja vexti að auki. Óverðtryggð lán 
eru skuldurum dýrari en verðtryggð þar 
sem vextir eru að jafnaði hærri. Skuld-
arar eru því engu bættari að lánstíma 
loknum með þeim lánum. 

Kosturinn við verðtrygginguna er 
sá að á hverjum gjalddaga þarf ekki að 
greiða alla vexti sem tilfallnir eru heldur 
dreifast greiðslurnar á allt lánstíma-
bilið. Greiðslubyrðin verður því léttari 
en ella. Ókostur er að höfuðstóll skuld-
arinnar hækkar um frestuðu vextina. 
Óverðtryggð lán eru aðeins veitt með 
breytilegum vöxtum. Þar hækka vextir 
jafnskjótt og verðbólgan. Allir vextir af 
skuldinni greiðast við hvern gjalddaga 
og greiðslubyrðin verður mjög þung, 

einkum þegar verðbólgan vex, en höfuð-
stóllinn lækkar. Kostur óverðtryggðu 
lánanna fyrir efnahagsstjórn er að hækk-
andi greiðsla af lánum dregur úr einka-
neyslu, minnkar þenslu og verðbólgan 
lækkar. Mögulegt er að hafa erlendan 
gjaldmiðil, t.d. evru. En þá þarf líka að 
undirgangast efnahagsstjórn sem gerir 
evruna að stöðugum gjaldmiðli. Það nær 
til hækkana launa, skatta, útgjalda ríkis-
sjóðs, vaxta og útlánastefnu viðskipta-
bankanna. Það er ekki í boði að vera með 
íslenskan skuldakaupmátt í erlendu lána-
umhverfi.

Allt er þetta val og hver kostur mögu-
legur en alltaf verður að endurgreiða 
lánin að fullu. Skynsamlegasta efnahags-
stjórnin er líklegast sú að hafa verð-
tryggingu einungis í boði á íbúðalánum 
til langs tíma en banna verðtryggingu 
á öllum neyslulánum og bílalánum. Þá 
myndi efnahagsstjórn gegn þenslu virka 
nokkuð örugglega. Skuldavandinn er 
fyrst og fremst skuldin sjálf, innihaldið 
en ekki formið. Við vandanum verður 
aðeins brugðist með því að breyta hugar-
farinu. Lífskjör á lánum eru falskur 
heimur, tálsýn, sem alltaf hrynur að 
lokum. 

Tálsýnin – lífskjör á lánum
Fjármál

Kristinn H. 
Gunnarsson
fyrrverandi 
þingmaður

Meiri Vísir.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meira sjónvarp,
meira útvarp,
meiri fréttir,
meiri upplýsingar,
meiri umræða,
meira líf,
meiri íþróttir,
meiri virkni,
meira úrval.
Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Meira sjónv
meira útva
meiri fréttir
meiri upplý
meiri umræ
meira líf,
meiri íþrótt
meiri virkni
meira úrva
Þú færð me

Fylgstu með Pepsideildinni í Boltavaktinni á Vísi. Beinar textalýsingar allra leikja, 
útvarpslýsing á leik í hverri umferð í Boltavarpinu og umfjöllun strax að loknum leik.  
Myndbönd með viðtölum öll mörkin í sjónvarpi Vísis.
Vertu á Boltavaktinni með Vísi í sumar.

R
étt tæpar þrjár vikur eru síðan Páll Harðarson, for-
stjóri Kauphallarinnar, setti opinberlega fram harða 
gagnrýni á sjónarmið þau sem virðast ráða för í áætl-
un stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta. Í gagnrýni 
sinni átelur Páll stjórnvöld fyrir óþarfa svartsýni í 

væntingum sínum um gengi krónunnar utan hafta, hér séu allar 
forsendur fyrir því að krónan gæti styrkst fremur en veikst. Þá 

bendir hann á að í áætluninni 
um afnám haftanna sem kynnt 
var sé helst lagt til grundvallar 
væntingum um gengi krónunn-
ar utan hafta gengi svonefndr-
ar aflandskrónu. Hún gæti 
þó aldrei talist mælikvarði í 
þessum efnum, gjaldeyrishöftin 
viðhaldi lágu gengi.

Páll segir að fyrir tilstilli gjaldeyrishaftanna sjálfra kunni 
gengi krónunnar að haldast óeðlilega lágt og draga þar með úr 
kaupmætti almennings, auk þess sem þau auki fjármagnskostnað 
þjóðarinnar, dragi úr tiltrú á hagkerfinu og takmarki aðgengi 
þjóðarinnar að fjármagni.

Fleiri hafa orðið til að benda á skaðsemi viðvarandi gjaldeyris-
hafta, þótt fáir mótmæli því að nauðsynlegt hafi verið að koma 
þeim á til að ná tökum á efnahagsþróuninni eftir hrunið. Í nýrri 
grein Þorvaldar Gylfasonar prófessors á síðu efnahagsvefritsins 
Vox (www.voxeu.org) bendir hann á að þótt efnahagsbati Íslands 
eftir eitt mesta hrun sem nokkurt ríki hafi orðið fyrir þá standi 
gjaldeyrishöftin nú áframhaldandi efnahagsbata fyrir þrifum. 
Lífeyrissjóðir geti ekki fjárfest erlendis, útflutningsfyrirtæki 
flytji ekki gjaldeyri heim og rýrir fjárfestingarkostir ýti undir 
fjárfestingu á fasteignamarkaði. Aukin viðskipti þar myndi nokk-
urs konar falskt skjól. Eða eins og Páll kallaði það í sinni gagn-
rýni að gjaldeyrishöftin skýldu stjórnvöldum fyrir afleiðingum 
lélegra ákvarðana, verðu atvinnulífið fyrir samkeppni og beindu 
einkaaðilum úr arðbærum verkefnum í „rentusókn“.

Í fréttum blaðsins í dag er svo greint frá baráttu einstaklings 
við að fá undanþágur frá gjaldeyrishöftum líkt og veittar hafa 
verið stórfyrirtækjum með starfsemi erlendis. Án þess að lagt 
sé mat á réttmæti þeirrar kröfugerðar verður ekki fram hjá því 
horft að framkvæmd haftanna er ógagnsæ í eðli sínu og ógjörn-
ingur fyrir fólk að sjá hvort samræmi og einsleitni sé í ákvörð-
unum sem varða undanþágur. Á þetta benti Páll raunar líka í 
erindi sínu í síðasta mánuði og velti því upp hvort lausnin væri að 
setja upp sérstakt eftirlit með framkvæmd gjaldeyrishaftanna. 
„Höftin mega ekki verða of þægileg fyrir stjórnvöld,“ sagði hann.

Skemmst er frá því að segja að engin viðbrögð hafa verið við 
ábendingum Páls, eða annarra, hvorki úr Seðlabankanum né 
efnahags- og viðskiptaráðuneytinu þar sem þó er vélað um mál 
tengd gjaldeyrishöftunum. Jafnbeitt og málefnaleg gagnrýni ætti 
þó í það minnsta að vera grundvöllur opinnar umræðu um hvort 
vera kunni að stjórnvöld séu að fara út af sporinu í að viðhalda 
höftum of lengi. Þá má ekki gleymast að gjald vellíðunar „í skjóli 
hafta“ er óþægindi og frelsisskerðing annarra.

Þarf eftirlit með framkvæmd gjaldeyrishafta?

Beitt gagnrýni 
kallar á svör

SKOÐUN

Óli Kristján 
Ármannsson
olikr@frettabladid.is

Hið ofurmannlega álag
Lilja Mósesdóttir alþingismaður 
kvartaði á Facebook síðu sinni í gær 
yfir hinu mikla álagi sem alþingis-
menn búa við. Það sé svo mikið að 
gera í vinnunni að þingmenn hafi 
einfaldlega ekki tíma til að kynna sér 
mál og réttast væri að þeir fengju 
aðstoðarmenn.

Að þeim sem hafa kynnt sér 
umræðu á Alþingi, þar sem 
þingmenn koma hver á fætur 
öðrum í pontu í andsvar við 
samflokksmenn sína og enda-
lausar umræður um fundarstjórn 
forseta, læðist þó sá grunur að 
þeir ættu kannski að for-
gangsraða betur í vinnunni.

Foringjaræðið tímafrekt?
Annars vakti athygli að Lilja gat fyrst 
farið að kynna sér ýmis mál þegar 
hún hafði sagt sig úr þingflokki Vinstri 
grænna. Foringjaræðið sem hún 
kvartaði yfir þar hefur þá verið svona 
tímafrekt.

Óskammfeilni Tryggva
Nokkur umræða skapaðist 

á netinu um helgina að 
þingmenn þyrftu frí og 
kæmu kannski hug-
myndafrjóir og fullir 
atorku úr því 
fríi. Þeir sem 
hafa séð þing-

umræðu 

síðustu ára, með öllum sínum fríum, 
eru þó ekki bjartsýnir á það.

Friður og ró um nokkra hríð mundi 
þó kannski slá á helstu gremjuna 
í sumum þeirra. Tryggvi Þór Her-
bertsson hefði kannski ekki gripið til 
samlíkingar á Sigríði Friðjónsdóttur 

og Lavrentí Bería, væri hann 
nýkominn úr fríi. Sá síðast-
nefndi ber ábyrgð á milljón-
um, ef ekki milljónatugum, 
mannslífa. Sú fyrrnefnda er, 
að skipun Alþingis, að ákæra 

fyrrum leiðtoga Tryggva. Svona 
málflutningur heitir 

óskammfeilni.
 kolbeinn@frettabladid.is
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Stundum hvarflar að manni að 
Íslendingar kunni ekki alveg 

að vera frjálsir – vilji kannski 
ekki vera frjálsir. Kunni betur við 
sig ófrjálsir – og óhlýðnir. Þá er 
hægt að vera ábyrgðarlaus, allt 
er hinum frægu „þeim“ að kenna, 
sem í íslenskri umræðu eru oft 
„núna búnir að einhverju“: „Nú 
eru þeir búnir að hækka bensín-
verðið …“ Nú ætla þeir að banna 
okkur að leggja á grasinu …“

Frelsi í poka
Í bók Þrastar Helgasonar um 
myndlistarmanninn Birgi Andrés-
son er saga um frelsið og Íslend-
inga. Bókmenntafræðingurinn 
Þröstur vill ræða við Birgi um það 
hvernig hann sé að „rannsaka og 
afbyggja“ goðsagnir um íslenska 
menningu en Birgir svarar eins og 
sannur íslenskur karlkyns mynd-

listarmaður sem fæddur er fyrir 
sjónvarpsöld – segir sögu af kalli:

„Ég lenti einhvern tímann í því 
að fara með Helga frá Grund, sem 
bjó á Blindraheimilinu, til systur 
hans, Beggu. Hún átti heima rétt 
hjá Blindró. Hann var svo stirður 
að ég var örugglega kortér að 
draga hann leið sem ég gat verið 
þrjár mínútur að ganga sjálfur. 
Síðan kom karlinn heim og fór 
að segja okkur að kerlingarnar 
kæmu mikið út á tröppur og töl-
uðu um það hvað hann væri lepur. 
Ég sagði við mömmu að ég skildi 
ekkert í því hvers vegna Helgi 
væri að tala um hvað hann væri 
lepur því að svo þyrfti ég að draga 
hann þarna til Beggu sestur.

Farið var í árlegar sumarferðir, 
þar á meðal á Kirkjubæjarklaust-
ur. Við tjölduðum á túni í bænum. 
Þar voru einhverjir krakkar að 
flækjast með strigapoka sem 
Helgi fékk lánaðan. Karlinn fór 
ofan í strigapokann og í poka-
hlaup. Hann var eins og statt naut 
þegar þurfti að labba á milli húsa 
í bænum en þarna hoppaði hann 
í strigapokanum eins og krakki, 
menn voru helst hræddir um að 

hann myndi hoppa ofan í skurð. 
Hann var loksins frjáls þegar 
hann var kominn ofan í poka.

Íslensk menning er kannski 
strigapoki, þegar maður fer 
ofan í hann þá hoppar maður og 
djöflast.“

Svo skal böl bæta …
Íslendingar játa ást sína á frelsinu 
en vita ekki alveg hvernig maður 
hagar sér frjáls. Þegar hömlum 
var aflétt af viðskiptum héldu 
margir ungir Íslendingar að þar 
með hefði verið gefin út heimild 
til gripdeilda – gott ef þau lærðu 
ekki klækina í Háskólunum. Eftir 
svo hörmulega reynslu af frels-
inu vex bannfólki mjög ásmegin. 
Það sést á ýmsu: Til dæmis eru 
uppi raddir um að herða reyk-
ingabann enn. Raunar má segja 
að reykingabannið hafi nú þegar 
orðið til þess að mun meiri ami er 
að reykingafólki á almannafæri 
en nokkru sinni fyrr – maður sér 
stundum illa á sig komið fólk þar á 
miðjum Laugaveginum fyrir utan 
barina á venjulegum dögum eins 
og boðflennur í veruleikanum – til 
að reykja.

Rætt er um að læknar skuli 
gefa út lyfseðla handa reykinga-
fólki. Skyldi það samrýmast 

Hippókratesareiðnum? Er ekki 
hlutverk lækna að lækna fólk en 
ekki að gefa því krabbameinsvald-
andi efni? Er ekki kominn tími 
til að hætta að líta á lækna sem 
dópsala?

Og nú hyggst Ögmundur Jónas-
son innanríkisráðherra albanna 
áfengisauglýsingar. Svo skal böl 
bæta að bíða annað verra, kvað 
Grettir. Út úr því sneri Megas 
af alkunnri snilli en Ögmundur 
og skoðanasystkini hans virðast 
starfa eftir leiðarljósinu: Svo skal 
böl bæta að hafa það bara bannað. 

Í sjálfu sér er það gott að ráð-
ast til atlögu við þann tvískinn-
ung sem of lengi hefur verið 
látinn líðast varðandi áfengis-
auglýsingar: þann sið að skrifað 
sé „léttöl“ einhvers staðar hálf-
ósýnilegum stöfum. Svona dag-
legar auglýsingar sem byggja á 
óheilindum eru til þess fallnar að 
grafa undan almennu siðgæði í 
samfélaginu; börnin alast þá upp 
við að sum bönn séu þess eðlis að 
engin ástæða sé til að fara eftir 
þeim og að í lagi sé að ljúga þegar 
það hentar; almennt og samþykkt 
virðingarleysi fyrir lögum og 

reglugerðum breiðist síðan út og 
verður að viðurkenndri hegðun. 
En fólk sem fer ekki eftir lögum 
og reglum en vill sjálft fá að vega 
slíkt og meta – slíkt fólk kann ekki 
alveg að vera frjálst. 

Áfengisauglýsingar eru vissu-
lega viðkvæmt mál hér á landi 
því að drykkjusýki hefur um 
aldir verið þjóðarsjúkdómur. En 
á að miða stefnuna einungis við 
þá sjúku? Í auglýsingunum er 
neysla áfengis vissulega fegruð 
og eflaust sýnd í geðslegra ljósi 
en efni standa til en þær hafa þó 

þann kost að þar sést ódrukkið 
fólk neyta áfengis. Á bjórbann-
árunum var slíkt ekki algeng 
sjón hér á landi. Augljóst er að 
auknu frjálsræði hafa fylgt betri 
umgengnishættir við þennan 
vímugjafa. Eftir því sem áfengið 
er sýnilegra missir það aðlöðunar-
mátt hins forboðna – er afhelgað. 

Verði bann innanríkisráðherra 
að veruleika er jafnvel rætt um 
að ekki megi lengur stilla út teg-
undum í búðum heldur verði aftur 
tekinn upp sá siður að kúnninn 
ryður út úr sér tegundunum við 

afgreiðslumanninn sem fer svo 
á bakvið og setur í svartan poka 
hinn viðurstyggilega varning og 
kúnninn hraðar sér skömmustu-
legur á braut til að hvolfa svo í sig 
innihaldinu á sem skemmstum 
tíma. Svona var þetta í gamla 
daga: áfengi var leið til að komast 
í öngvit. 

