
Ólöf Sverrisdóttir er leikkona með meistara-
gráðu í verklegri leikhúsfræði. Hún á fallega
mynd eftir dóttur sína sem hún heldur mikið
upp á.

„Dóttir mín bjó þessa mynd til þegar hún var sex
ára og gaf mér í jólagjöf. Þetta var svo falleg lita-
samsetning hjá henni og ótrúlega flott mynd mið ð
við aldur, enda hefur hún allt fin “ se i Ó

vinkona dóttur minnar í heimsókn og þá brotnaði
vasinn og varð ég mjög sár og svekkt og lá við að ég
yrði reið út í stelpuna. Það fékk mig til að staldra við 

og hugsa að þetta gengi ekki, ég mætti ekki láta hluti
skipta meira máli en manneskjuna og því borgaði
sig ekki að vera of háð hlutum,“ útskýrir Ólöf ein-
læg. Hún er með mörg járn í eldinum o h
verið að kenna í
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 Forsvarsmenn 
samtaka sjómanna, sjómenn og 
útvegsmenn eru sammála um að 
blikur séu á lofti varðandi mönnun 
á fiskiskipum. Skipstjóri hjá HB 
Granda segist aldrei hafa fundið 
fyrir eins mikilli svartsýni meðal 
sjómanna. Þróunin er markverð í 
ljósi þess að skipum fækkar sífellt. 
Skýringin er launaskerðing vegna 
óhagstæðs gengis og niðurskurðar 
á aflaheimildum. Ótryggri mönn-
un fylgir mikil slysahætta um 
borð í skipunum.

Árni Bjarnason, formaður 
Félags skipstjórnarmanna, segir 
vanda með mönnun togskipa stað-

reynd og í raun makalausa í ljósi 
þess að á tíu til fimmtán árum hafi 
togskipum sem róa á Íslandsmið 
fækkað um sextíu til sjötíu. Hann 
segist vita til þess að einstakar 
útgerðir séu farnar að borga sjó-
mönnum fasta greiðslu til að halda 
þeim um borð í skipum fyrirtæk-
isins, til dæmis á ísfisktogurum. 
„Það er greiðsla sem er mun hærri 
en kauptrygging. En það sem er 
alvarlegast er slysahættan. Marg-
ir óvanir menn í áhöfn skips er 
ávísun á slys.“

Kristinn Gestsson, skipstjóri á 
frystiskipinu Þerney sem HB 
Grandi gerir út, hélt erindi á aðal-

fundi LÍÚ. Hann sagðist aldrei 
fyrr hafa orðið var við eins mikla 
svartsýni hjá starfandi sjómönn-
um. „Ég óttast mikinn atgervis-
flótta af skipunum og er þess full-
viss að þeir sem hætti fyrst séu 
vönu sjómennirnir. Það er ekki 
víst að þeir snúi aftur og þannig 
töpum við mikilli verkþekkingu.“ 

Sævar Gunnarsson, formaður 
Sjómannasambands Íslands, stað-
festir að hann hafi heyrt um vax-
andi vanda í mönnun á fiskiskipa-
flotanum. „Vandamálið er í 
hnotskurn að gengi krónunnar er 
gríðarlega sterkt og samdráttur er 
í aflaheimildum á sama tíma.“

Sjómenn flýja kaup-
skerðingu og álag
Togskipum hefur fækkað mikið á undanförnum árum en samt er erfitt að 
manna þau mörg. Margir óvanir hásetar eru í áhöfn einstakra skipa, sem eykur 
vinnuálag þeirra sem vanari eru. Ótryggari mönnun fylgir mikil slysahætta. 
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Fasteignasalan Remax Lind hefur til sölu mikið 
endurnýjað einbýlishús með innbyggðum bílskúr í Kópavogi.

Á friðsælum stað við Hvannhólma í austurbæ
Kópvogs er til sölu endurnýjað 262,1 fer-
metra einbýlishús með stórum innbyggðum

45,3 fm bílskúr.
Húsið er á tveimur hæðum. Á neðri hæð er komið

inn í forstofu með ljósum flísum á gólfi og fataskáp.
Þaðan er gengið inn í gestasnyrtingu með in é
og flísum á gólfi

Stigi með ljósu parketti er upp á efri hæð. Þar
er rúmgott, parkettlagt hol með útgengi út á sól-
ríka, skjólgóða, suðurverönd og fallegan garð, sem
umlykur húsið. Eldhúsið er rúmgott með snyrtilegri,
upprunalegri innréttingu og kork á gólfi. Inni af eld-
húsi er búr. Frá borðkrók er gengið út á norðursvalir
með útsýni til Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er stór,
með parketti á gólfi, viðarklæddum loftum og glugg-
um á tvo vegu út að suður- og norðurgarði. Hjónaher-
bergi er rúmgott, parkettdúkur á gólfi og f
Tvö barnaherb

Í návígi við útivistarsvæði

Mikill gróður umlykureinbýlishúsið við Hvann-hólma í Kópavogi.

Kvistavellir 34-40

Hringdu núna!

221 Hafnarfjörður

699

Kvistavellir 34-40 er fjögurra íbúða
raðhúsalengja á tveimur hæðum ásamt
bílskúrum. Húsin verða steinsteypt á
hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5
m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2
þaraf er bílskúr og geymsla 35,9. 2.hæð er
65,7 m2
Húsin skiptast í forstofu með
gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og
stofu. Úr stofu er gengið út í garð. Af neðri
hæð er gengið upp steyptan stiga upp á efri
hæð. Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt
og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru
svalir á efri hæð.

Þjónusta ofar öllu
Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán PállLöggiltur fasteignasali

Verð frá 36.700.000Tilbúnar til innréttinga

Afhending í júlí og ágúst 2008

Opið  hús
í dag frá

kl 18.00 – 19.00

Engill sem dóttirin 
málaði í uppáhaldi

Hefur varið fjórtán 
milljörðum í uppgræðslu 
á liðnum 100 árum 

Mikið endurnýjað hús 
nærri útivistarsvæði

 Múmía egypska 
faraósins var afhjúpuð í gær og 
sýnd opinberlega í fyrsta sinn frá 
því hún var lögð til hvílu fyrir þrjú 
þúsund árum. Múmían fannst árið 
1922 í Konungadalnum rétt við 
Luxor í Egyptalandi.

Fornleifafræðingar tóku múm-
íuna úr steinkistu í grafhýsinu þar 
sem hún hvílir og settu hana í 
glerkistu sem er með nákvæmri 
hita- og rakastýringu. „Yfir gullna 

drengum eru töfrar og dulúð og 
þess vegna fá allir í heiminum að 
sjá hvað Egyptar eru að gera til 
þess að varðveita hann,“ segir 
Zahi Hawass, yfirmaður fornleifa-
mála í Egyptalandi.

Hann segir vísindamenn hafa 
byrjað á því að gera við illa farna 
múmíu faraósins fyrir rúmlega 
tveimur árum. Þá hafði múmían 
verið tekin stutta stund úr stein-
kistunni og sett í tæki til að taka af 

henni tölvusneiðmynd í fyrsta 
sinn. Hawass segist óttast áhrifin 
af þúsundum ferðamanna sem 
koma í grafhýsið í hverjum mán-
uði.

„Rakinn og hitinn sem stafar af 
fólki sem fer inn í grafhýsið og 
andardráttur þess mun breyta 
múmíunni í duft. Það eina af 
múmíunni sem er í góðu ástandi er 
andlitið. Við verðum að vernda 
það,“ segir Hawass.

Gullni drengurinn til sýnis

Jóhannes Jónsson og Jón 
Ásgeir Jóhannesson, stofnendur 
Bónuss, vísa ásökunum um 
verðsamráð á bug í sameiginlegri 
yfirlýsingu.

Þeir segjast ávallt hafa rekið 
Bónus með því hugarfari að 
viðskiptavinir snúi aftur. „Það 
kostar mikla fjármuni í rekstri 
Bónuss að halda úti umsvifamiklu 
verðlagseftirliti, en með því getum 
við staðið undir þeim loforðum, 
sem við höfum gefið íslenskum 
neytendum síðastliðin 18 ár og 
munum gera áfram um lægsta 
verðið í Bónus,“ skrifa þeir og 
bæta við að þeim blöskri umræða 
síðastliðinna daga.

Neita samráði 
um matarverð

 Kárahnjúkavirkjun 
verður gangsett í dag þegar fyrsta 
vél Fljótsdalsstöðvar verður ræst 
fyrir vatni úr Hálslóni. 

Sigurður Arnalds, kynningar-
stjóri Kárahnjúkavirkjunar, segir 
að búið sé að fylla vatn á hin 
fjörutíu kílómetra löngu göng milli 
Hálslóns og Fljótsdalsstöðvar og 
vélin verði keyrð á 115 megavatta 
afli. 