Ögmundur er bannmaður. 
Kannski að hann sé að hugsa um 
að banna aftur bjórinn? Kannski 
að stjórnin sé að gæla við þær 
hugmyndir að láta læknana skrifa 
út lyfseðla fyrir áfengi?

Áfengisauglýsingar eru vissulega við-
kvæmt mál hér á landi því að drykkjusýki 
hefur um aldir verið þjóðarsjúkdómur. 

En á að miða stefnuna einungis við þá sjúku?

Guðmundur Andri
Thorsson
rithöfundur

Í DAG
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Care Collection þvottaefni, sérstaklega 
framleitt fyrir Miele þvottavélar

Íslenskt stjórnborð

Stórt hurðarop

Íslenskar leiðbeiningar

Fer betur með þvottinn

Þvottavél, verð frá kr. 185.950

Þurrkari, verð frá kr. 158.950

Farðu alla leið með Miele

Miele þvottavélar hafa verið framleiddar í Þýskalandi í ��� ár. 

Miele þvottavélar og þurrkarar eru framleidd til að endast.

Sparaðu með Miele

Svo skal böl bæta …
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GUÐMUNDUR FINNBOGASON (1873-1944) landsbókavörður fæddist þennan dag.

„Íþróttamaður er sá sem setur sér hæsta mark í sinni grein og nær því með elju og áreynslu.“

Snæfríður Jóhannsdóttir dúxaði á stúd-
entsprófi í Fjölbrautaskólanum í Breið-
holti þegar skólanum var slitið í 35. 
skipti í vor. Hún útskrifaðist af list-
námsbraut, textíl- og hönnunarsviði. 
Snæfríður segist alltaf hafa haft áhuga 
á textílhönnun. „Já, eiginlega alveg frá 
því að ég var krakki. Mér fannst alltaf 
mjög skemmtilegt að sauma og prjóna.“

Menntaskólaár Snæfríðar hófust þó 
ekki í FB þrátt fyrir listnámsáhugann. 
„Ég byrjaði í MH, á náttúrufræðibraut. 
Ég ákvað samt að hætta þar vegna þess 
að mér fannst svo leiðinlegt í bóklegu 
námi. Það var eiginlega of létt, gekk 
allt of vel og ég þurfti ekkert að hafa 
fyrir því,“ segir Snæfríður og bætir við 
að frá MH hafi leið hennar legið í Hús-

stjórnarskólann á Hallormsstað í eina 
önn. Þar áttaði hún sig á því að hún 
vildi halda áfram í listnámi svo hún fór 
í FB. Snæfríður fann að hún var komin 
á rétta hillu á listnámsbrautinni.

Innt eftir því hvað henni hafi þótt 
skemmtilegast að læra segir Snæfríð-
ur: „Mér fannst eiginlega skemmtileg-
ast í fatasaumsáföngunum, til dæmis 
að læra að búa til snið. Svo fannst mér 
rosalega gaman í prjónaáföngum,“ 
segir Snæfríður, sem setti ekki hvíta 
stúdentshúfu á höfuðið við útskriftina 
heldur var með pípuhatt. „Mig langaði 
bara ekki að vera með stúdentshúfu. Ég 
get aldrei verið eins og hinir,“ útskýrir 
Snæfríður, sem segir að sig hafi alltaf 
langað í pípuhatt. „Þannig að ég ákvað 

að þetta væri bara prýðistækifæri til að 
fjárfesta í einum slíkum.“

Snæfríður hefur fengið inngöngu 
í London College of Fashion, þangað 
sem hún heldur í haust. „Þetta er mjög 
spennandi. Ég er að fara á undirbún-
ingsár, þar sem ég byrja að læra allt 
um tískuheiminn og iðnaðinn. Svo sér-
hæfi ég mig meira og vel þá hvort ég 
fer í búningahönnun eða fatahönnun,“ 
upplýsir Snæfríður, en aðspurð segist 
hún ekki vita hvort verði fyrir valinu. 
„Ég er ennþá að veltast á milli þessara 
tveggja valmöguleika. Akkúrat núna 
heillar fatahönnunin meira, en fyrir 
tveimur mánuðum var það búninga-
hönnun. Ég er ekki alveg viss ennþá.“
 martaf@frettabladid.is

SNÆFRÍÐUR JÓHANNSDÓTTIR:  DÚXAÐI ÚR FB

Setti upp pípuhatt við útskrift

DÚX FB Snæfríður heldur til náms í haust í London College of Fashion. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MOSAIK  

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 

Oddgeir Hárekur 
Steinþórsson 
húsasmíðameistari, 
Lyngbergi 8, Þorlákshöfn, áður til 
heimilis að Háagerði 67, 

sem lést þriðjudaginn 31. maí á Landspítalanum 
við Hringbraut, verður jarðsunginn frá 
Þorlákshafnarkirkju miðvikudaginn 8. júní kl. 14.

Ingibjörg Sólrún Guðmundsdóttir
Guðmundur Oddgeirsson   Jóhanna Þórunn Harðardóttir
Margrét Oddgeirsdóttir
Rúnar Oddgeirsson    Guðrún Ágústsdóttir
Þorbjörg Oddgeirsdóttir   Þráinn Þórisson
Steinþór Oddgeirsson   Margrét Júlía Júlíusdóttir
Vignir Örn Oddgeirsson   Katrín Eva Erlarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þórhildur Halldórsdóttir
kennari,
Skeiðarvogi 125, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala 30. maí síðastliðinn. 
Útförin fer fram frá Langholtskirkju miðvikudaginn 
8. júní kl. 15.00.

Halldór Jónsson Dagmar Vala Hjörleifsdóttir
Guðbjörg Jónsdóttir Trausti Leifsson

 ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Jónína Alexandra 
Kristjánsdóttir
Fossvegi 6, Selfossi,

lést á Landspítalanum Fossvogi mánudaginn 30. maí sl.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Fjölskyldan þakkar auðsýnda samúð og vináttu.

Svala Bjarnadóttir    Guðmundur Steindórsson
Erla Bjarnadóttir    Hannes Guðnason
Hofdís Bjarnadóttir
Viðar Bjarnason   Eygló Lilja Gränz
Kristinn Bjarnason   Erla Haraldsdóttir
Þorsteinn I. Bjarnason    Sjöfn Einarsdóttir
Sigvaldi Bjarnason   Íris S. Guðmundsdóttir
Hugrún E. Bjarnadóttir    Ólafur Jóhannsson
Ölver Bjarnason    Jóhanna Guðmundsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörnin.

Elskulegur eigimaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Kristján Kristjánsson
lögregluvarðstjóri,
Hæðargötu 11, Reykjanesbæ,

verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju 
miðvikudaginn 8. júní kl. 13.00.

Þóra Ágústa Harðardóttir
Reynir Kristjánsson
Baldvin Kristjánsson
Hrafnhildur Kristjánsdóttir
tengdabörn, barnabörn, barnabarnabarn,
vinir og vandamenn.

Innilegar þakkir til allra þeirra, sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug 
við andlát og útför föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa.

Árna Guðjóns Jónassonar
Heiðmörk 13, Hveragerði. 

Sérstakar þakkir til allra þeirra, sem önnuðust hann á 
hjúkrunarheimilinu Kumbaravogi.
Guð blessi ykkur.

Sigurður Árnason   Guðlaug Ragnarsdóttir
Bjarni Árnason   Guðbjörg Jóhannsdóttir
Kristján Þór Hansen   Sigurbjörg Egilsdóttir
og fjölskyldur.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og hlýhug 
við andlát og útför okkar ástkæru

Margrétar 
Benediktsdóttur
Ljósheimum, áður til heimilis að 
Árvegi 2, Selfossi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Ljósheima og 
Kumbaravogs fyrir einstaka umönnun.
Megi Guðs blessun fylgja  ykkur öllum.

Guðrún Halldórsdóttir        Valdimar Valdimarsson
Guðmundur Eiríksson
Benedikt Eiríksson  Helga Haraldsdóttir
Ingvar Daníel Eiríksson   Eygló Gunnarsdóttir
                           Óli Jörundsson
Þorbjörg Henný Eiríksdóttir  Bjarni Einarsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Elskulegi faðir okkar, tengdafaðir 
og afi,

Maríus Guðmundsson  
Fornhaga 17,

lést á dvalarheimilinu Grund mánudaginn 30. maí.
Útförin verður gerð frá Neskirkju þriðjudaginn 7. júní
og hefst athöfnin kl. 15.00.

Ingibjörg Maríusdóttir  Haraldur Benediktsson
Guðmundur St. Maríusson  Guðný Pétursdóttir
Guðrún Rós Maríusdóttir  Helgi Leifur Þrastarson
og barnarbörn



Sölufulltrúi: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hönnunarsamkeppni  verður 
haldin á vegum Icelandair í samstarfi 
við Hönnunarmiðstöð. Leitað er eftir 
hönnun á nýjum matarumbúðum. 
Kynningarfundur verður haldinn 9. 
júní. Nánar á honnunarmidstod.is

Steinunn Reynisdóttir garðyrkjufræðingur segir að nú sé rétti tíminn til að setja niður blóm.

Aldrei nóg af blómum
V

orverkin í garðinum eru mörgum neðarlega í huga í þeirri 
kuldatíð sem verið hefur. Erum við jafnvel að verða of sein 
að setja niður sumarblómin?

„Nei, alls ekki. Það er í raun betra að vera ekki of 
snemma á ferðinni. Flauelsblóm þola til dæmis sérstaklega illa 
kulda og ætti því að bíða aðeins með. En núna er tíminn til að byrja. 
Úrvalið í búðunum er alltaf best fyrir 17. júní,“ segir Steinunn 
Reynisdóttir garðyrkjufræðingur hjá Garðheimum, sem segir hægt 
að setja niður blóm langt fram eftir sumri.

Til að blómin njóti sín sem best þarf að vökva reglulega og mælir 
Steinunn með að nota vatnskristalla í moldina í blómakerjum. 

2

Listh

Nýir svefnsófar - margar gerðir
12 mánaða vaxtalausar greiðslur

Bonito ehf. Friendtex, 
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 - www.friendtex.is

ÚTSALAN 
ER HAFIN Á VOR
OG SUMARLISTA
FRIENDTEX 2011

Opið mán. – föst. kl. 11–18 
laugard. frá kl 11–14
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Þeir dragi í sig vatnið þegar 
vökvað er og miðli út í moldina 
eins og þurfi. Einnig sé gott að 
nota fljótandi áburð. 

„Allar mikið blómstrandi 
plöntur þurfa áburð, líka þær 
sem fara í beð. Þá fæst miklu 
meiri blómgun, plantan verð-
ur kröftugri og blómin standa 
lengur. Eins er hægt að setja örfá 
blákorn efst í blómakerin.“

Núna er einnig góður tími til að 
setja niður kryddjurtir og segir 
Steinunn flestar tegundir geta 
verið úti, nema basil og kórían-
der. Þá sé einnig tími til kominn 
að setja niður matjurtirnar. 

Sjálf setur Steinunn niður 
mikið af blómum í garðinn hjá 
sér og segist aldrei fá nóg af 
þeim, þótt hún vinni með blóm 
allan daginn.

„Maður getur lengi á sig 
blómum bætt.“ heida@frettabladid.is

Framhald af forsíðu

Steinunn Reynisdóttir, garðyrkjufræðingur hjá Garðheimum, mælir með því að nota 
fljótandi áburð á sumarblómin. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hönnunarsagan  er umfjöllunarefni nýrrar sýningar í 
Hönnunarsafni Íslands sem verður opnuð 9. júní. Þar 
verða sýndir munir sem safninu hafa áskotnast frá 

opnun þess árið 1998.

Vafur um internetið gefur til kynna að haustið verði harla 
óvenjulegt í þeim iðnaði er snýr að heimilinu, hönnun þess og 
búnaði, sér í lagi hvað liti snertir. Hægt hefur verið að ganga 
að því nokkurn veginn vísu að brúnir, gráir og mosagrænir 
tónar einoki svolítið haustbúnaðinn á þessu sviði en núna virð-
ist einhvers konar litasprengja vera á leiðinni. Gulur segja 
þeir, rauðbleikur, tærir ljósbláir og grænbláir tónar, allir tónar 
af grænum og fjólublár. Eitthvað í ætt við það litaspjald sem 
var í gangi á árunum milli 1950 og 1960 en tónarnir verða þó 
mjög dökkir og mjög ljósir í bland. - jma

Ljósameistararnir hjá Foscarini 
eiga ný ljós á markaðinum sem 
kallast „Birdie“ en þau fást 
einmitt í helstu litum haustsins.

Sófi sem kom í fram-
leiðslu seint á síðasta 
ári og var nefndur því 
skemmtilega nafni 
„augu ókunnugra“. 
Marcel Wanders er 
hönnuðurinn.

Þessum ótrúlegu stólum er spáð 
frægð og frama en hollensk-belgískur 
hönnunardúett, Nynke Tynagel og Job 
Smeets, hafa hannað þessa stóla fyrir 
húsgagnaframleiðandann Moooi. Þeir 
eru úr plasti, eru í öllum regnbogans 
litum og nefndir eftir því fyrsta sem 
fólki dettur í hug og kallast „gothic“.  

Margir bíða spenntir eftir 
haustlínu Marimekko árið 
2011 en meðal þess sem 
þar leynist er þetta mynstur 
úr litaspjaldinu sem spáð er 
yfirráðum.

Litadýrð í haust
Þeir segja spekingarnir á erlendu vefsíðunum sem tileinkaðar eru 
hönnun og öllu er viðkemur heimilinu að haustið verði litasprengja, 
innblásin af sjötta áratugnum í bland við þann níunda.

Blár og grár eru ákveðnir grunn-
litir í haust, bæði á veggjum, 
húsgögnum og gólfefni.

Fæst í Bónus og Inspired,
Keflavíkurflugvelli

HOLLUR
BITAFISKUR

+ 80% prótín
Fiskneysla er góð

fyrir heilabúið
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Fasteignasala Mosfellsbæjar er með til sölu 
glæsilegt einbýli með miklu útsýni yfir Sundin 
og Esjuna.

Húsið er steinsteypt einbýlishús á einni hæð sem 
stendur á jaðarlóð á grónum og fallegum stað í 
Mosfellsbæ. Húsið er 299,7 fermetrar að stærð og þar 
af er bílskúr 51,9 fermetrar.

Komið er inn í stóra forstofu með miklum forstofu-
skápum. Úr forstofunni er innangengt í bílskúrinn. Þá 
er komið inn í hol en á vinstri hönd er gestasalerni. 
Úr holi er annars vegar gengið inn í sjónvarpsstofu 
og hins vegar svefnherbergisgang. Sjónvarpsstofan 

er rúmgóð og björt með sérsmíðuðum bókahillum og 
vínherbergi. Úr sjónvarpsstofu er gengið út á timbur-
verönd í suðvesturátt. Frá sjónvarpsstofunni er geng-
ið inn í stofu, borðstofu og eldhús. Eftir allri vestur-
hliðinni er gluggi og úr stofu, borðstofu og eldhúsi er 
útsýni yfir sundin, Esjuna og til Reykjavíkur. 

Svefnherbergisgangur er á hægri hönd úr holinu. 
Fyrst er stórt hjónaherbergi með sér baðherbergi. Við 
hlið baðherbergis er þvottahús með útgengi á verönd í 
austurátt. Þar við hlið er barnaherbergi, síðan kemur 
baðherbergi og að lokum þriðja svefnherbergið. Út-
gengi er úr svefnherbergjum og baðherbergi hjóna 
út á verönd þar sem gert er ráð fyrir heitum potti.

Einbýli með útsýni
Úr stofu og eldhúsi eru rennihurðir út á svalir eftir endilangri vesturhlið hússins.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Vísi 
U



Sumarhús



OPIÐ HÚS Í DAG, MÁNUDAG, FRÁ KL. 17-17.30   



Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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MIKIL SALA!
Skoðum og verðmetum

allar helgar.