Sigurður segir að prófanir á 
vélum standi yfir og þær verði 
ræstar á næstu vikum þar til 
virkjunin hafi náð fullum afköst-
um og fleiri ker hafi verið sett í 
gang í álveri Alcoa Fjarðaáls á 
Reyðarfirði.

Fyrsta vélin 
gangsett í dag



Friðrik, var Davíð fræ / sem 
fékk þann dóm / að falla í 
jörð / en verða aldrei blóm?

Tveir piltar undir 
lögaldri voru stöðvaðir af 
lögreglu við Þverás í Reykjavík 
um þrjúleytið aðfaranótt 
sunnudags. 

Piltarnir höfðu bakkað á 
kyrrstæðan bíl og við athugun 
lögreglu kom í ljós að í bíl 
þeirra var mikið magn áfengis. 
Viðurkenndu þeir að hafa ætlað 
að selja það ungu fólki í miðbæ 
Reykjavíkur. 

Lögreglan lagði hald á 
áfengið. Drengirnir voru fluttir 
á lögreglustöð þar sem haft var 
samband við foreldra þeirra 
sem því næst komu og sóttu 
börn sín.

Foreldrar sóttu 
unga sprúttsala

 Eigendur tveggja jarða 
við bakka Þjórsár hafa slitið við-
ræðum við Landsvirkjun. Þeir 
segja tilgangslaust að reyna að 
semja við fyrirtækið, og saka það 
um að beita landeigendur þrýst-
ingi við undirbúning virkjana í 
Þjórsá. Landsvirkjun hafnar þess-
um ásökunum alfarið.

„Þó að Landsvirkjun segist vera 
að semja við landeigendur eru þeir 
að gera það með afarkostum,“ 
segir Guðbjörg Friðriksdóttir. Hún 
á hluta af jörðinni Haga í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi og hefur verið 
með sumarhús þar í um áratug. 

„Það er í raun verið að snúa upp 
á handleggina á landeigendum. Ef 
þeir semja ekki verður landið tekið 
af þeim, því Landsvirkjun á vatns-
réttindin eftir því sem þeir segja,“ 
segir Guðbjörg.

Lögmaður sumarhúsaeigend-
anna hefur sent Landsvirkjun bréf 
þar sem fram kemur að þeir legg-
ist alfarið gegn fyrirhuguðum 
virkjunarframkvæmdum við 
Þjórsá og mótmæla harðlega 
áformuðum skerðingum á lóðum 
þeirra vegna framkvæmda.

Guðbjörg segir að hún og aðrir 
sumarhúsaeigendur á svæðinu 
hafi átt einn fund með fulltrúum 
Landsvirkjunar. 

„Það er alveg gagnslaust að vera 
á fundum með þessum mönnum, 
þeir hlusta ekki á það sem aðrir 
segja. Þeir gera bara nákvæmlega 
það sem þeir vilja. Þeir sýndu 
okkur það sem þeir ætla að gera, 
við vorum einskis spurð,“ segir 
Guðbjörg.

Eftir fundinn ákváðu tveir af 
fjórum eigendum sumarhúsa og 

lóða nærri þar sem áformað er að 
reisa Hvammsvirkjun að hafna 
fyrirhuguðum framkvæmdum, 

sem og frekari fundum með full-
trúum Landsvirkjunar.

Snúið upp á hand-
leggi landeigenda
Eigendur jarða við bakka Þjórsár segja tilgangslaust að ræða við Landsvirkj-
un um virkjanir. Semja með afarkostum segir einn landeigenda. Þegar gerðar 
breytingar á virkjunum að ósk landeigenda segir talsmaður Landsvirkjunar.

Nicolas Sarkozy Frakk-
landsforseti skrapp til Tsjad í 
gærmorgun, átti fund með hinum 
umdeilda Idriss Deby forseta og 
hélt til baka síðar um daginn með 
sjö af þeim sautján Evrópubúum 
sem handteknir voru og sakaðir 
um að hafa ætlað að ræna 103 
börnum til ættleiðingar.

„Þeir eru frjálsir. Þetta er búið. 
Þetta eru málalokin,“ sagði Jean-
Bernard Padare, lögmaður hinna 
handteknu.

Hin sjö frjálsu eru þrír fransk-
ir fréttamenn og fjórar spænskar 
flugfreyjur. Eftir sitja þó enn tíu 
Evrópubúar í fangelsi í Tsjad.

Fólkið var handtekið 25. októb-

er þegar mannúðarsamtökin 
L‘Arche de Zoé urðu uppvís að 
því að ætla að flytja 103 börn frá 
Tsjad til Evrópu án leyfis. Sam-
tökin sögðu börnin vera frá hinu 
stríðshrjáða Darfúr-héraði og 
þeim yrði komið fyrir hjá fjöl-
skyldum í Evrópu. Þegar rætt 
var við börnin kom hins vegar í 
ljós að flest þeirra höfðu búið hjá 
foreldrum sínum í þorpum 
skammt frá landamærum Súd-
ans.

Þetta er í annað sinn frá því 
Sarkozy komst til valda í vor sem 
hann blandar sér í deilur um 
afdrif evrópskra fanga í Afríku. 
Þeir sem enn sitja í fangelsi eru 

starfsmenn hjálparsamtakanna, 
þar á meðal sex Frakkar.

Lögreglan á Grænlandi 
hefur stefnt danskri konu eftir að 
afi í bænum Qaanaaq kærði hana 
fyrir ærumeiðingar. 

Karen Littauer stýrði verkefni á 
vegum samtakanna Red Barnet í 
bænum Qaanaaq. Þegar hún sneri 
heim til Danmerkur sagði hún frá 
skelfilegum aðstæðum sem mörg 
börn þar byggju við. Þar á meðal 
var ungbarn með heilahimnubólgu. 
Afi þess kom því undir læknis-
hendur að sögn vegna þess að 
foreldrarnir stóðu ekki í fæturna 
vegna drykkju. Þar sem Qaanaaq 
er lítið samfélag telur afinn að 
hægt sé að þekkja fjölskyldu hans 
af lýsingunni og því hafi Littauer 
vegið að æru hennar.

Kærir Dana fyr-
ir ærumeiðingu

Met verður líklega 
slegið í Belgíu nú á miðvikudaginn, 
nema sigurvegurum þingkosning-
anna í sumar takist að koma sér 
saman um ríkisstjórn fyrir þann 
tíma. Aldrei fyrr hefur landið 
nefnilega verið án ríkisstjórnar í 
meira en 150 daga. Yves Leterme, 
leiðtoga Kristilegra demókrata, 
hefur ekki enn tekist að ná 
samkomulagi við Frjálslynda 
flokkinn um stjórnarsáttmála, þótt 
reynt hafi verið af miklum krafti.

Flokkarnir deila enn efnahags-
mál, aukna sjálfstjórn handa 
Flandri og Vallóníu, og kjördæma-
skiptingu í Brussel.

Metið verður 
slegið í vikunni

 Íslensk skip 
veiddu 18.928 tonn af norsk-
íslenskri síld í september 
síðastliðnum, samkvæmt 
upplýsingum Fiskistofu. Rúmlega 
9.715 tonn voru veidd á norsku 
hafsvæði, 2.558 tonn á íslensku 
hafsvæði og 5.119 tonn á alþjóð-
legu hafsvæði. Alls hafa verið 
veidd 134.014 tonn af norsk-
íslenskri síld það sem af er árinu, 
þar af 106.760 tonn á íslensku 
hafsvæði eða um 80 prósent 
aflans.

Íslensk skip veiddu í sama 
mánuði 1.669 tonn af úthafskarfa. 
Mest af aflanum fékkst á 
alþjóðlegu hafsvæði eða 1.305 
tonn. Heildarafli íslenskra skipa 
er nú 19.199 tonn sem er litlu 
minna en í fyrra. Í september 
veiddust um 443 tonn af makríl 
og 769 tonn af kolmunna.

Mest veitt í ís-
lenskri lögsögu

„Við höfum verið að byggja upp 
heilbrigðiskerfi og styðja við skóla. Þarna er verið 
að byggja upp þessa innviði samfélagsins,“ segir 
Sighvatur Björgvinsson, framkvæmdastjóri 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands. „Við afhend-
um aldrei peninga beint yfir borðið.“

Í viðtali í Fréttablaðinu í gær sögðu Sigríður 
Snæbjörnsdóttir og Sigurður Guðmundsson frá 
reynslu sinni í þróunarverkefni í Malaví. Þau 
gagnrýndu að vestræn ríki dældu peningum til 
Afríku án árangurs.