Uppl. Jón Rafn s. 695-5520
og Sigþór s. 899-9787





v. 24,7m

Borgarsandur
Einbýli

850 Hella

Vel staðsett 182 m2 einbýli 
Fjögur svefnherbergi
Stór bílskúr
Rólegt umhverfi
Laus fljótlega

v. 44,7m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 69,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. FMR

Stóragerði 42-44
Stórglæsilegar íbúðir

108 Rvk

Hér er um að ræða íbúðir 
í einu vandaðasta fjölbýlis-
húsinu í Reykjavík
Aðeins nokkrar íbúðir eftir

Bókið skoðun hjá sölumönnum Mikluborgar

v. 6,9m

Fitjahlíð
Sumarhús
Skorradal

26,9 m2, mikið endurnýjað
1.300 m2 leigulóð
Útsýni yfir vatnið
Bátur með mótor getur fylgt

v. 16,4m

Svarthamrar
Rúmgóð 2ja herb

112 Rvk

Lítið fjölbýli, sér inngangur
Vinsæl staðsetning
Áhvílandi lán geta fylgt

v. 24,5m

Norðurbakki
Falleg 3ja herb

220 Hfj

95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 24,9m

Háaleitisbraut
Vel skipulögð 4ra herb

108 Rvk

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð
130 m2 með bílskúr
Stór stofa, þrjú svefnherbergi
Laus fljótlega
Vinsæl staðsetning

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Grb

3ja herbergja sérhæð í tvíbýli
155,2 fm auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 17,9m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb
Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 48,9m

Leiðhamrar
Fallegt parhús

112 Rvk

212 m2 
4 góð svefnherbergi
Tvær timburverandir
Laust strax

v. 55,0m

Hamarsbraut
Nýtt tvílyft einbýlishús

220 Hfj

215 m2 vel skipulagt 
4-5 svefnherbergi
Gróið hverfi, fallegt útsýni
Tilbúin til innréttinga.

v. 29,9m

Þrastarhöfði
Byggðu sjálfur!

270 Mos

Höfum tvö 185 m2 raðhús til sölu
Nánast allir milliveggir klárir
Lóð ófrágengin
Skemmtilegt skipulag

v. 45,9m

Keilufell
Fallegt einbýli

111 Rvk

Fallegt hús við Elliðaárdalinn
211,9 m2 4 svefnherbergi
Mjög stór bílskúr

v. 23,9m

Langahlíð 
Falleg 3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð
102 m2 íbúð  
Frábært útsýni yfir borgina

v. 45,5m

Lyngberg 

Glæsilegt einbýli á frábærum 
stað í Setberginu. 
Mikið endurnýjað þar á meðal
innréttingar, gólf, loft og bað

Fallegt einbýli
221 Hfj

v. 16,9m

Efstasund
 Fallegt sumarhús

Hraunborgum

59,2 m2
Fallegt hús á grónum stað
5.000 m2 leigulóð
Nálægt sundlauginni

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttir
skjk alagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík  Sími: 569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Fagrakinn

v. 28,4m

220 Hafnarfjörður

GóGóGóðG  163,9 m2 efri sérhæð
HæHæææðH , ris og bílskúr
ÁÁÁÁ ffrábrábábrá æruæ m stað í
miðmiðmi bæ HafHafH nanarfjarðar



 

Smárarimi 10
Fallegt einbýli á hornlóð

112 Rvk

Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýn

Nánari upplýsingar veitir:
Þröstur Þórhallsson
Löggiltur fasteignasali

throstur@miklaborg.is  
sími 897 0634

17:00 - 18:00

mánudagur 6.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 54,9m

LÆKAKÐ VERÐ: 27,9m

Naustabryggja 4
bjalla 204 110 Rvk

Glæsileg 135 m2 4ra herb. 
endaíbúð í góðu lyftuhúsi í 
Bryggjuhverfinu ásamt stæði 
í bílageymslu

Nánari upplýsingar veitir:
Atli S. Sigvarðsson, 
Sölufulltrúi

atli@miklaborg.is  
sími 899 1178

17:00 - 18:00

mánudagur 6.júní

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 45,9m

Heiðnaberg
Glæsilegt raðhús

111 Rvk

203 m2 á 2. hæðum
27 m2 bílskúr
Gróinn garður
Frábær staðsetning

v. 25,5m

Bakkastaðir
4ra herb
112 Rvk

Vel skipulögð
Falleg eign í vinsælu hverfi
Skipti möguleg á stærri
eign í Grafarvogi

v. 57,0m

Reykjafold
Fallegt einbýlishús

112Rvk

Skráð stærð 242,7m2 
Innbyggður bílskúr
Suðurverönd
Fallegt útsýni 

v. 19,9m

Hverafold
Stór 3ja herb

112 Rvk

100 m2 endaíbúð
2.hæð með fallegu útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

v. 15,7m

Flyðrugrandi
Góð 2ja herb

107 Rvk

50,4m2
góðar svalir 
mikið útsýni
vinsæll staður

v. 23,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 39,9m

Hljóðalind
Mjög gott raðhús 

112 Rvk

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 64,5m

Akrasel
Glæsilegt einbýli

109 Rvk

Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur 
4ra herb/2ja herb

v. 20,5m

Samtún
 Efri sérhæð

105 Rvk

3ja -4ra herb.
í fallegu velviðhöldnu húsi
Sérinngangur
Góður afgirtur garður
Laus strax

v. 20,5m

Grundargata
 3 hæða einbýli

350 Grf

Glæsilegt 291 m2 einbýlishús á 
frábærum stað á Grundarfirði
Húsið er á þremur hæðum 
Aukaíbúð á neðstu hæð

v. 24,9m

Eiðistorg
Falleg 3ja herb

105 Rvk

102,1 m2
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Laus fljótlega

v. 18,5m

Fiskislóð
Atvinnhúsnæði

101 Rvk

Lítið atvinnuhúsnæðisbil
163 m2 á tveimur hæðum
Laust strax
Sameinaður lager og skrifstofa

... 3ja til 4ra herbergja íbúð 
með áhvílandi lánum til yfirtöku
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is
 

... einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. 
Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is  

... raðhúsi, parhúsi eða einbýli í 104,105 og 108. 
Verðhugmynd um 50 milljónir. Ákveðinn kaupandi. 
Bein kaup eða hugsanlega skipti á 5 herb. íbúð í Álfheimum.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

  

... einbýli-raðhús í Gvendargeisla.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is

  

... 3ja herbergja þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri. 
Sólríkar svalir og austan megin í Reykjavík.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

 

... sérhæð í Vesturbæ eða Hlíðum. 
Staðgreiðsla í boði. Rúmur afhendingartími.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson í 
 síma 897 0634 eða throstur@miklaborg.is                

... stóru einbýlishúsi til kaups í Fossvogi
fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson 
 í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

Við leitum að ...

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

- með þér alla leið -



fasteignasala
Skeifan

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 skjól-
girðingum. Rúmgóð herbergi. Sérlega glæsileg eign. 
Verð 29,9 millj.
 

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 
stæði í bílskýli. Falleg stofa með parketi og suðursvölum. 
Fallegar innréttingar. Gott sjónvarpshol. Parket. 
Sérlega vönduð eign á frábærum stað. Verð 35 millj.

Garðavegur
Fallegt, nýlegt 171 fm einbýlishús á tveimur hæðum á 
þessum vinsæla stað í Hafnarfirði. Stórar og bjartar stofur. 
3 góð svefnherbergi. Tvennar svalir. Frabært útsýni. 
Mjög fallegur garður með verönd og skjólgirðingu. 
Einnig hellulögð verönd. Verð 33,5 millj.

Fjallalind
Glæsilegt parhús sem er 149,9 fm, íbúðin er 122,9 fm 
ásamt 27 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.
 

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

Starengi – laus strax
Falleg 3ja herbergja 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. Góð eign fyrir dýravini.
Verð 21,0 millj.

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 svefn-
herbergi. Fallegur gróinn garður. Tvöfaldur bílskúr með 
snyrtingu innaf. Frábær staðsetning. Verð 56,9 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.

Ólafsgeisli – v. golfvöllinn
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 inngyggðum 32 fm bílskúr og 
3ja herbergja séríbúð á neðri hæð. Bein sala eða skipti á 
minni eign. Afhending samkomulag. Verð 69 millj.

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

FÖST LÁG 
SÖLUÞÓKNUN

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

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

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

Kristnibraut – 4ra herbergja
Glæsileg 129,8 fm, 4 herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu 
fjölbýlishúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Parket. Stórkostlegt 
útsýni til norðurs og vesturs. Sér þvottahús. Fallegar 
eikarinnréttingar. Verð 29,8 millj.

Efstihjalli – 4ra herbergja
Falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýlishúsi, 
með sérinngangi. Íbúðin er skráð 98,1 fm en því til viðbótar 
er sér þvottahús, sér geymsla og aukaherbergi í kjallara 
sem er ekki inni í fermetratölu eignarinnar. Eikarinnréttingar. 
Parket. Frábært útsýni. Sérhiti. Suð-vestursvalir. 
Verð 26,8 millj. SKIPTI MÖGULEG.
 

Tjarnarból
Falleg 5 herbergja, 128,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. 4 svefnherbergi. Frábært útsýni. Íbúðin 
er laus strax. Verð 27,9 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.
 

magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur) 
Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals  

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 25 ár!

Jöldugróf
Fallegt 336,9 fm einbýlishús á tveimur hæðum. Efri hæðin 
er falleg 5 herbergja íbúð með nýjum laufskála. Á neðri 
hæðinni eru 2 íbúðir og aukaherbergi með sér snyrtingu. 
Húsið er mikið endurnýjað og er búið að klæða það að 
utan með steini. Tvöfaldur bílskúr. Verð 69,7 millj.
 

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.
 

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 39,6 millj.

Maríubaugur – Grafarholt
Mjög falleg 3ja herbergja, 103 fm íbúð á 2. hæð ásamt 
26 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. Náttúrusteinn og 
parket á gólfum. Suðursvalir. Sérlega falleg íbúð á 
góðum stað með frábæru útsýni. Verð 26,5 millj.
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Réttarholtsvegur
Falleg 4ra herbergja, 124,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar 
stofur með parketi. Góðar svalir. Bílskúr. 
Verð 25,5 millj.
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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.

Eyjabakki – 3ja herbergja
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket. 
Endurnýjað eldhús. Búið er að klæða blokkina að utan, 
skipta um gler, yfirfara þak og þakrennur, einnig nýtt 
dren. Falleg eign í góðu standi. Verð 19,6 millj.



Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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Bóas Ragnar Bóasson
Axel Axelsson

Löggiltur fasteignasali

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Afar glæsilegt 5 herbergja parhús á 2 hæðum ásamt innbyggðum bílskúr, húsið stendur neðst í botnlanga við Blikaás í Hafnarfirði.  
Anddyri með flísum á gólfi og góðum fataskáp, innangengt úr anddyri í bílskúr og geymslu.

Gestasnyrting á neðri hæð með góðri innréttingu, flísar á gólfi. Stofa er rúmgóð og björt með niðurlímdu parketi.
Eldhúsið mjög glæsilegt með sérsmíðaðri og sérstaklega vel hannaðri innréttingu úr dökkum við og flísum á gólfi,

öll vinnuastaða í eldhúsinu til fyrirmyndar.
Úr eldhúsi eru dyr út á mjög stóra verönd með háum skjólveggjum sem veita gott skjól og næði. 

Milli hæða er sérsmíðaður stigi með ryðfríu handriði, þrepin úr sama efni og parketið sem er báðum hæðum. 
Á efri hæð eru 2 rúmgóð barnaherbergi, mjög hátt til lofts er í báðum herbergjunum og á þeim er niðurlímt parket á gólfi. 

Svefnherbergi hjóna er mjög rúmgott með niðurlímdu parketi á gólfi. Innaf hjónaherberginu er fataherbergi.
Þvottahús er á efri hæðinni. 

Baðherbergi er með stórum sturtuklefa, sérstaklega stóru baðkeri og innréttingu með 2 handlaugum, flísar á veggjum og gólfi.
Húsið er í alla staði afar glæsilegt og hefur verið vel við haldið, af mikilli natni af eigendum hússins sem eru þeir sömu frá upphafi.

Engar framkvæmdir á húsinu eru fyrirhugaðar og ekki er vitað um neina galla sem þarf að laga. 

Opið hús í dag
mánudag  kl.18.00 - 18.30.
Sölumaður á staðnum.
Allar nánari upplýsingar
veitir Bóas í síma 699 6165 
eða á boas@domusnova.is
www.boas.domusnova.is

Blikaás 16
221 Hafnarfjörður
Parhús á 2 hæðum
5 herbergja
Stærð: 150,7 fm 
Bílskúr: 38,3 fm 
Verð: 46.900 milljónir. 

Vilt þú að eignin þín sé auglýst eins og þessi? 
Hafðu samband við Bóas í síma 699 6165

OPIÐ HÚS í d
ag

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

Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali
elias@husavik.net

✔ Afhending í nóvember 2011.

✔ Íbúðir með sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 52-170 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.

✔ Verð frá kr. 16,9 millj.

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.

Boðaþing 10-12Boðaþing 10-12 55+55+Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri
Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri
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NÝTT HÚS VIÐ BOÐAÞING
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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

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Vísi 
U

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50 
MEÐM HEIMI OG KOLLU
AALLA VIRKA DAGA KL. 6.50
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

AF GÆÐUNUM 
ÞEKKIÐ ÞIÐ PALLAEFNIÐ 
FRÁ VÖLUNDARHÚSUM

VH
/

1
1

-0
5

Pallaefni, panill, girðinga-
efni, undirstöður, skrúfur 
og festingar á frábæru 

vor-tilboðsverði. 

Sjá nánar á heimasíðu 
www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Tilboð Gestahús 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

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

Garðhús og gestahús 
í úrvali á frábæru verði

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%
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Fasteignaeigendur ! 

höfum áhuga á að kaupa 
heilu fjölbýlishúsin, 
ekki stakar íbúðir.

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

HONDA SHADOW Spirit VT 750CC. 
Árgerð 2009, ekið 1 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Tilboð 990 stgr. Rnr.162646. Er 
á staðnum.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Frí auglýsing í fréttablaðið 
fylgir öllum skráningum.

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

Ferðavagn.is
Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur

Sími: 5885300
http://ferdavagn.is

Kynntu þér 2 fyrir 1 stofntilboð okkar.

Hringiðan Internetþjónusta
Skúlagata 19, 101 Reykjavík

Sími: 525 2400
WWW.HRINGIDAN.IS

 Toyota Land cruiser 120 LX, árg. 
5/2007, ek. 51þús.km, sjálfsk, 35” 
breyttur, rafmagn, krókur, CD, omfl, 
Topp eintak, lítur út sem nýr!, Ásett verð 
6990þús.kr, Rnr 141357, Er á staðnum,

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

Til sölu Musso 33’, diesel, sj.sk, árg.’98, 
ek. 230 þús. Leðurinnrétting, ný sk, góð 
dekk, gott viðhald, tilbúinn í veiðina. 
Verð 590 þús. Uppl. í s. 894 1543.

Citroen Picasso. Árg’01. Nýlega búið að 
skipta um tímareim + bremsuborða. 
Ek. 172þús. Sk’12. S. 898 1903 eða 
552 3029

FORD EXPLORER SPORT TRAC LIMITED 
04/ 2007 55 þús.km sjálfskiptur, 
4.606cc, fjórhjóladifin, upphækkaður 
á „32 dekkjum, dráttakúla, hraðastillir 
og margt fleira. Ásett verð 3.450.000 
tilboð óskast í s: 840 4485.