Sighvatur tekur undir það sjónarmið. „Við erum 
ekkert að afhenda spilltum stjórnvöldum peninga. 
Það er ekki okkar háttur,“ segir Sighvatur. „Við 
höfum óháðar úttektir á öllum okkar verkum, 
hvort það hafi tekist vel eða illa. Þessar úttektir 
hafa yfirleitt komið mjög vel út.“

ÞSSÍ rekur þróunarverkefni í sex löndum í 
Afríku, Asíu og Mið-Ameríku. Stofnunin fer með 
um 35 prósent af allri opinberri þróunaraðstoð 
Íslendinga.

„Við höfum gert talsvert af því að byggja upp 
gæðamál varðandi útflutningsafurðir eins og 
fisk,“ segir Sighvatur. „Við viljum tryggja að 

þessar vörur þróunarríkjanna komist á markaði, 
til dæmis í Evrópusambandinu. Þau eiga að fá 
sama markaðsaðgang og við njótum.“

Afhenda aldrei peninga beint



með ánægju

Með ánægju
Við erum hagkvæm. Þjónusta okkar er skilvirk við bókanir
og persónuleg um borð. Við erum sveigjanleg og gerum allt 
sem í okkar valdi stendur til að gera ferðalagið skemmtilegt.
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 Átján ára piltur var 
fluttur á slysadeild Landspítalans 
um klukkan þrjú í fyrrinótt með 
höfuðáverka sem hann hlaut eftir 
líkamsárás.

Pilturinn hafði verið í gleðskap 
í sumarbústað skammt frá 
Selfossi og lenti þar í ryskingum 
við annan pilt sem endaði með 
fyrrgreindum afleiðingum. Ekki 
fengust svör um líðan hans af 
Landspítalanum.  

Piltur hlaut 
höfuðáverka 

 „Skammist ykkar,“ 
hrópuðu mótmælendur í Islama-
bad þegar lögreglumenn vopnaðir 
kylfum sundruðu mótmælasam-
komu gegn Pervez Musharraf for-
seta og neyðarástandinu, sem 
hann hefur lýst yfir. Lögreglan 
handtók í gær hundruð stjórnar-
andstæðinga víðs vegar um land-
ið.

Stjórnvöld fjölmargra ríkja lýstu 
í gær yfir áhyggjum sínum vegna 
þeirrar ákvörðunar Musharrafs að 
lýsa yfir neyðarástandi. Bæði 
Bandaríkin og Bretland hafa ákveð-
ið að endurmeta hvort fjárhagsað-
stoð, sem veita átti Pakistan, verði 
frestað eða jafnvel afturkölluð með 
öllu.

Með því að lýsa yfir neyðarlögum 
hefur Musharraf forseti í reynd 
tekið sér alræðisvöld í landinu. 

Stjórnvöld segja að þingkosning-
um, sem halda átti í janúar, verði 
hugsanlega frestað í ár. Á meðan 
verði tíminn notaður til að bæla 
niður andóf harðskeyttra múslima 
sem bera ábyrgð á fjölda voðaverka 
í landinu undanfarna mánuði.

Margir landsmenn brugðust 
ókvæða við þessari ákvörðun for-
setans og efndu til fjöldamótmæla 
víðs vegar um land. Shaukat Aziz 
forsætisráðherra sagði í gær að 
meira en 500 manns hefðu verið 
handteknir.

Meðal annars ruddust um 200 
lögreglumenn inn á fund stjórnar-
andstæðinga í borginni Lahore.

„Þeir drógu okkur út, líka kon-
urnar,“ sagði Mehbood Ahmed 
Khan, lögmaður mótmælendanna. 
„Það er ómannúðlegt, ólýðræðislegt 
og brot á mannréttindum okkar að 

fara inn í herbergi og handtaka fólk 
sem er þar á friðsamlegri sam-
komu.“

Musharraf rændi völdum í Pak-
istan árið 1999. Hann var þá æðsti 
yfirmaður hersins og hefur haldið 
þeirri stöðu síðan meðfram forseta-
embættinu. Hann hafði þó lofað því 
að láta af embætti yfirmanns hers-
ins nú í vetur en ætlaði að vera for-
seti áfram í eitt kjörtímabil. Þing 
landsins kaus hann forseta í síðasta 
mánuði, en hæstiréttur á enn eftir 
að úrskurða hvort kjörið teljist lög-
legt.

Hann segir það hafa verið nauð-
synlegt að lýsa yfir neyðarástandi 
til þess að bjarga landinu frá því að 
verða stjórnleysi að bráð. Gagnrýn-
endur hans segja þó neyðarástandið 
eingöngu síðustu tilraun hans til að 
halda í völdin.

Hörð andstaða við 
aðgerðir Musharrafs
Musharraf, forseti Pakistans, harðlega gagnrýndur bæði innanlands og erlend-
is. Lögreglan í Pakistan hefur handtekið hundruð stjórnarandstæðinga.

Fullur gámur af 
jólagjöfum verður sendur til 
Úkraínu í dag. Um er að ræða 
samstarfsverkefni KFUM og 
KFUK og biblíuleshópsins 
Bleikjunnar, Jól í skókassa. 
Almenningur hefur lagt sitt af 
mörkum til að fylla skókassa með 
dóti handa þurfandi börnum. 

Skókössunum verður dreift á 
jólum í Úkraínu í byrjun janúar. 
Börnin sem fá gjafirnar búa á 
svæðum þar sem mikil örbirgð 
ríkir og allt að 80 prósent atvinnu-
leysi. Viðstaddur síðustu móttöku 
skókassanna um helgina var 
Evheniy Zhabkovskiy, formaður 
KFUM í Novi í Úkraínu.

Þurfandi börn 
fá góðar gjafir

Ehud Olmert, 
forsætisráðherra Ísraels, sagðist 
í gær vonast til þess að lausn 
náist í harðvítugum deilumálum 
Ísraela og Palestínumanna áður 
en George W. Bush Bandaríkja-
forseti lætur af embætti í lok 
næsta árs.

Condoleezza Rice, utanríkisráð-
herra Bandaríkjanna, var stödd í 
Jerúsalem og sagði að ef árangur 
dregst enn á langinn verði það 
einungis vatn á myllu róttækra 
múslíma.

Tony Blair, fyrrverandi 
forsætisráðherra Bretlands, var 
einnig á staðnum, en hann er nú 
alþjóðlegur friðarerindreki.

Vill lausn áður 
en Bush fer

Fyrrum leyniskytta í 
ítalska hernum myrti einn og 
særði aðra átta, þar af þrjá 
lífshættulega, er hann hóf 
skothríð af svölum heimilis síns í 
bænum Guidonia á Ítalíu í gær. 

Angelo Spagnoli var hættur 
störfum sem yfirmaður hjá 
ítalska hernum og sagður hafa 
þjáðst af þunglyndi. Vitni segja 
Spagnoli hafa kveikt elda á 
svölunum áður en hann hóf að 
miða á höfuð vegfarenda með 
skammbyssu og riffli. 

Meðal særðra er læknir sem 
reyndi að hlúa að fórnarlömbum 
skotárásarinnar.

Kveikti elda 
á svölum og 
skaut á fólk

Flugsafn Íslands á 
Akureyrarflugvelli var opnað 
formlega á laugardag, en þar geta 
gestir skoðað ýmsar gerðir 
flugvéla, auk ljósmynda og 
annarra gagna tengdum flugi.

Á vef samgönguráðuneytisins 
er haft eftir Arngrími Jóhanns-
syni, einum forsprakka safnsins, 
að það sé stærsta samgöngusafn 
landsins, með 2.200 fermetra 
gólffleti. Hann segir kostnað við 
bygginguna hafa numið um 150 
milljónum króna, og fjármögnun 
sé að mestu lokið. 

Stefna safnsins er að taka við 
flugvélum og gögnum tengdum 
flugi til varðveislu. 

Stærsta sam-
göngusafnið

„Hann fékk aldrei leyfi fyrir 
þessu,“ segir Brynja Sverrisdóttir listakona um 
eftirlíkingu af armbandi hennar sem bakarinn 
Jóhannes Felixson, sem jafnan er kallaður Jói Fel, 
hefur látið húðflúra á upphandlegg sinn. 

Verkið heitir, Umvafin trú, eða Embracing Faith 
eins og það nefnist á ensku, og er samsett úr fjölda 
trúartákna. Armbandið hefur vakið mikla heimsat-
hygli og hefur knattspyrnukappinn David Beckham 
meðal annars sést með slíkan grip. 

Brynja hefur sjálf sagt að trúartáknin tilheyri 
öllum, mynstrið sem fram komi á armbandinu sé þó 
hennar verk. 

„Ég met höfundarrétt mikils og gerði þetta í góðri 
trú,“ segir Fjölnir Geir Bragason, listamaður og 
húðflúrari, sem setti eftirlíkinguna á upphandlegg 
Jóhannesar. „Málið er á mjög viðkvæmu stigi. Ég get 
ekki tjáð mig um þetta að öðru leyti en því að ég taldi 

víst að leyfi hefði fengist hjá Brynju fyrir þessu,“ 
segir Fjölnir. 

Jóhannes sagði í samtali við Fréttablaðið að hann 
vissi ekki betur en Brynja hefði gefið sér heimild til að 
láta húðflúra verkið á upphandlegg. Spurður hvort sátt 
ríkti um málið svaraði Jóhannes: „Svona bæði og.“

Húðflúr Jóa Fel vekur deilur  
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Grafísk hönnun

FAXAFEN 10
108 REYKJAVÍK

GLERÁRGATA 36
600 AKUREYRI

WWW.TSK.IS
SKOLI@TSK.IS

SÍMI:  544 2210

Einnig læra þátttakendur að ganga frá verkefnum sínum 
í Acrobat Distiller (PDF).
Námskeiðið felst í því að kynna nemendum virkni og 
uppbyggingu forritanna og að nýta möguleika þeirra til 
sjálfstæðra vinnubragða. 
Kennslan byggir á fyrirlestrum og verklegum æfingum 
og fá þátttakendur hagnýt verkefni í tengslum við 
innihald náms.

Kennsla hefst 8. nóvember. Lengd 105 std . 
Verð kr. 116.000,- Allt kennsluefni innifalið.

Vinsælt og hagnýtt
nám fyrir skapandi fólk 
sem og þá sem vilja 
forskot til frekara 
hönnunarnáms t.d. á 
háskólastigi.
Hentar einnig vel þeim
sem vilja hanna sínar
eigin auglýsingar. 

Kennt er á mest notuðu 
hönnunarforritin í dag

Photoshop
Illustrator
InDesign

Ónæði vegna fólks 
í mikilli fíkniefnaneyslu við-
gengst í íbúðarhúsnæði á vegum 
Félagsbústaða þrátt fyrir síend-
urteknar kvartanir, samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. For-
svarsmenn Félagsbústaða vilja að 
nágrannar láti félagið og lögreglu 
undantekningarlaust vita af ónæði 
frá leigjendum því kvartanir séu 
forsenda þess að hægt sé að upp-
ræta vandann. Útburðir úr hús-
næði félagsins eru oftast vegna 
óreglu og ónæðis.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru dæmi um stöðuga 
óreglu í húsnæði á vegum Félags-
bústaða í langan tíma. Einn við-
mælandi lýsti ástandi sem varði í 
rúmt ár. Leigjandinn var í mikilli 
fíkniefnaneyslu og gestir hans 
einnig. Á löngum tímabilum var 
húsráðandi ekki heima en óreglan 
hélt samt áfram. Viðmælandi 
Fréttablaðsins segir ástandið hafa 
verið mjög slæmt og varð hann 
vitni að því þegar fólk sprautaði 
sig með fíkniefnum fyrir utan 
íbúðina og brotist var inn í geymsl-
ur og þær tæmdar. Á tímabilinu 
var ítrekað haft samband við 
Félagsbústaði og lögreglu án þess 
að viðkomandi einstaklingi væri 
gert að fara.

Spurður hversu langt mál þurfi 
að ganga áður en leigjendum sé 
gert að yfirgefa íbúð í eigu félags-
ins segir Birgir Ottósson, for-
stöðumaður þjónustudeildar 
Félagsbústaða, að verklag félags-
ins vegna brota á húsreglum sé 
skýrt. Þrjú sannanleg brot hús-
reglna þurfi til að gera það að 
verkum að leigusamningi sé rift. 
„Þá er málið falið lögfræðingi til 

að koma viðkomandi út úr hús-
næðinu með aðstoð dómstóla. 
Eftir riftun tekur ferlið einn til 
þrjá mánuði.“ Spurður hve lengi 
vandinn geti verið viðvarandi 
áður en komi að riftun samnings 
segist Birgir þekkja mál sem 

tekið hafi eitt ár. Það geti þó átt 
sér þá skýringu að kvartanir hafi 
borist yfir langt tímabil og því 
hafi ekki verið brugðist við fyrr. 

Á árunum 2000 til 2006 voru 
íbúar bornir út úr 74 íbúðum 
Félagsbústaða en slíkum tilvikum 
hefur farið fækkandi með árun-
um, að sögn Birgis. Hann útilokar 
ekki að 74 útburðir segi ekki alla 
söguna því fólk taki sig oft á og 
mál gangi ekki alla leið. „Flest 
málin þar sem kemur til þess að 
leigjendur eru bornir út eru vegna 
óreglu og ónæðis. Það má líka 
segja að í tilfelli þolandans sé einn 
útburður of mikið, en við tökum 
ábyrgt á kvörtunum, könnum 
sannleiksgildi þeirra og 
bregðumst við samkvæmt verk-
lagsreglum.“

Fólk oftast borið út 
vegna óreglusemi
Óregla og ónæði í húsnæði Félagsbústaða virðist viðgangast þrátt fyrir ítrekað-
ar kvartanir nágranna. Félagið tekur ábyrgð á öllum kvörtunum og bregst við 
þeim, segir forstöðumaður. Útburðir eru í flestum tilvikum vegna óreglu.

Var það rétt ákvörðun hjá 
lögreglu að vísa Vítisenglum úr 
landi?

Á Barði Jóhannsson erindi í 
aðalkeppni Eurovision með lag 
sitt Ho, ho, Ho we say hey, hey, 
hey?

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Fyrirtæki í fiskvinnslu 
eiga oftar tilkall til styrkja til að 
borga starfsmönnum sínum í 
vinnslustöðvun, samkvæmt 
frumvarpi Jóhönnu Sigurðardótt-
ur félagsmálaráðherra sem lagt 
var fram á fimmtudag.

Atvinnuleysistryggingasjóður
hefur hingað til takmarkað styrki 
sína við tuttugu daga samfellda 
vinnslustöðvun, en getur greitt 
laun fiskvinnslufólk í þrjátíu 
daga vinnslustöðvun ef frum-
varpið nær fram að ganga. 
Hámarksfjöldi greiðsludaga á ári 
verður jafnframt hækkaður úr 45 
í sextíu.

Frumvarpinu er ætlað að 
sporna við áhrifum vegna 
samdráttar í þorskveiðiheimild-
um.

Styrkir til fisk-
verkafólks í 
vinnslustöðvun

Nefndarmenn Sjálfstæðisflokksins 
í félagsmálanefnd vilja breyta ýmsum 
atriðum frumvarps Jóhönnu Sigurðardóttur 
félagsmálaráðherra um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla.

„Það hefur verið umræða um það innan 
okkar þingflokks að í ákveðnum þáttum sé 
gengið fulllangt,“ segir Jón Gunnarsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, sem situr í 
nefndinni. Fyrir hönd flokksins sitja einnig 
Ármann Kr. Ólafsson, Árni Johnsen og Pétur 
Blöndal í nefndinni, en Guðbjartur Hannes-
son úr Samfylkingu er formaður hennar.

„Menn hafa sagt að í þessu megi ekki vera 
of íþyngjandi kaflar fyrir fyrirtæki til að 
vinna eftir í ráðningarferli,“ segir Jón. „Það 
mætti gera greinarmun á opinberum fyrir-
tækjum og einkafyrirtækjum í frumvarpinu.“

Frumvarpið kveður á um að fyrirtæki með 
25 starfsmenn eða fleiri setji sér jafnréttis-

áætlun. „Þetta er hugmynd sem ég tel að 
breyti litlu ef ekki er farið eftir henni,“ segir 
Pétur Blöndal. „Ég vil síður lyfta refsivendin-
um, heldur frekar verðlauna fyrirtæki sem 
standa sig vel með sérstakri jafnréttisvott-
un.“

Í frumvarpinu er einnig lagt til að úrskurð-
ir kærunefndar jafnréttismála verði bind-
andi. Pétur segir þetta varhugaverða hug-
mynd. „Frumvarpið leggur of miklar kvaðir á 
smáfyrirtæki og ber þess merki að það sé 
samið af embættismönnum, sem sjálfir hafa 
greinilega ekki verið í þeim sporum að reka 
fyrirtæki,“ segir Ármann Kr. Ólafsson.