Toyota RAV 4 1800, framhjóladrifinn 
árg’04, ek.39 þús. Góður standi, 
silfurgrár að lit, vel með farinn. V. 1,3 
m. Uppl. í s. 8576595

Til sölu Suzuki Vitara disel, ek. 175 þús. 
V. 440 þús. Uppl. í s. 860 0811

Til sögu MMC Lancer árg.’97. 
Sjálfskiptur. Nýtt púst. Ek. 24 þús. km. 
Sk’ 11. Bíllinn þarfnast smávægilegrar 
lagfæringar. Verð 200 þús. Uppl. í síma 
857 0462.

Til sölu Corvette Collectors Edition LT4 
vél 6 gíra beinsk. ek. 33000km 415 
hestafla Lingenfelter vélabr. Brembo 
bremsur toppeintak sjá myndir á 
bilverkba.is í bílar til sölu. S. 899 5424.

 2 milljónir +

Ford Explorer Leður - 7 manna Frábær 
bíll fyrir stóra fjölskyldu, Tilvalin í að 
draga fellihýsið eða hjólhýsið. Árgerð 
‘07, topplúgu, dráttarkúlu, sjálfskiptur, 
leðurklæddur. Verð 3.890.00 m uppl. 
s 6966808

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

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

VIL KAUPA
4x4 í topp ástandi staðgr. allt að 1200 
þús. T.d. Santa Fe , Grand Cherokee 
/ Escape/Explorer. Uppl. bjorneh@
simnet.is

 Fornbílar

Packard Patrician 400, árg. 1952. 
Bíllinn er í fullkomnu lagi. Tilboð undir 
1.500.000 kr. verða ekki skoðuð. Uppl.í 
s. 846 5799

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Mótorhjól susuki boluward árg. ‘05 
800 cub ek. 7000 míl topphjól gott 
fyrir byrjendur verð 890þús. ATH. 
greiðslukjör eða skipti á sparneytnum 
bíl 868 2352.

 Reiðhjól

 Kerrur

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

 Fellihýsi

Til sölu Palomino Colt fellihýsi 9 fet árg 
2007 galvaniseraður undirvagn. Mjög 
lítið notað, huggulegt að inna sem 
utan. Glænýr geymir. Tengi fyrir tvo 
gaskúta, álfelgur, sóltjald. Ferðasalerni 
fylgir Verð kr. 1500.000.- Uppl. Gefur 
Kristín í 6606694

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

Þessi vagn er á uppboði hjá bílauppboð 
Króks. Suðurhraun 3. 210. Er á staðnum 
bilauppbod.is

 Bátar

TILBOÐ
Nýir bátar frá seamaryachting.com á 
verði sem kemur aldrei til með að sjást 
aftur! S. 892 6113.

Grásleppuveiðimenn
netaslöngur, flot og blýteinar, felld 
grásleppunet, felligarn og margt fl. 
Heimavík, S. 892 8655. www.heimavik.
is

 Bílaþjónusta

MOTHERS Bón & Bílhreinsivörurnar 
fást hjá WWW.MOTHERS.is og hjá 
Höfðabílum Fosshálsi 27 fyrir ofan 
Ölgerðina S.8982832 eða mothers@
mothers.is

 Hjólbarðar

 Varahlutir

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

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

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 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.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

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.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
s lát tuor f ,  s lát tutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

Trjáklippingar - 
garðyrkja - hellulagnir.

Klippi tré og runna og felli 
tré, fræsi stubba. Fljót og góð 
þjónusta. Látið fagmann vinna 

verkin. 

40 ára starfsreynsla.
Garðaþjónustan Björk 

Jóhannes garðyrkjumeistari s. 
846 8643, 899 7679

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara.

 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.

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum 
holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

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

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

Er mosinn að eyðileggja 
grasflötinn!

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

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

 Bókhald

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

 Fjármál

Evrur til sölu
3% yfir seðlagengi

uppl. í síma. 857 6711.

 Málarar

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

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. S. 896 5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir loftræstikerfa. 
Pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
568-3063 eða inná www.k2.is

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

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

SG Steingæði slf Alhliða 
húsaviðgerðir

Múrarar, flísarar, rafvirkjar, 
smiðir, píparar og málarar, allt á 

einum stað.

Uppl. í síma 899 2420.

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 

 Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. 

 S. 899 4254.

 Tölvur

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

 Nudd

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

Gott nudd - good massage. S. 857 
4850 & 844 0329.

NUDD. NUDD. NUDD. Exclusive Whole 
Body Massage in DownTown. S. 692 
2126, ALENA

NEW NEW NEW !!!TOP LUX MASSAGE 
IN DOWN TOWN ANY TIME !s.899 5836 
ALISIA

THE BEST!!LUXURY,WHOLE BODY 
MASSAGE IN DOWN TOWN ANY 
TIME!!!S: 869 8602.

Líkamsnudd! Frábær þjónusta, 
tilboðsverð í dag! S:6618272 eða 
6930348

 Spádómar

Hanna S. 555 2927 13-22
Andleg leiðsögn, draumaráðningar, 
tarot.

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

 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
 Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. 
Tilboð eða tímavinna Löggiltur 
rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi 
ehf.

 Viðgerðir

Fyrir flestar gerðir fólksbíla, dekkjaskipti 
og fer með bíla í skoðun. Uppl. í síma 
893 3475.

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Vatnslitamynd eftir Ásgrím Jónsson. 
Stærð 96x75 cm. Verðmat 1700 þkr. 
Áhugasamir sendi nafn og símanúmer 
í netfang stampur@visir.is

Bergiðjan minigolf
9 holu minigolf. Uppl. í s. 774 6633 
Bergiðjan ehf Tangarhöfði 2, 110. 
pukinn@simnet.is Erum á facebook.

STUBBASTANDAR - 
STUBBAHÓLKAR

Bæði frístandandi og á vegg. STANDUR 
ehf. 842 2535.

 Óskast keypt

Viltu vinna í Noregi? 
Vantar strax!

Atvinnubilstjóra, smiði, 
rafvirkja, Járnabindingarmenn, 

pípara og verkamenn.
Hringdu núna! 

Starfsmannaþjónustan 
S 650-7770

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

Kaupi gull !

Ég, Magnús Steinþórsson 
gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Upplýsingar á demantar.is 

í s. 699 8000 eða komið 
í Pósthússtræti 13 ( við 

Austurvöll ), Verið velkomin

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

Staðgreiðum gull, 
demanta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu!
Upplýsingar í síma 661 7000.

www.kaupumalltgull.is

 Sjónvarp

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

 Til bygginga

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
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HEILSA

 Heilsuvörur

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

Lyfjalaus verkjastilling, 50%-100% 
árangur á nokkrum mínútum. Sími: 
564 5959

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Árangur með Herbalife í 30 ár. Hringdu 
og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 
896 4662 www.lifsstill.is

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

 Nudd

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. 

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Kíktu á heimasíðuna 

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

 Ýmislegt

Til sölu: Nýtt 60’’ plasma sjónvarp. 
Full HD. Verð 450þús. Nýr 2 
manna svefnsófi. Verð 35þús. Nýr 
peningaskápur vandaður 67 kíló Verð 
65þús. Teppamottur, mikið magn 
1000kr fm. Samlokukælir 45 þús. Sími 
774 2501.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Byssur

20 % afsláttur af öllum skotfærum. 
Kíktu á síðuna okkar Tactical.is S : 
517-8878

 Ýmislegt

Fjórir Eagles miðar, svæði A til sölu á 
kostnaðarverði. Uppl. í síma 820 0782.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

Stór góð íbúð, 3 herb Skilyrði kyrrð 
og reglusemi trygging 2 mán uppl. s. 
8600360

 Húsnæði í boði

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.Funahöfða 
17a -19 Rvk og Dalshraun 13 

Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og 
þvottavél. 824 4535.

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

2ja herb. í 109 Rvk.
Örugg leiga, þvottavél, þurrkari, 

Ísskápur, gardínur og öll ljós.
www.heimahagar.is
vidar@heimahagar.is

Herb. til leigu á svæði 201. Með aðgangi 
að eldh., baðherb. og þvottavél. Uppl. í 
síma 893 3475.

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

Stúdíó eða herbergi. Skammtíma-eða 
langtímaleiga. S. 821 4848.

Til leigu glæsilegt herbergi í miðborg 
Rvk. Aðgengi að eldhúsi, baðherbergi 
og þvottahúsi. Uppl. í síma 699 
7720/552 1225.

45 ferm. snyrtileg og falleg íbúð með 
húsgögnun á Baldursgötu til leigu. Leiga 
130 þús með rafm/hita og húsgjaldi. 
Íbúðin er laus strax. Hafa samband í 
síma 6963932 eða 6964563

Glæsileg 3 herb. 120fm íbúð með 
bílskýli , fyrir 50 ára og eldri. Uppl. í s. 
695 1095.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

Sumarbústaður til leigu í nágrenni 
Egilsstaða. Gisting fyrir allt að 6 manns. 
Upplýsingar í síma 8437811 eftir kl.17

 Geymsluhúsnæði

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

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

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

 UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR

 30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 
7285

 Gisting

Gisting í 1 eða fl. nætur. Heimasíðan er 
2cosyapartments.com eða nánari uppl. 
hjá Guðrúnu í síma 611 8699.

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Bifreiðasmiður óskast
Bílmálning ehf óskar eftir bifreiðasmið. 
Aðeins maður með reynslu kemur til 
greina. S 445 6480 og 867 7604 eða í 
tjonaskodun@tjonaskodun.is

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Spjalldömur 908 5500
Opið allan sólarhringin.

Atvinna

Tilkynningar FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

BESTU RITDEILURNAR, 
ÁDREPURNAR, 
SKAMMIRNAR 
OG ALLAR HINAR 
AÐSENDU GREINARNAR 
ERU Á VÍSI.

Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meira úrval afþreyingar, frétta og myndskeiða í topp–upplausn með greiðara 
og einfaldara aðgengi fyrir allar tölvur og farsíma. Horfðu, hlustaðu og fylgstu 
með öllu því sem gerist, hvar og hvenær sem er á Vísi.

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

Má bjóða ykkur meiri Vísi?

A
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Við Fellsmúla - ReykjavíkÚRVAL LAMPA & ÚTILJÓSA

VIÐ FELLSMÚLA - 108 REYKJAVÍK - SÍMI: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA
Mán. til fös. kl. 9 - 18
Laugard. kl. 10 - 16
Sunnud. kl. 12 - 16

ÚTILJÓS

10W

15W

18W

30W

36W

14W

21W

28W

Verð frá

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt

Litir: króm og hvítt

Litir: svart, hvítt, gráttLitir: svart, hvítt, grátt

1 x 36W

2 x 36W

4 x 14W 4 x 18W

á 2.5952.5952.595 Verð frá

Verð frá

á 2.9952.9952.995

1 x 36W

2.9952.9952.995

8W

13W

8W

3.9953.9953.995

3.9953.9953.995

3.9953.9953.995 3.9953.9953.995

1.9951.9951.995

1.9951.9951.995 1.9951.9951.995

1.9951.9951.995

með sparperu 28W8Wparperu 28með sparp
4.4954.4954.495 með sparperu 16Wmeð sparperu 16Wðmeð sparperu 16W

3.7953.7953.795

með sparperu 16Wmeð sparperu 16Wð 16W
3.3953.3953.395

3.2953.2953.295

3.2953.2953.295
með sparperu 28Wmeð sparperu 28Wð
4.2954.2954.295

3.9953.9953.995 3.9953.9953.995

3.5953.5953.5953.5953.5953.595 3.5953.5953.5953.5953.5953.595

3.9953.9953.995

2 x 36W

4.9954.9954.995

4 x 14W4 x 14W

6.9956.9956.995
4 x 18W

5.9955.9955.995

4.7954.7954.795 4.9954.9954.995 4.9954.9954.995 5.9955.9955.995

4 x 18W4 x 18W

5.9955.9955.995

2 x 36W2 x 36W

5.9955.9955.995

2 x 36W2 x 36W

4.9594.9594.959

á 4.9954.9954.995

4.9954.9954.995

Verð frá

Verð frá

5.5955.5955.595

13W

4.5954.5954.595

995995995

995995995

995995995

995995995

Með tenglum

Með tengli

FLÚRLAMPAR

INNF. FLÚRLAMPAR Í LOFT

FLÚRLAMPAR 
Á LOFT

FLÚRLAMPI Á LOFT ÚTI OG INNILJÓS

G9 25W

LÝSA UPP OG NIÐUR

FLÚRLAMPAR IÐNAÐARLAMPAR M/ SKERM SPEGLALAMPAR

INNRÉTTINGALAMPAR
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ohh.. haaa. Arg!!!!.... NEI!
Þess vegna legg ég 
ekki mikla áherslu 
á ræktina. Maður 

verður að geta sett 
hendur í vasa.

Og þú ert þá 
orðinn nokkuð 
sleipur í vasa-

billiard?
Ég er 

billiard-
meistari!

Veistu 
hvað! Öh..nei.

Þú þarft ekki lengur 
að rogast með þenn-
an þunga bakpoka 
því ég keypti handa 
þér svona 
sniðuga 

flugfreyju-
tösku!

Stóð ég 
mig vel?

Hafa orðin 
„félagslegt 
sjálfsmorð“ 

einhverja 
þýðingu fyrir 

þig?

Sp
ur

ðu
 

m
öm

m
u

Sp
ur

ðu
 

pa
bb

aMá 
ég fá 

snakk?

Nei, 
maturinn 

er 
tilbúinn 

eftir 
fimmtán 
mínútur!

Má 
ég fá 

snakk?

Ekkert 
mál, 

matur-
inn er 
ekki 

tilbúinn 
fyrr en 
eftir 

fimmtán 
mínútur!

LÁRÉTT
2. fiskur, 6. ólæti, 8. laus greinir, 9. 
bein, 11. mun, 12. ís, 14. slór, 16. 
rykkorn, 17. stúlka, 18. þörungur, 20. 
þys, 21. blóðsuga.

LÓÐRÉTT
1. leikur, 3. íþróttafélag, 4. eyja, 5. 
svelg, 7. aðdragandi, 10. spor, 13. bar 
að garði, 15. löngun, 16. flýtir, 19. 
tveir eins.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. ufsi, 6. at, 8. hið, 9. rif, 11. 
ku, 12. klaki, 14. droll, 16. ar, 17. mey, 
18. söl, 20. ys, 21. igla. 

LÓÐRÉTT: 1. hark, 3. fh, 4. sikiley, 5. 
iðu, 7. tildrög, 10. far, 13. kom, 15. 
lyst, 16. asi, 19. ll. 

Lesendur okkar 
eru á öllum aldri

með ólíka 
sýn á lífið

– og við þjónum   
   þeim öllum

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Íslendingar eru uppnámsfús þjóð. Okkur 
finnst við varla lifa til fulls nema hjart-

slátturinn dynji í líkingu við það þegar 
gripharður gæðingur skeiðar í ásamóði. 
Við fögnum hverju tækifæri til að geta 
fundið taugarnar titra og hér er fátt 

eitt af því sem í boði hefur verið 
undanfarin ár: Olíusamráð, 
Icesave, heiðurslaun Alþingis, 
tvöföldun Reykjanesbrautar, 
barnýgir kettir, glerhjúpur-
inn utan á Hörpu, greiðslu-
kortasamráð, Finnur Ing-
ólfsson, meintur dauði 
norðlensks hunds, fugla-
flensa, kennaraskortur, gos-
framleiðandasamráð, stað-

göngumæðrun …

LISTINN er jafnlangur og 
boðslistinn í nefnda Hörpu 

og vel á minnst, hann ætti 
einmitt líka erindi í þessa 
upptalningu. Það merki-
lega er að hvert uppnám 
dugar sjaldnast lengur en 
í 10 daga. Ég hef orðið 
svo vel vör við þetta 
mynstur því ég skrifa 
pistlana mína hér í 

Fréttablaðið aðra hverja 
viku. Venjulega lýk ég 

við þá þremur til fjórum dögum fyrir 
birtingu. Verði mér það á að velja eitt-
hvert umræðuefnið sem þá ber hæst get 
ég yfirleitt verið viss um að öllum sé orðið 
nákvæmlega sama þegar pistillinn loks 
birtist. Þá hefur nýtt uppnám þegar hafist 
með tilheyrandi hjartsláttartruflunum.