„Það liggur í loftinu að þetta frumvarp 
gangi svolítið langt miðað við það sem menn 
gætu sæst á,“ segir Árni Johnsen. „Það þarf 
bara að skoða það.“ 

Vilja breyta atriðum jafnréttisfrumvarps





Samtök fjármálafyrirtækja efna til fræðslufundar um vaxtamun á 
Grand Hótel (Hvammi) kl.12.00 -13.15 mánudaginn 5. nóvember

Hvað er vaxtamunur?

Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra ávarpar fundinn

Þorvaldur Gylfason prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands
Samkeppni, bankar og hagkvæmni

Yngvi Örn Kristinsson hagfræðingur og frkvstj. verðbréfasviðs Landsbankans
Rétt og rangt um vaxtamun
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Fundurinn er öllum opinn, enginn aðgangseyrir.
Léttar veitingar í boði. 

Vinsamlegast skráið þátttöku með því að senda
póst á netfangið sff@sff.is

Pallborðsumræður:
Þorvaldur Gylfason, Yngvi Örn Kristinsson og Tómas Örn Kristinsson framkvæmdastjóri
upplýsingasviðs Seðlabanka Íslands

Fundarstjóri er Haraldur Johannessen ritstjóri Viðskiptablaðsins

Fita og önnur óhreinindi hverfa
skotvirkar á erfiða bletti eins og fitu, blek, vaxliti, 
varalit, vín, matarleifar og fleira. Efninu er úðað 
beint úr brúsanum á blettinn og síðan þurrkað. 
Þarf ekki að skola. Skilur ekki eftir leifar.

Burt með uppsafnaðan kísil
Frábært til að fjarlægja erfiða bletti, uppsöfnuð 
óhreinindi, fitu, gúmmíför, kísil og sápuskánir.
Notist á postulín, keramik, ryðfrítt stál o.fl. 
Auðvelt að skola og skilur ekki eftir himnu.

Burt með blettina!
Náðu burt blettum og öðrum óhreinindum úr
sófum og teppum með Contempo teppa- og 
blettahreinsi.

Helluborðið eins og nýtt
Helluborðið verður eins og nýtt  með Sterling 
keramikhelluhreinsi.

Skítur á veggjum ekki vandamál
Hvimleið fingraför og skítur á veggjum eru ekki
lengur vandamál með SD-20 hreinsiefninu.

 Svigrúm til uppbygging-
ar álvera hér á landi er minna en 
ýmsir halda. Gangi öll áform um 
uppbyggingu upp mun fram-
leiðslugeta 
Íslands á raf-
orku verða full-
nýtt. Svigrúm 
til aukinnar 
álframleiðslu 
hér á landi tak-
markast auk 
þess af heimild-
um til losunar 
gróðurhúsaloft-
tegunda.

Þetta kom fram í ræðu Össurar 
Skarphéðinssonar iðnaðarráð-
herra á flokksráðsfundi Samfylk-
ingarinnar í gær. Vegna forfalla 
Össurar flutti Einar Karl Haralds-
son, aðstoðarmaður Össurar, ræðu 
ráðherrans í hans stað.

Í ræðu Össurar er farið yfir 
áherslur hans í orkumálum, en nú 
er unnið að gerð frumvarps að 
orkulögum í iðnaðarráðuneytinu. 
Einar Karl segir að stefnt sé á að 
leggja frumvarpið fram á Alþingi 
sem fyrst, svo líklegt má telja að 

það líti dagsins ljós fyrir jólafrí 
Alþingis.

Í ræðu Össurar segir að svo 
virðist sem pólitísk samstaða hafi 
myndast um nokkur atriði tengd 
orkumálum. Líklegt er að á hana 
reyni þegar fjallað verður um 
frumvarp um orkumál á Alþingi.

Sem dæmi nefnis Össur að sátt 
virðist vera um lögbundinn 
aðskilnað á samkeppnisrekstri og 
sérleyfisþáttum svo sem dreif-
ingu rafmagns og vatns. Einnig 
um að orkuauðlindir verði í félags-
legri meirihlutaeign, og mögulegt 
verði að leigja þær tímabundið til 
einkaaðila.

„Eins og málum er nú háttað 
hafa stjórnvöld engin bein stjórn-

tæki til þess að stýra uppbygg-
ingu stóriðju á landinu – eða hafa 
áhrif á staðsetningu hennar eða 
tímasetningar byggingaráfanga. 
Þannig gæti bygging álvers í 
Helguvík hafist á fyrri hluta 
næsta árs án þess að ríkisvaldið 
hafi haft nokkuð með framvindu 
þess máls að gera,“ segir í ræðu 
Össurar.

Þar segir að nú virðist fleiri 
berja á dyr en rúmist í veislusaln-
um; orkulindir landsmanna séu 
takmarkaðar. Ekki sé æskilegt að 
nýta þær allar til málmfram-
leiðslu, enda efnahagsleg áhætta 
fólgin í einsleitum atvinnuvegum, 
eins og dæmin úr sjávarútvegi 
sýni.

Samstaða um félags-
lega meirihlutaeign
Minna svigrúm er til uppbyggingar álvera en ýmsir halda segir iðnaðarráðherra. 
Pólitísk samstaða að myndast um ákveðin atriði í væntanlegum orkulögum. 

Um það bil fimm þúsund þjóðernissinnar 
komu saman í miðborg Moskvu í gær til að halda 
hátíðlegan nýja þjóðhátíðardaginn, sem stjórnvöld 
ákváðu fyrir þremur árum að skyldi taka við af gamla 
þjóðhátíðardeginum 7. nóvember, sem var haldinn í 
minningu októberbyltingar bolsévika árið 1917.

Þetta er í þriðja sinn sem dagurinn er haldinn 
hátíðlegur. Stjórnvöld hafa tengt hann við sögulega 
atburði sem urðu árið 1612 þegar hersveitir Pólverja 
og Kósakka voru hraktar á brott frá Moskvu eftir stutt 
hernám þeirra.

Rússneskir þjóðernissinnar hafa hins vegar tekið 
þessum degi fagnandi og setja stóran svip á hátíðar-
höldin. Þar á meðal eru áberandi nokkur samtök 
öfgamanna sem telja hörundshvítt fólk æðra öðru fólki 
og vilja reka alla þeldökka útlendinga úr landi.

„Rússland verður hvítt,“ sagði leiðtogi Hreyfingar, 
maður sem nefnir sig Alexander Belov, en eftirnafn 

hans þýðir „hvítur“ á rússnesku. „Þjóðin ofar öllu,“ 
sagði hann og vísaði þar til slagorðs þýskra nasista.

Vilja reka útlendinga burt





Nýttu þér þetta TILBOÐ

og stofnaðu reikning á spron.is15%
vaxtaauki!
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www.utflutningsrad.is

Útflutningsráð Íslands býður fatahönnuðum upp á þátttöku í
námskeiði sem ætlað er að auka þekkingu þeirra á útflutningi.
Námskeiðið er ætlað hvort tveggja einstaklingum sem og stærri
fyrirtækjum. Markmið verkefnisins er að auka markaðsvitund
þátttakenda með kennslu árangursríkra vinnubragða hvað varðar 
vöruþróun, hefðbundna markaðssetningu og markaðssetningu á
netinu, uppbyggingu vörumerkis og þátttöku í sýningum, svo
eitthvað sé nefnt. Mikil áhersla er lögð á virka þátttöku í
verkefninu.

Tilgangur verkefnisins og áherslur eru eftirfarandi:

• Veita leiðsögn í undirstöðuatriðum er varða 
útflutning á fatahönnun.

• Gera fólki kleyft að nýta þekkinguna í 
framkvæmd.

• Veita hagnýtar upplýsingar sem varða þætti eins
og framkomu og undirbúning fyrir sýningar.

Vinnufundirnir verða þrír og standa í tvo daga í senn. Fyrsti 
fundurinn mun fara fram 12.-13. nóvember á Hótel Glym
og næsti fundur 27.-28. nóvember á sama stað. Þriðji
fundurinn verður haldinn í janúar 2008 í Reykjavík.

Gjald fyrir þátttöku í námskeiðinu er 12.500 kr. Innifalið í því eru
fyrirlestrar, ráðgjöf á milli vinnufunda, námsgögn, fæði og gisting
á meðan vinnufundum stendur. Þátttakendur bera sjálfir kostnað 
af ferðum til og frá vinnufundum.

Nánari upplýsingar veitir Bergur Ebbi Benediktsson á skrifstofu
Útflutningsráðs í síma 511 4000 eða á netfanginu
bergur@icetrade.is

Fatahönnun í útrás
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Námskeið í útflutningi fyrir 
íslenska fatahönnuði

12.-13. nóvember og  27.-28. nóvember
á Hótel Glym. Þriðji  fundurinn verður haldinn 
í janúar 2008 í Reykjavík.

Rekstrarvörur
- vinna með þér 

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Gólfþvottavélar
á rekstrarleigu

TASKI Swingo 1250 B

Leitið nánari upplýsinga hjá sölumönnum og ráðgjöfum RV

TASKI swingo XP 

TASKI swingo 3500 B

TASKI swingo 1250 B 

TASKI swingo 750 B

TASKI swingogólfþvottavélar
Einfaldar í notkun - liprar og 

leika í höndunum á þér

Bjarnþór Þorláksson, 
bílstjóri hjá RV

Talsverður munur 
er á afborgunum lána í erlendri 
mynt og húsnæðisláni hjá Íbúða-
lánasjóði. Meðalgreiðslubyrði af 
láni í erlendri mynt er rúmlega níu 
þúsundum króna hærri á mánuði 
fyrsta árið en af láni hjá Íbúðalána-
sjóði. Hún lækkar hins vegar hratt, 
er 3.850 krónum hærri fyrstu fimm 
árin og er orðin lægri eftir fimm ár.

Greiðslubyrði af láni upp á tíu 
milljónir króna sem tekið er í dag í 
evrum til fjörutíu ára með 2,25 pró-
senta vaxtaálagi er að meðaltali 
73.777 krónur fyrsta árið en lækkar 
svo hratt og er komin niður í 67.770 
krónur að meðaltali eftir 1-10 ár. 
Meðalgreiðslubyrði öll fjörutíu árin 
er 47.747 krónur. Miðað er við gengi 
í gær en gengissveiflur og grunn-
vextir geta skapað áhættu, greiðslu-
byrði breytist og hækkar í krónum 
talið ef gengið fellur.

Meðalgreiðslubyrði af láni, sem 
tekið er hjá Íbúðalánasjóði með 
vexti upp á 5,10 prósent til fjörutíu 
ára miðað við fjögurra prósenta 
verðbólgu, er 64.356 krónur á mán-
uði fyrsta árið. Eftir fimm ár er 
greiðslubyrðin að meðaltali komin 
niður í 70.950 krónur en meðal-
greiðslubyrði á mánuði er 89.434 
krónur allan lánstímann. Í þessu 
dæmi er það verðbólgan sem skap-
ar áhættuna, greiðslubyrðin hækk-
ar í takt við hana. 

Ef gengið fellur um tíu prósent 
daginn eftir að evrulánið í dæminu 
hér að ofan er tekið hækkar afborg-
unin um tíu prósent. Þannig hækkar 
greiðslubyrðin úr 73.389 krónum í 
81.139 krónur á mánuði. Fái lántak-
inn hins vegar laun sín í evrum á 
móti láni kemur hann út á sléttu. Ef 
hann fær 100 prósent launa í evrum 
hagnast hann eftir gengisfallið. Ef 
gengið hins vegar styrkist tapar 
hann. Þess vegna fylgir því gengis-

áhætta að taka 
laun í erlendri 
mynt. Þá hefur 
gengisfall áhrif 
á verðbólguna til 
lengri tíma litið 
og hækkar því 
greiðslubyrði 
Íbúðalánasjóð-
slánsins.

Hans Adolf 

Hjartarson, sérfræðingur hjá 
Frjálsa fjárfestingarbankanum, 
segir að séu menn með laun í 
evrum sé skynsamlegt að vera 
með lán í evrum til jafns við laun-
in. Ekki sé komin mikil reynsla á 
erlendu lánin á Íslandi enda aðeins 
verið í boði til nokkurra ára. „Þetta 

snýst um meðalgreiðslubyrði á 
mánuði og hvað fólk greiðir að 
lokum til baka.“ 

Lántakinn greiðir tæpar 43 
milljónir króna til baka af Íbúða-
lánasjóðsdæminu en tæpar 23 
milljónir í hinu dæminu.

Evrulaun þurrka út 
gengisáhættu lána
Greiðslubyrði af erlendu láni er hærri til að byrja með en lækkar hratt og er 
mun lægri til lengri tíma litið en af Íbúðasjóðsláni. Ef krónan fellur hækkar 
greiðslubyrðin sem því nemur. Laun í evrum þurrka út gengisáhættuna. 

 Danskir háskólar eru 
byrjaðir að krefja nemendur um 
gríðarlega há gjöld sem danska 
stjórnarandstaðan hefur mótmælt 
hástöfum. Dæmi eru um að dansk-
ir háskólar rukki nemendur um 
gjöld sem nema um fjögur til sex 
hundruð þúsund íslenskum krón-
um fyrir tveggja ára nám í einstök-
um deildum. Þetta á helst við um 
alþjóðlegt nám sem fellur undir 
Erasmus Mundus-verkefnið. 

Samkvæmt dönskum lögum er 
óheimilt að krefja danska háskóla-
stúdenta um skólagjöld og þess 
vegna vilja telja margir meina að 
þetta fyrirkomulag stangist á við 
núgildandi lög. 

Menntamálaráðherra Dana, 
Helge Sander, hefur sætt mikilli 
gagnrýni vegna málsins en hann 
heldur því fram að háskólanám sé 
nemendum enn að kostnaðarlausu 
eins og lög gera ráð fyrir. Raun-
veruleikinn er hins vegar allt 
annar, því háskólarnir geta auð-
veldlega krafið nemendur sína um 
þau gjöld sem þeim hentar með 
því að nefna þau eitthvað annað en 
skólagjöld, til dæmis skipulags-
gjöld.

Ýmsir stjórnmálamenn hafa 
lýst yfir áhyggjum vegna þessa og 
Charlotte Fischer er ein þeirra. 
Hún segir að gjöldin vinni gegn 
alþjóðavæðingu Dana þar sem þau 

stuðli að stéttaskiptingu í námi og 
komi í veg fyrir að allir hafi jafn-
an aðgang að sama námi.

Innheimta dulbúin skólagjöld
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– Mest lesið

 Þróun Kína síðastliðin 
sextíu ár verður til umfjöllunar í 
fyrirlestri sem Göran Malmqvist, 
einn þekktasti Kínafræðingur 
Norðurlanda, heldur í Háskóla-
bíói kl. 16.15 á mánudag. 

Markmqvist er prófessor 
emeritus við Stokkhólmsháskóla 
og félagi í sænsku vísindaaka-
demíunni. Í fyrirlestrinum hyggst 
hann fjalla um langa reynslu sína 
af Kína, sem hófst á námsárum 
hans þar 1948-1950. Að fyrirlestr-
inum standa Asíusetur Íslands og 
Kínversk-íslenska menningarfé-
lagið (KÍM). Aðgangur er öllum 
opinn, að því er segir í fréttatil-
kynningu.

Ræðir breytta 
ásýnd Kína

Kennslukona og 
þrettán ára drengur sem hún 
hljópst á brott með voru handtek-
in í Mexíkó í gær. Drengurinn er 
fyrrverandi nemandi kennslukon-
unnar, en þau flúðu Bandaríkin 
þegar lögregla hóf rannsókn á 
hvort samband þeirra væri 
kynferðislegs eðlis.

Kennslukonan sætir meðal 
annars ákæru fyrir mannrán og 
misnotkun á barni. Í tölvupóstum 
sem hún sendi drengnum kemur 
fram að hún hafi verið ástfangin 
af honum og viljað eyða með 
honum ævinni. Fjölskylda 
drengsins sakar hana einnig um 
að hafa keypt farsíma handa 
drengnum, svo að hún gæti 
auðveldlega haft samband við 
hann.

Hljópst á brott 
með nemanda

Kristján Gunn-
arsson, formaður Starfsgreina-
sambandsins, SGS, er fullviss um 
að það verði algengara á íslensk-
um vinnumarkaði að fyrirtæki 
borgi fólkinu sínu í evrum eða 
öðrum erlendum gjaldmiðli. 
Fréttablaðið greindi frá því 
nýlega að Marel hygðist bjóða 
upp á slíkt um eða eftir áramót-
in. 

„Það er óhætt að segja að þetta 
komi á óvart og mér finnst 
gleðilegt að menn séu að stíga 
þessi skref. Ég held að þetta eigi 
að auðvelda heimilunum rekstur-
inn,“ segir Kristján.

Gleðilegt skref 
stigið hjá Marel



Þau safna fyrir
Hjálparstarf

kirkjunnar
5. og 6. nóvember
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Notkunarsvið:

Skömmtun:

Varúðarreglur:

Meðganga og brjóstagjöf:

Aukaverkanir:

Sigurður Líndal, 
prófessor emeritus, hefur verið 
ráðinn prófessor við lagadeild 
Háskólans á Bifröst. Sigurður 
mun kenna réttarsögu og þætti í 
stjórnskipun-
arrétti, 
réttarheim-
speki og 
lagahugsun 
auk almennrar 
lögfræði og 
sinna rann-
sóknum við 
skólann. 