ÞJÓÐFRÆÐINGURINN Ólína Þorvarðar-
dóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, 
skrifaði um íslenska umræðuhefð á blogg-
síðu sinni í síðustu viku. „Umburðarlyndi 
fyrir skoðun er ekkert, upphrópanir og 
fordæmingar daglegt brauð, viðbitið er 
persónuárásir og níð um náungann. Um 
leið fellur verðgildi sjálfs tungutaksins. 
Með versnandi orðbragði dofna blæbrigði 
málsins og tilfinning manna fyrir dýpri 
merkingu sömuleiðis,“ segir Ólína og 
mælir þar karla og kvenna heilust.

EINMITT nú þegar erfiðir tímar ríkja í 
íslensku samfélagi og okkur veitti ekki af 
sálarró og samhug leyfum við umræðu-
hefðinni að taka okkur tungutaki og herða 
að án þess að hafa fyrir því að streitast 
á móti. Við ættum að temja okkur þá list 
betur að láta okkur fátt um finnast – nema 
náttúrlega um það sem óumdeilanlega 
skiptir mestu máli; næstu kynslóð. Sjáum 
til þess að það sé ekki orðbragð af ýsunni 
sem við eldum ofan í börnin okkar.

Upp námu menn
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Shia Labeouf, stjarnan úr Trans-
formers-myndunum, hefur útskýrt 
af hverju Megan Fox hvarf á braut 
úr myndaflokknum. Henni hugn-
aðist víst ekki að leika hálfgerða 
kynlífsdúkku eins og leikstjórinn 
Michael Bay vildi láta hana líta út 
fyrir að vera á hvíta tjaldinu. 

Þær sögusagnir hafa gengið að 
Fox hafi verið rekin úr hlutverk-
inu sökum þess að hún hafi verið 
ódæl og ekki sýnt leikstjóranum 
Michael Bay nægilega virðingu 
í viðtölum. Labeouf, sem hefur 
löngum verið þekktur fyrir að 
láta allt flakka í viðtölum, tekur 
upp hanskann fyrir fyrrum sam-
starfskonu sína í viðtali við Los 
Angeles Times og sendir leik-
stjóranum Bay tóninn í nýlegu 
viðtali. Labeouf segir Bay vera 
eilítið taktlausan þegar komi að 
kvikmyndatökum og hann hafi 
ekki alveg verið nógu nærgæt-
inn við hina ungu og óreyndu Fox. 
„Sumum finnst Bay vera svolítið 
dónalegur kvikmyndagerðarmað-
ur miðað við hvernig hann festir 
konur á filmu. Hann vill að konur 

höfði til kynhvata sextán ára pilta 
og Fox leið aldrei vel með það. Hún 
var algjörlega óþekkt en var svo 
bara skellt fyrir framan tökuvél-
arnar og sagt að hún væri kyn-
þokkafyllsta kona heims. Og hún 
átti erfitt með að sætta sig við 
það. Þegar Bay vildi að hún gerði 
ákveðna hluti þá var aldrei neinn 
tími til að fara fínt í hlutina 
heldur var bara vaðið áfram. 
Og þannig er Bay bara.“

Labeouf hrósar hins 
vegar nýjustu mótleik-
konu sinni, Rosie Hunt-
ington-Whitley. Hún 
hafi verið betur und-
irbúin undir hlutverk 
sem á að vera löðrandi í 
kynþokka. „Hún er auð-
vitað með þessa Vic-
toria‘s Secret-reynslu 
þannig að henni leið 
alltaf vel með sitt. 
Hún veit alveg hvað 
Bay er að hugsa og 
það breytti auðvitað 
allri stemningunni 
á tökustaðnum.“

Fox hætti út af kynþokkanum

KONURNAR HANS BAY Labeouf 
segir að Megan Fox hafi 
ekki hugnast starfsaðferðir 
Michaels Bay og því hafi 
hún hætt í Transformers. 

Victoria‘s Secret-fyrirsætan 
Rosie Huntington Whitley hefur 
tekið við keflinu af Fox.

Þau tíðindi berast nú yfir hafið að 
Harry prins sé orðinn einhleyp-
ur á ný. Kærasta hans til margra 
ára, Chelsy Davy, ákvað að slíta 
sambandinu því hún hefur engan 
áhuga á að verða prinsessa og þurfa 
að lifa lífi sínu samkvæmt konung-
legum reglum.  

Samkvæmt heimildum var það 
Davy sem ákvað að slíta sam-
bandinu vegna þess að hana langaði 
ekki að þurfa að lifa lífi sínu undir 
smásjá. „Ef Harry bæði hennar 
mundi hún segja nei, hún vill alls 
ekki verða prinsessa. Harry elskar 
hana mikið en er samt ekki í sárum 
vegna sambandsslitanna því hann 
veit að með útlit sitt, titil og sjarma 

getur hann heillað hvaða stúlku 
sem er,“ sagði heimildarmaður. 

Davy mun heldur ekki vera 
mikill aðdáandi Kate Middleton og 
hefur kallað prinsessuna „Stepford 
Katy“. „Kate er eins og fædd inn í 
konungsfjölskylduna, það er Chelsy 
ekki. Hún er skemmtanaglöð og 
virtist meira að segja vera timbruð 
í konunglega brúðkaupinu. Chelsy 
kann ekki við Kate og vill alls ekki 
verða eins og hún.“

Að sögn heimildarmanna hyggst 
Harry ferðast með bróður sínum 
og konu hans til Los Angeles í júlí 
og ætlar að sletta ærlega úr klauf-
unum. „Hann ætlar að heilla allar 
álitlegu stúlkurnar í Hollywood.“

Harry prins laus og liðugur

PRINS Á LAUSU Harry prins mun vera 
laus og liðugur á ný eftir að Chelsy Davy 
sleit sambandi þeirra. NORDICPHOTOS/GETTY

BRIDES MAIDS 8

X-MEN: FIRST CLASS 7 og 10.30(POWER)

KUNG FU PANDA 2 3D - ISL TAL 4

KUNG FU PANDA 2 3D -D ENS TAL 4, 6 og 8 - ÓTEXTUÐ

PAUL 10

GNÓMÍÓ OG JÚLÍA 3D - ISL TAL 4

FAST & FURIOUS 5 10

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

-BOX OFFICE MAGAZINE

T.V. -KVIKMYNDIR.ISÞ.Þ. Fréttatíminn

POWERSÝNING

KL. 10.30
 

2 fyrir 1 FORSÝNING

SÝND MEÐ ISL OG ENS TALI

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
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FRAMHALD AF VINSÆLUSTU GRÍNMYND 
SEM SÝND HEFUR VERIÐ Á ÍSLANDI.
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HANGOVER PART II  kl. 5.40 - 8 - 8.20 -10.20 - 11
X-MEN: FIRST CLASS kl. 5 - 8 -10.45
KUNG FU PANDA 2 3D ísl tal kl. 4 - 6
PIRATES OF THE CARIBBEAN 3D kl. 5 - 8 - 10.40

THE HANGOVER 2 kl. 6 - 8 - 9 - 10:20 - 11:10
THE HANGOVER 2 kl. 5:40 - 8 - 10:20
KUNG FU PANDA 2 M/ ísl. Tali kl. 5 - 6
KUNG FU PANDA 2 3D M/ ensku. Tali kl. 10:50 Ótextuð 

KUNG FU PANDA 2 ensku. Tali kl. 6 - 10:20 Með Texta

PIRATES 4    kl. 6(2D) - 8(3D) - 10(2D) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
SOMETHING BORROWED kl. 8

KUNG FU PANDA 2 3D M/ ísl. Tali kl. 6
KUNG FU PANDA 2 3D ensku. Tali kl. 8:10 - 10:20 Ótextuð

THE HANGOVER 2 kl. 6 - 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 6(2D) - 9(2D)

KUNG FU PANDA 2 3D M/ ísl. Tali kl. 6
HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20
PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl.  6 - 9 THE HANGOVER 2 kl. 8 - 10:20

PIRATES OF THE CARRIBEAN 4 kl. 8
THE LINCOLN LAWYER kl. 10:45

FRÁ ÞEIM SÖMU OG GERÐU

FRÁBÆR 
FJÖLSKYLDU
SKEMMTUN

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
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SMÁRABÍÓ

HÁSKÓLABÍÓ

BORGARBÍÓ

5%

NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

NÁNAR Á MIÐI.IS

GLERAUGU SELD SÉR

“BESTA ‘PIRATES’ MYNDIN” 
- M.P FOX TV P.H. BOXOFFICE MAGAZINE

NÁNARI UPPLÝSINGAR
OG MIÐASALA Á

BRIDESMAIDS FORSÝNING KL. 8 12
X-MEN: FIRST CLASS KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
PAUL KL. 10 12
FAST FIVE KL. 5.40 12

LOKALOKAÐÐ

STÓRKOSTLEG ÞRÍVÍDDARÆVINTÝRAMYND

FRÁBÆR ÞRÍVÍDD MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

UPPLIFÐU STUNDINA SEM Á EFTIR AÐ BREYTA HEIMINUM!

BRIDESMAIDS MASTERCARD FORSÝÝNING KL. 8  12
X-MEN: FIRST CLASS  KL. 4 - 5.15 - 8 - 10.45  12
X-MEN: FIRST CLASS Í LÚXUS KL. 5.15 - 8 - 10.45  12
KUNG FU PANDA 2 ÍSLENSKT TAL 3D KL. 3.40 - 5.50 L
KUNG FU PANDA 2 ENSKT TAL 3D KL. 8 L
PIRATES 4 3D KL. 5 - 8 - 10  10
FAST FIVE KL. 10.40  12
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FORSÝNING2 FYRIR 1

6. - 8. JÚNÍ

Bíó  ★★★

X-Men: First Class
Leikstjóri: Matthew Vaughn

Aðalhlutverk: James McAvoy, 
Michael Fassbender, Kevin Bacon, 
Jennifer Lawrence, Oliver Platt

Íslendingar biðu allan maímánuð 
eftir sumri og sól, og nú í júní-
byrjun bólar enn ekkert á not-
hæfu Nauthólsvíkur-veðri. En 
sumarið er svo sannarlega komið 
í bíó. Ofurhetjumyndirnar eru 
mættar til landsins, fyrst Thor, 
og nú X-Men: First Class.

Myndin er eins konar formáli 
X-Men þríleiksins sem byrjaði 
ágætlega en fjaraði síðan út í 
vitleysu. Hér fáum við að kynn-
ast hetjunum þegar þær voru að 
byrja í bransanum. Sagan hefst 
undir lok seinna stríðs en megin-
þorri myndarinnar gerist í upp-
hafi 7. áratugarins. „Stökkbreyt-
ingarnir“ eru einn af öðrum að 
ná tökum á ofurkröftum sínum 
og kumpánarnir Prófessor X og 
Magneto vinna hörðum höndum 
við að hóa liðinu saman.

Það er kærkomin tilbreyting 
að losna við tækni 21. aldarinnar 
í mynd sem þessari. Á tilrauna-
stofu X-mennanna eru engar staf-
rænar heilmyndir sem svífa um 
í lausu lofti, heldur gamaldags 

apparöt sem snúast og gefa frá 
sér ljós og píp. „Sixtísið“ er sæmi-
lega gert og ógn Sovétsins svífur 
yfir vötnum.

Leikararnir skila sínu og þeir 
McAvoy og Fassbender ná vel 
saman. Það er alltaf gaman að sjá 
Kevin Bacon 
(sem leik-
ur hér með 
Fassbender, 
en hann var 
í Inglourio-
us Basterds 
með Daniel 
Brühl, sem var 
síðan í Kóngavegi 
með Sigga Sigur-
jóns) og hann 
túlkar skúrkinn 
Sebastian Shaw 
með mik lum 
sóma.

Marvel-veldið er 
búið að þróa þægi-
lega ofurhetjuform-
úlu sem virkar vel á 
hvíta tjaldinu. X-Men: 
First Class fylgir form-
úlunni eftir í einu og öllu og ég 
get sætt mig við það því form-
úlan virkar. Hún samanstendur 
af hæfilegu magni kjánaskap-
ar, myndarlegu fólki í þröng-
um búningum, og misjöfnum 
tölvubrellum.

Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Skemmtilegt ævintýri 
sem tekur sig mátulega alvarlega. 
Enda engin ástæða til annars.

MARVEL HAMRAR JÁRNIÐ

BARA GÓÐAR MYNDIR www.bioparadis.is

THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER

HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

OKKAR EIGIN OSLÓ

ROUTE IRISH

DÍS (MEÐ ENSKUM TEXTA)

SKRAPP ÚT  (MEÐ ENSKUM TEXTA)

ASTRÓPÍA (MEÐ ENSKUM TEXTA)

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00, 22:00

18:00, 20:00

22:00

18:00

20:00

22:00

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
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VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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Stöð 2 þakkar þeim 20.000 Vildaráskrifendum sem glöddust með okkur á afmælishátíðinni í 
Fjölskyldu- og húsdýragarðinum laugardaginn 28. maí.

Frítt var í öll tæki í garðinum og voru þau vel nýtt, auk þess sem ljúffengar SS pylsur, ískalt Coke 
og Svali runnu ljúflega niður í gesti og gangandi.

Skemmtidagskráin var stjörnum hlaðin og féll vel í kramið hjá gestum. Skoppa og Skrítla, Latibær, 
Sveppi og Villi, Jóhanna Guðrún, Steindi, bræðurnir Friðrik Dór og Jón Jónsson og sjálfur Helgi 
Björns stigu á svið og er óhætt að segja að allir hafi þar fengið eitthvað við sitt hæfi.

VIÐ HLÖKKUM TIL AÐ HALDA AFMÆLISHÁTÍÐINNI ÁFRAM Á STÖÐ 2 Í ALLT SUMAR!

ÞAÐ HEFUR ALDREI VERIÐ
SKEMMTILEGRA  AÐ
VERA Í STÖÐ 2 VILD

Takk fyrir komuna
ð 2 þakkar þeið 2 þakkar þeiStöðStöð
skyldu- og húFjöls

t var í öll tækiFrítt
Svali runnu ljúog S

Skemmtidagskrá
Sveppi og Villi, Jó
Björns stigu á svi

VIÐ HLÖKKUM

Stöð 2 Plús og Stöð 2 Frelsi á VOD fylgja frítt með Vildaráskrift sem eykur 
sveigjanleika þinn til að gera og sjá allt það skemmtilegasta í sumar.

NOTAÐU PUNKTANA ÞÍNA SEM
ÞÚ HEFUR SAFNAÐ Í STÖÐ 2 VILD

KAUPTU VIÐBÓTARÁSKRIFT FYRIR PUNKTA
NÝTTU PUNKTANA ÞÍNA UPP Í GLÆSILEG TILBOÐ

Þú safnar allt að 1.280

punktum á mánuði
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sport@frettabladid.is

RAFAEL NADAL  fagnaði í gær sigri á opna franska meistaramótinu í tennis í sjötta sinn á ferlinum. Hann hafði betur 
gegn Roger Federer í úrslitaviðureigninni með þremur settum gegn einu. Nadal jafnaði þar með met Svíans Björn Borg 
sem vann opna franska sex sinnum á sínum tíma. Nadal er 25 ára gamall og hefur alls unnið tíu risamót í tennis.

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

- Í öll anddyri
- Hvaða stærð sem er
- Afgreidd á 2 dögum 
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Til sölu eru jarðirnar Hvammur og Hvammsvík 
í Hvalfirði. Jarðirnar eru um 607  hektarar að 
stærð og seljast saman með öllum mannvirkjum, 
ræktun og öðru fylgifé. 