„Sigurður 
Líndal hefur 
verið fremsti 
kennari í 
lögfræði hérlendis um áratuga 
skeið og hann hefur kennt hér 
við Háskólann á Bifröst við 
frábæran orðstír,“ sagði Ágúst 
Einarsson, rektor Háskólans á 
Bifröst, í tilkynningu um 
ráðninguna.

„Þetta mætti verða til eftir-
breytni að nýta starfskrafta 
þeirra sem komnir eru yfir þau 
aldursmörk sem starfsgengi 
manna er oftast miðað við,“ 
sagði Sigurður sjálfur um 
ráðningu sína en hann er 74 ára 
gamall.

Segir ráðning-
una mega verða 
til eftirbreytni

Stýrivextir hafa áhrif á
útlánsvexti á óverðtryggðum
lánum hjá bönkunum og má búast
við að vextirnir hækki á næstu
dögum og vikum. Útlánsvextir á
óverðtryggðum lánum hafa nú
þegar hækkað hjá Kaupþingi og
Ólafur Haraldsson, framkvæmda-
stjóri hjá SPRON, býst við að vext-
irnir hjá SPRON hækki um allt að
0,45 prósentum í næstu eða
þarnæstu viku.

„Einn banki er þegar búinn að
tilkynna hækkun. Við endurskoð-
um vexti á tíu daga fresti og ég á
ekki von á að við breytum vöxtum
hjá okkur fyrr en 11. nóvember,“
segir Ólafur.

Algengir yfirdráttarvextir á
platínu- eða gulldebetkorti eru um
19-20 prósent hjá SPRON og segir
Ólafur að algengt sé að yfirdráttar-
lán beri 17-22 prósenta vexti. Búast

megi við að stýrivextir standi fyrir
hátt í þrjá fjórðu. Við bætist kostn-
aður og fleira. Ólafur bendir á að
stýrivaxtahækkun Seðlabankans í
síðustu viku hafi takmörkuð áhrif
og komi helst niður á þeim sem séu
með yfirdráttarlán og kortalán. Þó
að innlánsvextir hækki sé það ekki
sama fólkið sem eigi innlán og
útlán í bönkunum.

Stýrivaxtahækkunin hafi „mest
áhrif á þá sem eru skuldsettari.
Flest fyrirtæki og efnameira fólk
eru komin í erlend lán og því hefur
þetta mest áhrif á þá sem síst
skyldi og eru ekki mikið að pæla í
öðrum lánamöguleikum,“ segir
hann.

SPRON endurskoðar vextina
Ákvörðun skipu-

lagsráðs Reykjavíkur um að
synja umsókn um rekstur
kaffihúss á Lokastíg 28 hefur
verið ógilt af úrskurðarnefnd
skipulags- og byggingarmála.

Eigandinn sótti um að fá að
reka kaffihús á annarri hæð
hússins þar sem áður hefur verið
söluturn á jarðhæð. Úrskurðar-
nefndin segir synjun skipulags-
ráðs ekki byggða á haldbærum
rökum. Í umsögn kemur fram að
kaffihúsið yrði með sömu aðkomu
og söluturninn og að ekki væru
líkur á auknu áreiti af vínveit-
ingalausu kaffihúsi með sama
afgreiðslutíma.

Borgina skorti 
rök fyrir synjun

„Ég tel það áhyggjuefni að þeim fækki
sífellt sem búa yfir fagþekkingu á garðyrkju hér á
landi,“ segir Ingólfur Guðnason, garðyrkjufræð-
ingur á Engi í Laugarási. Hann segir að síðustu
tuttugu ár hafi nánast engin nýliðun orðið meðal
garðyrkjubænda og stöðu starfsmenntanáms í
Garðyrkjuskóla ríkisins hafi hnignað mjög,
sérstaklega eftir að skólinn var sameinaður
Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri.

Á haustfundi garðyrkjubænda sem haldinn var í
síðustu viku var ályktun um að skorað yrði á
menntamála- og landbúnaðarráðherra um að
bregðast við hnignandi stöðu Garðyrkjuskólans
samþykkt samhljóða.

Í ályktuninni segir meðal annars að óviðunandi
ástand hafi skapast í starfsnámi í garðyrkju við
Garðyrkjuskólann á Reykjum, aðstaðan fari
hnignandi, starfsmannaflótti sé úr stéttinni, sífellt
dragi úr gæðum menntunarinnar og við þetta
dragi úr aðsókn nemenda. Sinnuleysi stjórnvalda á
þessu máli sé á góðri leið með að sundra þeim
greinum sem kenndar eru við skólann.

„Ég geri mér grein fyrir því að tilhneigingin er
sú að störfum fækkar og einingar stækka. Sem
fagmaður tel ég það þó áhyggjuefni hve þeim sem
þekkingu hafa hefur fækkað mikið,“ segir
Ingólfur.

Undir orð hans tekur Magnús Á. Ágústsson,
garðyrkjuráðunautur Bændasamtakanna. Hann

telur einnig að of mikil óvissa hafi skapast um
framtíð Garðyrkjuskólans og að atgervisflótti hafi
orðið meðal kennara skólans vegna ástandsins. Nú
sé svo komið að kennara vanti við skólann, einkum
á ylræktardeild. „Stjórnvöld hafa ekki sýnt nein
spil í þessum málum og enginn veit hver þróunin
verður. Það er því ekki að undra þótt fólk leiti í
önnur störf en með því hverfur mikilvæg þekk-
ing,“ segir Magnús.

Ófremdarástand í 
Garðyrkjuskólanum
Á haustfundi garðyrkjubænda var ákveðið að skora á menntamála- og landbún-
aðarráðherra að bregðast við óviðunandi ástandi í Garðyrkjuskólanum. Nánast 
engin nýliðun hefur orðið í stéttinni í 20 ár og því dregið úr fagþekkingu. 



 Dick Cheney, 
varaforseti Bandaríkjanna, hefur 
viðurkennt opinberlega að honum 
svipi til Darth Vader, illmennisins 
úr Stjörnustríðsmyndunum.

„Ég hef verið spurður hvort 
þetta viðurnefni angri mig,“ sagði 
varaforsetinn í ræðu nýverið. 
„Svarið er nei. Darth Vader er eitt 
af því skásta sem ég hef verið 
kallaður undanfarið.“

„Ég spurði varaforsetann hvaða 
búningi hann ætlaði að klæðast á 
hrekkjavöku í ár,“ sagði George 
Bush Bandaríkjaforseti á fundi á 
dögunum. „Hann sagðist þegar 
vera í honum. Svo muldraði hann 
eitthvað um myrku hlið máttar-
ins.“

Bush uppnefnir 
varaforsetann

Lögmenn sem starfa 
hjá fyrirtækjum og félagasam-
tökum eru 34 prósent starfandi 
lögmanna. Um 38 prósent þessara 
lögmanna starfa hjá hinu opin-
bera en meirihlutinn, 62 prósent, 
er hjá fyrirtækjum og félaga-
samtökum. Af þeim eru lang-
flestir hjá fjármálafyrirtækjum. 
Þetta kemur fram í Lögmanna-
blaðinu.

Hlutfallslega fleiri konur en 
karlar starfa hjá opinberum 
aðilum en jafnari skipting er 
innan fjármálafyrirtækja. Um 
þriðjungur kvenna á aldrinum 30-
39 ára, eru framkvæmdastjórar 
eða forstöðumenn en 36,4 prósent 
karla. Konur eru oftar deildar-
stjórar eða yfirlögfræðingar en 
karlar. „Samkvæmt því eru konur 
í yngri aldurshópunum að vinna 
á,“ segir Hrafnhildur Stefáns-
dóttir lögmaður í blaðinu.  

Ungu konurnar 
eru að vinna á

 Borgarráð hefur samþykkt kaup 
á einkahlutafélaginu Austurstræti 22 ehf. og 
eignast þar með byggingarrétt við Austur-
stræti 22. Eignin fer því úr eigu afkomenda 
Haraldar sem rak Haraldarbúð á fyrri hluta 
síðustu aldar.

Eigendur skemmtistaðarins Pravda lýstu á 
sínum tíma áhuga á að halda rekstri áfram í 
húsinu.

„Niðurstaðan varð sú að húsið er ónýtt og 
leigusamningur því úr gildi fallinn,“ segir 
Kristbjörg Stephensen borgarlögmaður.