Hvammur og Hvammsvík þykja einstaklega 
fallegar með fjölskrúðugu fuglalífi. Þar er í 
dag rekinn ferðaþjónusta með tjaldstæði, 
silungsveiði og 9 holu golfvelli. Í nágrenninu er 
fjöldi náttúruperla á borð við Staupastein, Glym, 
Brynju- og Botnsdal og Botnssúlur. 

Á jörðunum eru m.a. tvö 132 og 282 fm 
íbúðarhús, hlöðugrill, hlaða, vélageymsla, 
fjárhús, þjónustumiðstöð, æðarvarp o.fl. 

Jarðhitaréttindi eru undanskilinn sölunni. 
Kvöð er á um að Orkuveita Reykjavíkur geti 
borað eftir heitu vatni og byggt dæluhús með 
umgengnisrétti komi til þess að jarðhitaréttindin 
verði nýtt. Einnig eru undanskilin sölunni þinglýst 
réttindi annarra en Orkuveitu Reykjavíkur.

Kauptilboðsblað og sölulýsingu er hægt að 
sækja á http://www.or.is/UmOR/Eignasala/ 

Jarðirnar verða til sýnis áhugasömum 
kaupendum eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar gefa eftirfarandi starfsmenn 
Orkuveitu Reykjavíkur:

Hannes Frímann Sigurðsson í síma 516-6690

Ólafur Þór Leifsson í síma 516-6334

Kauptilboðum skal skila á móttökuborð í 
höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur Bæjarhálsi 
1 110 Reykjavík, fyrir kl. 12.00 miðvikudaginn 
17. ágúst 2011

ORES-2011-05-01.    
     
4.6.2011.

TIL SÖLU
Útivistarperla í nágrenni Reykjavíkur

Ef viðunandi tilboð fæst:

Hvammur og Hvammsvík 
í Kjósarsýslu

Landnúmer 126107 og 126106 Einkunnir íslensku landsliðsmannanna
Stefán Logi Magnússon, markvörður 6
Hefði átt að gera betur í fyrra markinu en átti að öðru leyti fínan dag.

Birkir Már Sævarsson, hægri bakvörður 5
Gleymdi sér í seinna markinu þegar hans maður fékk að skjóta óvaldaður. Duglegur að sækja 
fram á völlinn en gerði mistök í varnarleiknum.

Kristján Örn Sigurðsson, miðvörður 6
Stóð sína varnarplikt vel en líður illa með boltann. Gengur illa að spila út úr vörninni.

Hermann Hreiðarsson, miðvörður og fyrirliði 7
Dreif sína menn áfram með sinni alkunnu baráttu. Hefði mátt gera betur í fyrra markinu þó 
svo að sökin hefði ekki verið hans. Átti góðan dag þegar á heildina er litið.

Bjarni Ólafur Eiríksson, hægri bakvörður 4
Pressaði ekki skotmanninn í fyrra markinu og hörfaði undan Rommedahl áður en hann lagði 
upp síðara mark Dana. Þetta voru atriði sem breyttu leiknum.

Aron Einar Gunnarsson, varnartengiliður 6
Mikill dugnaðarforkur og vann vel á miðjunni, eins og hann hefur alltaf gert. 

Ólafur Ingi Skúlason, varnartengiliður 6
Grimmur á boltann og sinnti sínu þokkalega. Hans besti landsleikur í langan tíma. 

Eiður Smári Guðjohnsen, sóknartengiliður 8
Besti maður íslenska liðsins. Afar duglegur að koma sér fyrir aftan boltann og einfaldlega 
mikil gæði í öllu sem hann gerði á vellinum.

Gylfi Þór Sigurðsson, vinstri kantmaður 7
Átti nokkrar hættulegar spyrnur og sýndi inn á milli lipra takta. Líkt og hjá öðrum sóknar-
mönnum vantaði að reka smiðshöggið á sóknaraðgerðirnar.

Kolbeinn Sigþórsson, hægri kantmaður 6
Frábær í fyrri hálfleik en dró af honum í þeim síðari. Ógnaði þó marki Dana lítið.

Heiðar Helguson, sóknarmaður 6
Átti að vera maðurinn sem myndi skora mörkin en hann komst sjaldan nálægt því að ógna 
marki Dananna. Hljóp mikið, var duglegur að vinna boltann en þreyttist í seinni hálfleik.

Alfreð Finnbogason, varamaður á 67. mínútu fyrir Ólaf Inga 6
Kom inn með fínan kraft í sóknarleikinn en eftir að Danir komust 2-0 yfir var leiknum lokið.

Jóhann Berg Guðmundsson, varamaður á 77. mínútu fyrir Heiðar –

Laugardalsvöllur, áhorf.: 7.629

Ísland Danmörk

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–11 (2–6)
Varin skot Stefán Logi 4 – Sörensen 2
Horn 2–5
Aukaspyrnur fengnar 15–14
Rangstöður 2–4

0-1 Lasse Schöne (60.)
0-2 Christian Eriksen (75.)

0-2
Firat Aydinus, Tyrkl. (5)

FÓTBOLTI Ísland tapaði 2-0 fyrir 
Danmörku í undankeppni EM 2012 
á Laugardalsvelli um helgina og 
mátti því lúta í gras í átjánda sinn 
í 22 tilraunum gegn okkar kæru 
frændum. Íslenska þjóðin hefur 
beðið lengi eftir þeirri stund þegar 
við vinnum loksins sigur á Dönum 
því þetta er jú sú þjóð sem við 
viljum helst vinna. En biðin eftir 
fyrsta sigrinum lengist eitthvað 
enn.

Það er einnig að vera orðin 
gömul saga að íslensku landsliðs-
mennirnir komist ágætlega frá 
leiknum án þess þó að niðurstaða 
leiksins sé í takti við það. Þannig 
hefur það iðulega verið í undan-
förnum landsleikjum og var margt 
ágætt við leik íslenska liðsins á 
laugardaginn.

Það er þó tvennt sem stendur 
upp úr. Annars vegar er tilfinn-
anlegur skortur á að sóknarmenn 
liðsins nái að skapa sér almenni-
leg færi við mark andstæðingsins. 
Hins vegar sýndi það sig enn og 
aftur að stundareinbeitingarleysi 
og hreinn og klár klaufaskapur 
varð Íslandi að falli í vörninni.

„Auðvitað er ég hundsvekktur. 
Mér fannst ekkert benda til þess 
að þeir væru að fara að vinna leik-
inn frekar en við,“ sagði lands-
liðsþjálfarinn Ólafur Jóhann-
esson eftir leik. „En við settum 
ekki pressu á skotmanninn í fyrra 

markinu og hann hittir boltann. 
Auðvitað hefði varnarmaður-
inn átt að gera betur í því. Mörk 
breyta leikjum og það gerði það 
svo sannarlega í þessum leik. Það 
er óskastaða fyrir Dani að vera 1-0 
yfir og geta leikið sér aðeins með 

boltann. Við reyndum að færa liðið 
okkar aðeins framar á völlinn og 
annað markið kom eftir það.“

Hann tók undir að það hefði 
vantað bit í sóknarleikinn. „Það 
vantaði þetta síðasta. Að því höfum 
við verið að leita og við skulum 
vona að við finnum það.“

Niðurstaðan er sú að Ísland er í 
neðsta sæti H-riðils undankeppn-
innar með eitt stig eftir fimm leiki.

 eirikur@frettabladid.is

Sama gamla tuggan gegn Dönum
Íslenska karlalandsliðinu tókst ekki að vinna Dani í leik liðanna um helgina, frekar en áður. Ísland tapaði 
2-0 þrátt fyrir ágæta spilamennsku en eins og svo oft áður skorti allt bit í sóknarleik íslenska liðsins.

FYRIRLIÐINN Í BARÁTTUNNI Hermann Hreiðarsson fór fyrir sínum mönnum í 
íslensku vörninni. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson 
segir að það hafi verið ágætt tæki-
færi um helgina að vinna sigur á 
Dönum. Leikurinn tapaðist þó á 
endanum, 2-0, þrátt fyrir ágæta 
takta í íslenska liðinu. Gylfi segir 
þó að betur má ef duga skal.

„Það var ekki alveg nógu gott 
hvernig við spiluðum boltanum úr 
vörninni en einu hálffærin sem við 
sköpuðum okkur komu eftir að við 
unnum boltann og náðum að sækja 
snöggt á þá í gegnum miðjuna,“ 
sagði Gylfi eftir leikinn.

„En ég get ekki sagt að við spil-
uðum mög vel. Það var mikið spil 
í kringum Eið þegar hann fékk 
boltann en við þurfum að spila 
mikið betur ef við ætlum að sækja 
einhver stig í þessum riðli.“

Gylfi segir niðurstöðuna von-
brigði. „Það kom okkur ekkert á 
óvart við leik danska liðsins og 
við erum mjög ósáttir við að ná 
ekki neinu úr þessum leik. Það 
eru ungir leikmenn að koma upp 

en það er ekki endalaust hægt að 
tala um hvað útlitið er bjart. Við 
þurfum að gera eitthvað í þessu – 
safna stigum og nýta þau færi sem 
við fáum.“ - esá

Gylfi Þór Sigurðsson eftir leikinn um helgina:

Þurfum að spila betur

MIKILVÆGUR Gylfi Þór Sigurðsson í 
leiknum gegn Dönum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

UNDANKEPPNI EM 2012
Ísland - Danmörk 0-2
Portúgal - Noregur 1-0
1-0 Helder Postiga (53.)

Staðan í H-riðli: Portúgal 10 stig, Dan-
mörk 10, Noregur 10, Kýpur 2, Ísland 1.



50 KASSAR 
AF HLEÐSLU

ÍS
L

E
N

S
K

A
 S

IA
.I

S
 M

S
A

 5
50

00
 0

5/
11

100% 
HÁGÆÐA 
MYSUPRÓTEIN

10 
HLEÐSLUTÖSKUR
FULLAR AF HLEÐSLU

2
GARMIN

FORERUNNER 305

2
IPOD NANO
SEM HENTAR VEL 
Í LÍKAMSRÆKTINA

BESTA MYND SUMARSINS VINNUR

FLUGMIÐA
FYRIR TVO TIL EVRÓPU

WWW.MS.IS

SUMARLEIKUR 

Á FÉSBÓK 

SENDU INN MYND 
AF ÞÉR MEð HLEðSLU 
Á FÉSBÓK OG ÞÚ GÆTIR 
UNNIð GLÆSILEGA 
VINNINGA.

TIL Að TAKA ÞÁTT ÞARFTU BARA EINN 
HLEðSLUDRYKK OG MYNDAVÉL. 
ÞÚ HLEðUR MYNDINNI Á VEGGINN 
Á FÉSBÓKARSÍðU HLEðSLU OG SETUR 
NAFNIð ÞITT UNDIR.
FYRSTA HVERS MÁNAðAR (JÚNÍ, JÚLÍ, 
ÁGÚST) VERðA VALDAR SKEMMTILEGUSTU 
MYNDIRNAR SEM HLJÓTA GLÆSILEGA 
VINNINGA. 

Að LOKUM (1.-10. ÁGÚST) VERðUR 
BESTA MYND SUMARSINS VALIN 
OG HLÝTUR VINNINGSHAFINN 
FLUGMIðA FYRIR TVO TIL EVRÓPU.

Í HVERJUM MÁNUÐI
VERÐA EFTIRTALDIR 
VINNINGAR Í BOÐI:

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR 
UM LEIKINN Á FÉSBÓK -

facebook.com/hledsla

* VINNINGSMYNDIR MÁNAÐARINS VERÐA NOTAÐAR TIL AÐ AUGLÝSA LEIKINN ÁFRAM Í SUMAR.  MEÐ SAMÞYKKI ÞÁTTTAKENDA.

2  FJALLAHJÓL
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UTAN VALLAR
Eiríkur Stefán Ásgeirsson
segir sína skoðun

SENDU SMS ESL DVD

Á NÚMERIÐ 1900

ÞÚ FÆRÐ SPURNINGU OG 

SVARAR MEÐ ÞVÍ AÐ SENDA

SMS SKEYTIÐ ESL A, B EÐA C Á 

NÚMERIÐ 1900

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

DVD MARKAÐUR

ELKO

GEGGJAÐIR
AUKAVINNINGAR!

VERÐ FRÁ:

495KR

VILTU VINNA 

3D 
SJÓNVARP?

Með því að taka þátt ertu 
kominn í SMS klúbb. 149 kr./SMS-ið. 

Þegar Ísland situr á botni síns riðils með eitt stig af 
fimmtán mögulegum og með landsliðsþjálfara sem 
hefur unnið einn mótsleik af fimmtán síðan hann tók 
við, er eðlilegt að spyrja hvort hann sé rétti mað-
urinn til að finna lausnir á þeim erfiðleikum 
sem steðja að liðinu.

Það var þess vegna sem ég spurði Ólaf 
Jóhannesson landsliðsþjálfara einmitt að því 
eftir tapleikinn gegn Dönum á laugardaginn.

„Ja, nú segi ég eins og góður maður sagði 
– nú ertu farinn að tala um eitthvað annað en 
fótbolta og því get ég ekki svarað,“ var svarið 
sem ég fékk. Frekari útskýringar gaf hann 
ekki á því. Hann stóð upp og gekk út 
af blaðamannafundinum. Þrátt fyrir 
svar Ólafs snerist spurningin vita-
skuld fyrst og síðast um fótbolta. 
Viðbrögðin lýsa manni sem átti 
engar skýringar á reiðum höndum. 

Menn eru dæmdir af árangri 
sínum og árangurinn talar sínu 
máli. Það er hins vegar ekki úr vegi 
að ræða um þetta í réttu samhengi. 
Liðið hefur verið að spila ágætlega, 
hefur alls ekki lagt það í vana sinn að 
tapa stórt en sem fyrr vantar ákefð, 
bit og drifkraftinn til að reka smiðs-
höggið á sóknirnar. Við þurfum 
mann sem getur kallað fram þann 
þátt í leik íslenska liðsins.

Ólafur er nú á sínu fjórða starfsári og hefur ekki tekist 
það. Því þurfa þeir sem völdin hafa að taka ákvörðun 
um framhaldið – hvort það sé rétt að halda tryggð við 

þann þjálfara.
Sama hvaða skoðun menn kunni að hafa á 

landsliðinu – ekki er hægt að þræta fyrir eitt. Að 
það hafi verið á þriðja þúsund auð sæti á lands-
leik gegn Danmörku hlýtur að vera stórkostlegt 
áhyggjuefni fyrir KSÍ. Stemningin á leiknum var 
sorglega léleg og svo virðist sem áhugi almenn-
ings á landsliðinu sé í algeru lágmarki.

Fram undan eru gríðarlega spennandi tímar í 
íslenskri knattspyrnu og Evrópumeistaramót 

U-21 landsliðsins handan við hornið. Þjálf-
ari A-landsliðsins er að taka við ein-

hverjum besta hópi ungra íslenskra 
knattspyrnumanna sem þjóðin hefur 
séð og ábyrgðin er mikil. 

Ef allt er með felldu innan raða 
Knattspyrnusambandsins verður 
að setja málefni A-landsliðsins í 
naflaskoðun. 

Fyrsta mál á dagskrá á að vera 
hvort rétt sé að treysta núverandi 
þjálfara fyrir því verkefni. Sú 
spurning hlýtur að eiga rétt á 
sér og væri það stórkostlegt 
ábyrgðarleysi af hálfu forystu KSÍ 

að taka þessi mál ekki í allsherjar 
endurskoðun.

Er Ólafur okkar gæfu smiður?

HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið í handknattleik tók stöllur 
sínar frá Úkraínu í sextíu mínútna 
kennslustund í leik liðanna í gær-
dag. Nítján marka sigur landsliðs-
ins var eitthvað sem var ekki einu 
sinni til í villtustu draumum þjálf-
ara liðsins Ágústs Jóhannssonar.

„Nei, ég verð að viðurkenna það. 
Ég átti ekki von á svona stórum 
sigri. Við vorum að tala um það 
þjálfararnir að sjö marka sigur 
væri ansi sterkt en stelpurnar 
spiluðu frábærlega. Ég er gríðar-
lega ánægður með vinnusemina, 
agann og þolinmæðina og svo voru 
áhorfendur stórkostlegir. Það var 
frábært að spila á svona heima-
velli,“ sagði Ágúst.

Frá því að flautað var til leiks 
var ljóst hvort liðið ætlaði sér í 
lokakeppnina í Brasilíu. Íslensku 
stelpurnar voru ákveðnar í vörn-
inni og fyrir aftan hana átti Guðný 
Jenný Ásmundsdóttir stórleik. 
Margir höfðu áhyggjur af mark-
vörslunni fyrir leikinn enda tveir 
reynslumestu markverðir liðsins 
fjarri góðu gamni. Þær áhyggjur 
reyndust ástæðulausar.

Í sókninni gekk allt upp fram-
an af leik. Boltinn gekk hratt á 
milli og leikmenn íslenska liðsins 
áræðnir í aðgerðum sínum. Skot-

nýting liðsins var með ólíkindum 
og markaskorun dreifðist jafnt. 
Hið sama verður ekki sagt um and-
stæðinginn en vinstri skytta úkra-
ínska liðsins skoraði tólf af átján 
mörkum liðsins.

„Við erum komnar með virkilega 
flottan hóp. Hver einasti leikmað-
ur sem kemur inn á er klár og er 
með sitt hlutverk á hreinu,“ sagði 
skælbrosandi Rakel Dögg Braga-
dóttir fyrirliði í leikslok. Fjór-
tán af sextán leikmönnum liðsins 
komu við sögu í leiknum og munar 
um minna að hafa úr breiddinni að 
spila.

Forskot íslenska liðsins byggð-
ist upp jafnt og þétt og aldrei var 
slakað á klónni. Liðið jók meira að 
segja forskot sitt undir lok fyrri 
hálfleiks þegar liðið var í tvígang 
manni færri. „Við töluðum um það 
í hálfleik að fara ekki að halda ein-
hverju heldur að bæta við hægt 
og rólega. Það gekk eftir,“ sagði 
Ágúst þjálfari.

Úkraínska landsliðið hefur verið 
fastagestur á stórmótum undan-
farna áratugi en ljóst er að liðið 
hefur oft verið sterkara. Leikmenn 
liðsins virkuðu hreinlega áhuga-
lausir líkt og þjálfarinn Leonid 
Yevtushenko sem var pollrólegur 
á bekknum. Nýtti ekki einu sinni 
leikhlé sitt í síðari hálfleiknum til 
þess að skipuleggja leik liðsins. 
Hann var skiljanlega ekki bjart-
sýnn fyrir síðari leik þjóðanna um 
næstu helgi.

„Við eigum engan möguleika. 
Fimm til sex marka munur eða 
jafnvel tíu marka munur er 
möguleiki en ekki nítján,“ sagði 
Yevtushenko í leikslok.

Sigurvilji og sjálfstraust 
íslensku stúlknanna er greinilega 
mikið um þessar mundir. Stígandi 
hefur verið í leik liðsins á undan-
förnum árum og ljóst að Ísland á 
kvennalandslið í handknattleik 
sem er farið að standast sterkustu 
þjóðum heimsins snúning. - ktd

Stelpurnar stórkostlegar
Ísland vann í gær nítján marka sigur á Úkraínu, 37-18, í undankeppni HM í 
Brasilíu. Fátt getur komið í veg fyrir að stelpurnar fari á sitt annað stórmót í röð 
en liðin mætast aftur ytra um næstu helgi. Þjálfari Úkraínu hefur játað ósigur.

FRÁBÆRUM SIGRI FAGNAÐ Rakel Dögg Bragadóttir landsliðsfyrirliði fagnar sigrinum ásamt liðsfélögum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ísland - Úkraína 37-18 (18-8)
Mörk Íslands (skot): Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 8 (8), Rakel Dögg Bragadóttir 7/1 
(12/3), Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 6 (10), Ásta Birna Gunnarsdóttir 5 (5), Karen Knútsdóttir 
4 (8), Þórey Rósa Stefánsdóttir 3 (5), Rut Jónsdóttir 2 (2), Hanna G. Stefánsdóttir 1 (1), Stella 
Sigurðardóttir 1 (1), Brynja Magnúsdóttir (1/1).
Varin skot: Guðný Jenný Ásmundsd. 25 (43/3, 58%). Mörk úr hraðaupphlaupum: 9.



„Ómögulegt“ er ekki í orðabókinni
Keilir er alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Keilir hefur 
verið frumkvöðull námsgreina á Íslandi. Háskólabrúin hefur hjálpað fjölda fólks að komast 
í háskólanám, námsgreinar innan Heilsuskóla Keilis og Orku- og tækniskólans hafa skapað 
sér mikla sérstöðu og Flugakademían hefur verið leiðandi í flugnámi á Íslandi.
Keilir er metnaðarfullt menntafyrirtæki sem leggur áherslu á nýsköpun í námi og kennslu.

KEILIR er eitt fjölmargra fyrirtækja sem 
kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða og 
atvinnulífs, sem sína bækistöð.

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp þar sem 
alþjóð legt gagna ver er að rísa og fjöldi áhuga verðra sprotafyrirtækja. 
Mikil upp bygging er á svæðinu og má 
þar nú meðal annars finna leikskóla, 
grunn skóla, verslun og veitinga stað.

P
IP

A
R

\T
B

W
A

-S
ÍA

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar

www.keilir.net
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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

ÚtvARp FM

SKJÁReinn

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

Stöð 2

> Nicole Kidman

„Þú ert ekkert í Bandaríkjunum án 
þess að vera í sjónvarpi.“

Nicole Kidman leikur í kvikmynd-
inni Australia sem fjallar um 
breska hefðarfrú sem ferðast til 
Ástralíu til að leita uppi eigin-
mann sinn. Myndin er sýnd á 
Stöð 2 Bíói kl. 20.

18.15 Að norðan Fjölbreyttur þáttur um 
norðlenskt mannlíf.

18.30 Tveir gestir Fjölbreyttur þáttur þar 
sem gestastjórnandi fær til sín góðan gest.

15.00 Landsleikur í fótbolta (e)

16.55 Skógarnir okkar - Haukadalur 
(5:5)

17.20 Landinn (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Mærin Mæja (17:52)

18.08 Húrra fyrir Kela (27:52)

18.30 Sagan af Enyó (23:26)

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.15 Horfnir heimar – Járnöld (2:6) 
(Ancient Worlds) Heimildarmyndaflokkur frá 
BBC um rætur siðmenningarinnar á tíma-
bilinu þegar fyrstu borgirnar urðu til í Mesó-
pótamíu og til falls Rómaveldis.

21.10 Leitandinn (27:44) (Legend of 
the Seeker) Bandarísk þáttaröð um ævin-
týri kappans Richards Cypher og dísarinnar 
Kahlan Amnell. Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Liðsaukinn (3:32) (Rejseholdet) 
Dönsk spennuþáttaröð um sérsveit sem er 
send um alla Danmörk til að hjálpa lögreglu 
á hverjum stað að upplýsa erfið mál. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.

23.20 Kvartanakórinn (Complaints 
Choir) Dönsk heimildarmynd. (e)

00.20 Kastljós (e)

00.55 Fréttir (e)

01.05 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Rachael Ray (e)

08.45 Pepsi MAX tónlist

16.35 An Idiot Abroad (8:9) (e)

17.25 Rachael Ray

18.10 Top Chef (2:15) (e)

19.00 Kitchen Nightmares (10:13) (e)

19.45 Will & Grace (18:25)

20.10 90210 - LOKAÞÁTTUR (22:22) 
Bandarísk þáttaröð um ástir og átök ung-
menna í Beverly Hills. Hörkuspennandi loka-
þáttur af þessum vinsælu þáttum. Útskriftin 
nálgast og allt fer í háaloft þegar Naomi 
tekur ákvörðun sem gæti seinkað útskriftinni 
hennar.

20.55 Hawaii Five-O (14:24) Bandarísk 
þáttaröð sem byggist á samnefndum 
spennuþáttum sem nutu mikilla vinsælda 
á sjöunda og áttunda áratugnum. Æsilegur 
bílaeltingarleikur endar með andláti flótta-
mannsins en tvær grímur renna á lögregluna 
þegar rotið lík finnst í bílnum.

21.45 CSI (21:22) Bandarískir sakamála-
þættir um störf rannsóknardeildar lögreglunn-
ar í Las Vegas. Fjöldamorðinginn Nate Hak-
sell leikur lausum hala á ný og rekur rann-
sóknarteymið slóð hans til borg englanna í 
Los Angeles.

22.35 Penn & Teller (2:10)

23.05 Californication (10:12) (e)

23.35 Law & Order: Criminal Intent 
(2:16) (e)

00.25 CSI: New York (20:23) (e)

01.10 Will & Grace (18:25) (e)

01.30 Hawaii Five-O (14:24) (e)

02.15 Pepsi MAX tónlist

06.00 ESPN America

07.00 The Memorial Tournament (4:4)

12.00 Golfing World

12.50 The Memorial Tournament (4:4)

18.00 Golfing World

18.50 The Memorial Tournament (4:4)

22.00 Golfing World

22.50 US Open 2002 - Official Film

23.50 ESPN America

08.40 Made of Honor
10.20 Wayne‘s World
12.00 Red Riding Hood 
14.00 Made of Honor
16.00 Wayne‘s World
18.00 Red Riding Hood
20.00 Australia
22.40 Billy Bathgate
00.25 Street Kings
02.10 Clerks 2
04.00 Billy Bathgate
06.00 Fracture

19.30 The Doctors
20.15 Ally McBeal (8:22) Unnusti Fran-
ces reynir við Ally, Kimmy ákveður að lög-
sækja stefnumótaþjónustu eftir að hafa eytt 
í hana stórfé án þess að finna hinn eina 
sanna og Ally hittir fyrir anda ungs drengs.
21.00 Fréttir Stöðvar 2 
21.25 Ísland í dag 
21.50 The Mentalist (22:24) Þriðja serían 
af frumlegri spennuþáttaröð um Patrick Jane, 
sjálfstætt starfandi ráðgjafa rannsóknarlög-
reglunnar í Kaliforníu. Hann á að baki glæsi-
legan feril við að leysa flókin glæpamál með 
því að nota hárbeitta athyglisgáfu sína. 
22.35 Rizzoli & Isles (4:10) Spennandi 
glæpaþáttaröð um leynilögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninn Mauru Isles sem eru afar 
ólíkar en góðar vinkonur. Jane er eini kven-
leynilögreglumaðurinn í morðdeild Boston og 
er hörð í horn að taka og mikill töffari. Maura 
er hins vegar afar róleg og líður best á rann-
sóknarstofu sinni meðal þeirra látnu. 
23.20 Damages (3:13) 
00.05 Ally McBeal (8:22) 
00.50 The Doctors
01.30 Sjáðu
01.55 Fréttir Stöðvar 2 
02.45 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV 

07.00 Dallas - Miami

17.55 Dallas - Miami Útsending frá 
þriðja leik Dallas Mavericks og Miami Heat í 
úrslitum NBA. 

19.45 Víkingur - Fylkir Bein útsending 
frá leik Víkings og Fylkis í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

22.00 Golfskóli Birgis Leifs (11:12) 
Golfþáttur þar sem besti kylfingur Íslands, 
Birgir Leifur Hafþórsson, tekur fyrir allt sem 
tengist golfi og nýtist kylfingum á öllum 
stigum leiksins.

22.25 LA Liga’s Best Goals Fallegustu 
mörkin í spænsku úrvalsdeildinni veturinn 
2010-2011.

23.20 Víkingur - Fylkir

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi 
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors 
10.10 Lie to Me (12:13) 
10.55 Total Wipeout (1:12) 
11.55 Smallville (3:22) 
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol (6:43)
13.40 American Idol (7:43) 
14.20 American Idol (8:43) 
15.05 ET Weekend
15.50 Barnatími Stöðvar 2
17.05 Bold and the Beautiful
17.30 Nágrannar
17.55 The Simpsons (10:22)
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 (12:22) 
19.45 Modern Family (21:24)
20.10 Glee (21:22) Önnur gamanþáttaröð-
in um metnaðarfullu menntaskólanemana.
20.55 Fairly Legal (1:10) Ný dramatísk og 
hnyttin þáttaröð sem fjallar um Kate Reed. 
Hún starfaði sem lögmaður á virtri lögfræði-
stofu fjölskyldunnar sinnar í San Francisco en 
ákvað að gerast sáttamiðlari þar sem henni 
fannst réttarkerfið ekki vera nógu skilvirkt. 
22.15 Nikita (12:22) Ný og hörkuspenn-
andi þáttaröð frá Warner Bros um leyniþjón-
ustuna Division sem ræður til sín ungmenni 
sem áttu erfiða æsku. 
23.00 The Office (6:6) 
23.30 Modern Family (19:24)
23.55 How I Met Your Mother (10:24) 
00.20 Bones (10:23) 
01.05 Hung (7:10) 
01.35 The Tudors (1:8) 
02.25 The Tudors (2:8)
03.15 Section 60: Arlington National 
Cemetery
04.10 CJ7 
05.40 Fréttir og Ísland í dag

18.00 PL Classic Matches: Newcastle 
- Man. United, 1996 

18.30 Man. Utd. - Aston Villa 
Útsending frá leik Manchester United og 
Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni.

20.15 WBA - West Ham Útsending frá 
leik West Bromwich Albion og West Ham í 
ensku úrvalsdeildinni.

22.00 Liverpool - Man. City Útsending 
frá leik Liverpool og Manchester City í ensku 
úrvalsdeildinni.

23.45 PL Classic Matches: Arsenal - 
Liverpool, 2003 

20.00 Heilsuþáttur Jóhönnu Frábærir 
þættir sem hafa vakið verðskuldaða athygli.

20.30 Golf fyrir alla Við höldum áfram 
að spila á Hamarsvelli í Borgarnesi.

21.00 Frumkvöðlar Elínóra Inga og frum-
kvöðlar Íslands.

21.30 Eldhús meistaranna Magnús Ingi 
og Viðar Freyr í eldhúsum höfuðborgarinnar.

Dagskrá ÍNN er endurtekin um helg-
ar og allan sólarhringinn.

… og passar með öllu

www.ms.is
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Laugardagsdagskrá Ínn hljóðaði svo: 
Björn Bjarna: „Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra mennta-, dóms 
og kirkjumála brýtur til mergjar málefni líðandi stundar með gestum 
sínum.“ Þáttur sem hefur vissulega kúvent íslenskri stjórnmálaum-
ræðu að undanförnu. Ég missi aldrei af Bjössa og vinum hans. 

veiðisumarið: „veiðiþáttur í umsjá Gunnars Bender og félaga.“ Ég 
renndi síðast fyrir bleikju þegar ég var 12 ára gömul. eftir kósýkvöld 
með Bendernum fór ég á netið, pantaði mér veiðigræjur og sótti um 
aðild að hinum ýmsu veiðigrúppum á Facebook til þess að setja mig 
betur inn í málin. Ég hef þó enn ekki verið samþykkt í einum einasta.

Gestagangur hjá Randver: „Randver Þorláksson fær til sín gesti.“ 
Spaugstofan veit ekki hvað átt hefur fyrr en misst hefur. Þessir þættir 
eru snilld! Þá meina ég Gestaganginn, ekki Spaugstofuna.

Bubbi og Lobbi: „Stjórnmálaskýrendurnir Bubbi og Lobbi segja 
frá því sem er að gerast í pólitíkinni á sinn einstaka og fræðandi 
hátt.“ Að vera rekinn frá Útvarpi Sögu þýðir svo sannarlega ekki að 

þú getir ekki látið til skarar skríða í fjölmiðlum! Sigurður G. tómasson 
og Guðmundur Ólafsson sýna það hér með og sanna. 

Hrafnaþing: „Hrafnaþing er einn vinsælasti spjall-
þáttur í íslensku sjónvarpi í dag og hefur verið um 
árabil. [...]“ Það er litlu við þetta að bæta. nema að 
koma því til ingva Hrafns að Flórída-færslum sé orðið 
ábótavant.

Sjávarútvegur á ögurstundu: „Saga sjávarútvegs á 
Íslandi rakin.“ Hér er ævisafni Heiðars Marteinssonar 
um útgerð og sjósókn gerð góð skil. Ómissandi 
í ljósi og skugga kvótafrumvarpa, stórra sem 
smárra.

Með útlistun þessari vill undirrituð undirstrika 
ótvírætt mikilvægi sjónvarpsstöðvarinnar Ínn 
og bendir landsmönnum á að íhuga vandlega 
hvernig samfélagið væri án hennar. 

VIð TæKIð: SUNNA VALGERðARDóTTIR OG TéKKLISTI LAUGARDAGSINS

Enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur
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Frábært opnunartilboð
–flug og gisting frá 21.600 kr.

flugfelag.is

Í tilefni aF opnun Icelandair Hótels Akureyrar þann 9. júní nk. og endurnýjunar 
Icelandair Hótels Loftleiða, sem einnig VERÐUR opnAÐ undir nýju nafni þann 
sama dag, bjóðum við frábær opnunartilboð á flugi og gistingu í júní.

Bókaðu flugið tímanlega á flugfelag.is

Bókanlegt hjá hópadeild í síma 570 3075 eða á netfanginu hopadeild@flugfelag.is

Tilboð til Reykjavíkur gildir 1.–30. júní. Tilboð til Akureyrar gildir 9.– 30. júní. 

FLUG OG GISTING Á ICELANDAIR HOTEL AKUREYRI

Flug frá Reykjavík til Akureyrar og tilbaka, ásamt sköttum

Gisting í eina nótt á Icelandair Hotel Akureyri

Verð aðeins 21.600 kr. á mann í tveggja manna herbergi

Verð aðeins 25.600 kr. í eins manns herbergi

Aukanótt í tveggja manna herbergi 5.600 kr. á mann og 

9.600 kr. í eins manns herbergi

Morgunmatur 1.600 kr. á mann

FLUG OG GISTING Á ICELANDAIR HOTEL LOFTLEIÐUM

Flug til Reykjavíkur og tilbaka, ásamt sköttum

Gisting í eina nótt á Icelandair Hotel Loftleiðir

Verð aðeins 21.600 kr. á mann í tveggja manna herbergi

Verð aðeins 25.600 kr. í eins manns herbergi

Aukanótt í tveggja manna herbergi 5.600 kr. á mann og 

9.600 kr. í eins manns herbergi.

Morgunmatur 1.750 kr. á mann

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

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

Meiri Vísir.

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.

Í KVÖLD

FM 92,4/93,5

10.45 Fawlty Towers 11.15 The Weakest Link 
12.05 Keeping Up Appearances 12.35 Fawlty 
Towers 13.10 ‚Allo ‚Allo! 13.35 ‚Allo ‚Allo! 14.00 
‚Allo ‚Allo! 14.30 The Weakest Link 15.15 The 
Weakest Link 16.05 Fawlty Towers 16.40 ‚Allo 
‚Allo! 17.10 ‚Allo ‚Allo! 17.40 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 23.00 Dalziel and Pascoe 23.45 Dalziel and 
Pascoe 00.35 Top Gear

10.10 21 Søndag 11.00 Liv på landet 11.30 Ud 
i det blå 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 Kyst til kyst 19.00 TV Avisen 19.25 Horisont 
19.50 SportNyt 20.00 Miss Marple 21.35 OBS 
21.40 DR1 Dokumentaren

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 
17.45 Lev lenge! 18.15 Walkabout: Irland rundt 
på 80 kroner 18.45 Fysikk på roterommet 18.55 
Distriktsnyheter 19.30 The Norwegian Solution 
20.00 The Street 21.00 Kveldsnytt 21.15 Lewis 
22.45 Sosialt sjølvmord

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 13.00 Hringsól 14.00 Fréttir 
14.03 Bak við stjörnurnar 15.00 Fréttir 15.03 
Útvarpssagan: Þriðja ástin 15.25 Fólk og fræði 
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Eyðibýlið 17.00 Fréttir 
17.03 Víðsjá 18.00 Kvöldfréttir 18.20 Auglýsingar 
18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Um Njáls sögu 20.00 
Leynifélagið 20.30 Frá Tónskáldaþinginu í Lissabon 
21.30 Kvöldsagan: Njáls saga 22.00 Fréttir 22.05 
Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 Girni, 
grúsk og gloríur 23.15 Kvika 00.00 Fréttir 00.05 
Næturútvarp Rásar 1

13.45 Gloria-tv 14.00 Rapport 14.05 Sjukdomar 
jag fick på utlandssemestern 14.50 Så såg vi 
sommaren då 14.55 Engelska Antikrundan 15.55 
Sportnytt 16.00 Rapport med A-ekonomi 16.10 
Regionala nyheter 16.15 Kungaslupen Vasaorden 
16.55 Så såg vi sommaren då 17.00 Kungens 
lilla piga 17.30 Rapport med A-ekonomi 17.55 
Regionala nyheter 18.00 Djursjukhuset 18.30 
Det söta livet 19.00 Nationaldag med Tina Ahlin 
20.00 Nationaldagen 2010 - Tapto från slottet 
20.15 Ramp

Glæný, dramatísk og hnyttin 
þáttaröð sem slegið hefur í 
gegn vestanhafs. Kate Reed er 
fyrrverandi lögfræðingur sem er 
sérfræðingur í að leysa vandamál 
annarra, en hennar eigin vanda-
mál vefjast fyrir henni.

STÖÐ 2 KL. 20.55
Fairly Legal
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BESTI BITINN Í BÆNUM

„Besti bitinn er borgari á 
Hamborgarabúllunni.“

Alda Björg Guðjónsdóttir stílisti.

Myndaþáttur með fyrirsætunni 
Brynju Jónbjarnardóttur í aðal-
hlutverki hefur vakið mikla 
athygli í netheimum og hlot-
ið mikið lof. Brynja er búsett í 
London þar sem hún sinnir fyr-
irsætuhlutverkinu.

My nd aþát t u r i n n nefn ist 
Portrait og er myndaður af 
hinum þekkta ljósmyndara Toby 
Knott og stíliseraður af Mörthu 
Ward. Myndirnar eru rómantísk-
ar og sumarlegar og á vefsíðunni 
Fashiongonerogue.com segir að 
einstakt útlit Brynju fái virkilega 
að njóta sín á myndunum. Þátt-
urinn þykir svo vel heppnaður að 

hann hefur farið eins og eldur um 
sinu um Netið og birst á vel yfir 
tug erlendra tískublogga. 

Ekki náðist í Brynju vegna 
anna, en hún er nýflutt til Lond-
on þar sem hún hyggst dvelja um 
óákveðinn tíma. Brynja er á skrá 
hjá Eskimo Models og kveðst 
Andrea Brabin, eigandi skrif-
stofunnar, mjög stolt af stúlk-
unni. „Að sjálfsögðu er maður 
stoltur af henni. Hún er tiltölu-
lega nýflutt út en hefur verið að 
bóka verkefni nánast daglega, 
sem telst frábær árangur í þess-
um bransa.“

Um myndaþáttinn segir Andrea: 

„Myndirnar eru sérstaklega 
fallegar og þetta virðist allt bara 
hafa smollið saman, stílisering-
in, myndatakan og hið frísklega 
útlit Brynju. Útkoman er falleg 
og sumarleg.“

Spurð hvort velgengni Brynju 
þýði að hún sé að mala gull segir 
Andrea það ekki gerast fyrr en 
fyrirsætur hafa unnið um hríð. 
„Fólk heldur það gjarnan, en það 
er ekki alveg þannig. Hún hefur 
nóg að bíta og brenna en í fyrstu 
eru þetta minni verkefni sem þær 
fá. Eftir því sem mappan verður 
betri og stærri verða verkefnin 
það líka.“  sara@frettabladid.is

ANDREA BRABIN:  ÉG ER AUÐVITAÐ STOLT AF STELPUNNI

BRYNJA JÓNBJARNARDÓTTIR 
HEILLAR TÍSKUHEIMINN 

GLÆSILEG
Brynja Jónbjarnardóttir hefur verið að gera það gott úti í 
London. Hún sat nýverið fyrir í myndaþætti ljósmyndarans 
Toby Knott og hafa myndirnar vakið gríðarlega athygli. Til 
vinstri má sjá mynd úr umræddum myndaþætti.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

 ellingsen.is

DAXARA–KERRUR FÁST Í 

ELLINGSEN

Nýtt!

Hvað ætlar þú 
að hafa í matinn?

BURSTAR í vél-
sópa á lager 

Vesturhrauni 3 · 210 Garðabæ.
Sími 480-0000 · www.aflvelar.is 

- flestar
  stærðir

Tjaldsvæðið á Galtalæk er líklega 
þekktast fyrir fjölskylduhátíðina 
sem þar fer fram um verslunar-
mannahelgar. Innan tíðar verður 
breyting þar á því fyrsta jaðar-
útihátíð landsins fer fram á Galta-
læk dagana 24. til 26. júní.

Atli Þór Ingvarsson, einn skipu-
leggjenda hátíðarinnar, seg-
ist lengi hafa langað að skipu-
leggja útihátíð þar sem tónlist 
og jaðaríþróttir koma saman. Á 
hátíðinni fer meðal annars fram 
motocross-sýning þar sem ofur-
hugarnir Micke Gullstrand og 
Martin Snellström munu sýna 
listir sínar, en þetta er í fyrsta 
sinn sem slíkt sjónarspil fer fram 
hér á landi. „Þetta eru tveir vel 

þekktir ofurhugar sem hafa sýnt 
listir sínar víða um heim. Þeir 
munu sýna ýmsa loftfimleika og ég 
held að þetta sé í fyrsta sinn sem 

erlendir þátttakendur sýna hér á 
landi,“ útskýrir Atli Þór. Íslensk-
ir ofurhugar munu einnig koma 
fram, auk íslenskra BMX- og hjóla-
brettakappa. 

Ætlunin er að hátíðardagskrá-
in höfði til sem flestra og því er 
boðið upp á fjölbreytt tónlistarval, 
en á meðal þeirra tónlistarmanna 
sem koma fram á hátíðinni eru 
Dikta, Valdimar, Steindi Jr., Blaz 
Roca og Friðrik Dór. Einnig verð-
ur á svæðinu sérstakt teknótjald 
í boði Techno.is þar sem færustu 
plötusnúðar landsins munu þeyta 
skífum. 

Miðasala er hafin í verslunum 
Mohawks í Kringlunni og á Lauga-
vegi og á bensínstöðvum N1.  - sm

Ofurhugar mæta á Galtalæk

SKIPULEGGUR JAÐARHÁTÍÐ Atli Þór 
Ingvarsson skipuleggur fyrstu jaðarhátíð 
landsins sem mun fara fram á Galtalæk 
í lok mánaðarins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á aug-
lýsingum sem bæta samfélagið og hef 
gert nokkrar slíkar áður fyrir Stígamót 
og Auga,“ segir Sverrir Björnsson, hönn-
unarstjóri Hvíta Hússins, en hann er með 
framlag í auglýsingasamkeppni á vegum 
Sameinuðu þjóðanna. 

Þemað er ofbeldi gegn konum eða 
No to violence against women og mega 
allir Evrópubúar senda inn framlag. Að 
lokum sker dómnefnd úr um hvaða aug-
lýsing ber sigur úr býtum en sú auglýs-
ing verður birt út um allan heim. 

„Það eru fleiri Íslendingar í keppn-
inni þetta árið en það er frábært að sjá 
hversu margir taka þátt. Hugmynda-
flugið er óendanlegt og það kemur glöggt 

fram þegar margir hönn-
uðir fá að glíma við sama 
verkefnið,“ segir Sverr-
ir en Íslendingar hafa 
átt góðu gengi að fagna 
í auglýsingasamkeppn-
um á vegum Sameinuðu 
þjóðanna og í fyrra sigr-
aði Stefán Einarsson með 
auglýsingu þar sem hann 
hvatti leiðtoga heimsins 
að draga úr fátækt. Hann 
situr nú í dómnefndinni 
og þarf að velja sigur-
vegara úr mörg hundruð 
þátttakendum.

„Sigur í svona keppni getur opnað 

ýmsar dyr og fær fyrsta 
sætið peningaverðlaun upp 
á 5.000 evrur. Stefán fékk 
að hitta Antonio Bande-
ras í fyrra á verðlaunaaf-
hendingunni og það væri nú 
ekki amalegt,“ segir Sverr-
ir. Áhugasamir geta skoð-
að allar auglýsing-
arnar sem búið er að 
senda inn í keppn-
ina og valið þær 
bestu. Slóðin á 
keppnina er http:// 
F03050611 Sverrir 

competition.create4theun.
eu/entries  -áp

Sverrir keppir hjá Sameinuðu þjóðunum
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NEI VIÐ OFBELDI GEGN 
KONUM Þetta er auglýsingin 
sem Sverrir Björnsson sendi 
inn í keppnina en hann sat 
sjálfur fyrir á myndinni. 





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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

NýNN ttýý
NoNN voo a blavv
fylgir 
blaðinu
í dag!

Bókahátíð þenst út
Yfir 180 bækur sem tengjast Íslandi 
á einn eða annan hátt verða gefnar 
út í tengslum við bókamessuna í 
Frankfurt í haust en Ísland er sem 
kunnugt er heiðursgestur mess-
unnar þetta árið. Útgáfan verður 
kynnt með formlegum hætti á 
blaðamannafundi í Frankfurt í dag. 
Samkvæmt upplýsingum frá Hall-
dóri Guðmundssyni, verkefnis-
stjóra Sögueyjunnar Ísland, er um 
að ræða áttatíu titla í flokki fagur-
bókmennta auk myndlistarbóka, 
fræðibóka og bóka sem gerast á 
Íslandi eða tengjast landinu. Þýskur 
bókamarkaður nær til um eitt 
hundrað milljóna lesenda þegar 
allt er talið og hefur íslensk útgáfa 
aukist jafnt og þétt í gegnum 
árin. Sá höfundur sem ber 
höfuð og herðar yfir aðra 
í útbreiðslu í hinum 
þýskumælandi heimi 
er vitanlega Arnaldur 
Indriðason, en 
þrettán þýddar 
bækur eftir 
hann verða 
kynntar á 
bókamess-
unni.

Heimsækir ungt 
afreksfólk
Sjónvarpsmaðurinn Auðunn Blön-
dal leggur nú á ráðin um næstu 
verkefni sín eftir að þáttur hans 
og Sveppa á Stöð 2 rann sitt skeið 
í vor. Í lok síðasta þáttar þeirra 
var tilkynnt að þeir myndu snúa 
aftur á skjáinn í sumar í Evrópska 
draumnum, framhaldi Ameríska 
draumsins frá því í fyrra. Enn hefur 
þó ekkert fengist staðfest um hvort 
og hvenær þessir þættir fara í fram-
leiðslu. Annað og stærra verkefni er 

á teikniborðinu hjá Audda, 
sjónvarpsþáttaröðin 
Ungu atvinnumennirnir 
okkar. Vonast Auðunn 
til að hefja heimsóknir 
til ungra afreksíþrótta-

manna á erlendri 
grundu hið fyrsta.

 - fgg

1 Réðust vopnaðir inn á 
skemmtistað

2 Segir geðlækni kynna rítalín 
eins og snákaolíu

3 Svefnleysi dregur úr kynhvöt 
karlmanna

4 Veit ekkert hvað gerist á 
morgun

5 Rugl og vitleysa að við séum 
heimsmeistarar í rítalín …
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