Eignamiðlun mat verðmæti byggingarrétt-
arins á 170 milljónir króna. Umsamið kaup-
verð er 263 milljónir króna en með kaupunum 
fylgja vátryggingabætur að fjárhæð 95 
milljónir. Nettókaupverð fyrir byggingarrétt 
á lóðinni er því 168 milljónir.

Kristbjörg segir samninginn um Austur-
stræti hafa verið forgangsverkefni og að ekki 
hafi verið tekin ákvörðun um hvort nauðsyn-
legt sé að borgin eignist Lækjargötu 2, en þær 
hugmyndir sem komið hafi fram um uppbygg-
ingu hússins séu í samræmi við hugmyndir 
borgarinnar. 

Á borgarráðsfundi lagði borgarstjóri fram 
erindisbréf um skipun stýrihóps vegna 
uppbyggingar í Kvosinni. Hópnum er gert að 
þróa frekar skipulagshugmyndir í Kvosinni og 
kanna kosti þess að stofnað verði þróunarfé-
lag um framkvæmd og framvindu verkefnis-
ins að hluta til eða í heild. 

Úr eigu afkomenda Haraldar í Haraldarbúð
39 ára gamall breskur 

maður kom í leitirnar í vikunni, 
daginn eftir að fjölskylda hans 
taldi sig hafa verið viðstadda 
líkbrennslu hans.

Í október fann lögreglan í 
Nottingham lík óþekkts manns. 
Starfsmaður á nærliggjandi geð-
sjúkraheimili taldi þetta vera 
mann sem hún hafði annast 
seinustu sex mánuðina. Var því 
haft samband við fjölskyldu 
mannsins, líkið brennt í lík-
brennsluofni og útför haldin.

Daginn eftir fann lögreglan 
manninn sprelllifandi og 
misskilningurinn kom í ljós.

Birtist lifandi 
eftir líkbrennslu
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Undirritaður er búinn að vera leið-
sögumaður í þrjátíu ár og hefur upp-

lifað margs konar stjórnir í félaginu 
sínu. Nokkuð hefur verið spunnið í 
flestar. Ein hefur unnið félögum mínum 
meira ógagn en einbeittum andstæðingi 
hefði tekizt.

Stundum virðist sem stjórnarfólk 
okkar geti vart verið skyni skroppnara um félags-
mál, lausara við virðingu fyrir lögum og reglum og 
verr að sér í mannasiðum. Því miður ríkir stundum 
svipað ástand annars staðar.

Ein stjórn braut félagið í tvennt og kippti 
burðarstólpunum undan því. Félagið varð að athlægi 
og ómerkingi, þegar ófaglærðu fólki var gert hærra 
undir höfði innan þess en upphaflegum og faglærð-
um leiðsögumönnum. Engin félagsstjórn hefur 
komizt í pínlegri aðstöðu af eigin frumkvæði.

Önnur stjórn þverskallaðist og lagði tálma í veg 
allra heiðarlegra tilrauna til að breyta þessari 
stöðu. Hún afrekaði m.a. að draga boðun fundar um 
úrsögn eða veru í ASÍ frá framhaldsaðalfundi 

félagsins í apríl til þessa dags og hann 
hefur ekki verið boðaður enn þá.

Um miðjan október og spurði formaður 
félagsins, hvort ekki væri hægt að sættast á 
frekari frestun fundarboðunar vegna 
komandi kjarasamninga. Undirritaður kvaðst 
sér vera orðið ósárt um flest, sem snertir 
þetta félag, en bað formanninn um tölvupóst í 
þessa veru. Hann barst ekki fyrr en 2. 
nóvember, eftir að erindi um tafarlausa 
boðun fundar var sent stjórn félagsins.

Þar sem pistill af þessu tagi virðist 
ólíklegur til að birtast óritskoðaður í fréttabréfi 
félagsins, telur undirritaður nauðsynlegt að koma 
honum á framfæri í almennum fjölmiðli, svo að hann 
berist sem flestum okkar íhlutunarlaust.

Félagar, sem hafa nennt að fylgjast með framvindu 
réttindabaráttu okkar, vita, að úrsögn úr ASÍ er 
leiðsögumönnum nauðsynleg til framdráttar. Veran 
þar varð til þess, að meðvitundarlausri stjórn tókst að 
opna öllum aðgang að félaginu án samráðs við kóng 
eða prest. Mjög er efast um lögmæti þess gernings og 
lögfræðingaálit styður efann. Félagar eru hvattir til 
að leggja viðsnúningi lið og sækja fund um þetta mál, 
ef hægt verður að töfra fram fundarboðun.

Höfundur er leiðsögumaður. 

Hvað er það og hvar er það?
HÁSKERPA
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tarlegar fréttaskýringar í síðustu viku um afmarkaða þætti í 
einkavæðingu orkugeirans á Íslandi vekja fleiri spurningar en 
svör. Það var hárrétt hjá Hannesi Smárasyni í FL-grúppunni 
að greina vandamál GGE og REI svo að samrunasamningur-
inn stæðist þar til annað kæmi í ljós, vandi borgarstjórnar 

væri hik, stjórnunar- og stjórnsýsluvandi. FL-grúppan seilist leynt 
og ljóst inn í eignarhald og umsýslu á jarðorku hér á landi til að 
geta hert sókn sína í Kína, Bandaríkjunum, Indónesíu og víðar. 

Ef litið er yfir blaðaumfjöllun um einkarekstur í orkugeiranum 
undanfarin ár vakna ósjálfrátt grunsemdir um að þar hafi margt 
farið saman og hending ein ráði ekki: lög eru sett um samkeppni, 
hlutafélög stofnuð um orkuveitur, smærri veitur keyptar upp af 
stærri, hlutur sveitarfélaga í Landsvirkjun seldur á undirverði, 
Landsvirkjun selur hlut sinn GGE í reyndasta útrásarfyrirtækinu, 
Enex sem OR á enn hlut í. Samrunaferli GGE og REI er smurt með 
kaupréttarsamningum þannig að samningurinn er ógildur í fljót-
ræðinu. Eins og Megas kvað: Formsatriði var ekki fullnægt.

Óþarfi er að dvelja hér við tvískinnung sjálfstæðismanna til 
þátttöku í einkarekstri og heldur óklára afstöðu Samfylkingarinnar 
– enn síður hið furðulega sjálfstæði stjórnenda OR til að hygla 
sjálfum sér – öll sú endaleysa hefur veikt pólitíska fulltrúa í borgar-
stjórn mikið og mun líklega kosta einhverja embættismenn ferilinn 
í opinberri þjónustu eftir stjórnsýsluúttekt. Vaknar sú spurning 
hvort fólk sem vasast hefur í pólitík eigi eitthvað í harðsnúna karla 
úr einkageiranum. Í samanburði við jaxla eins og Hannes verða 
blíðlyndir borgarstjórnarmenn eins og börn í höndum misindis-
manna: heltekin af Stokkhólmseinkenninu. 

Kyndugur í öllu þessu óskýra ferli er hlutur Bjarna Ármanns-
sonar: hann gengur úr Glitni með úttroðna vasa og hefur þá lagt 
línurnar um sérstaka orkudeild í þeirra húsum og bankinn sett fé í 
GGE, væntanlega undir vakandi auga hans. Áður en varir dúkkar 
hann upp í REI sem aðalfjárfestir og stendur hratt fyrir samruna 
við GGE sem stórir hluthafar í Glitni eiga. Það er mikil peningalykt 
í loftinu, fnykur, eins og þegar Geir gamli bræddi grútinn og Reyk-
víkingar þekkja. 

Og nú hika sveitarfélögin á Suðurnesjum að nýta forkaupsrétt 
sinn í Hitaveitu þar. Hvar skyldu þau vera með viðskipti? Hafa 
bankar slík tök á sveitarstjórnum að þær verða að lúta hagsmunum 
hluthafa bankanna í óskyldum rekstri?

Eign í íslenskum orkufyrirtækjum gefur einkafyrirtækjum for-
skot á erlendum mörkuðum. En þær fjárfestingar þurfa þolinmóða 
sjóði og getur brugðið til beggja vona. Þátttaka opinberra aðila í 
slíkum ævintýrum gæti veitt aðgang að þolinmóðu fjármagni með 
lægri ávöxtunarkröfu en heimtuð er víða annars staðar. Eru skatt-
greiðendur til í þá lánastarfsemi? 

Kapphlaupið um einkavæðingu orkugeirans er langhlaup. Verst 
er að ekki er alveg ljóst hverjir er liðstjórar í keppnisliðunum, 
hverjir setja takmörkin eða ráða reglunum, né hverjir eru styrktar-
aðilar í því maraþoni.

Um vélar og 
vélamenn

Samkvæmt frétt BBC hinn 23. 
október hefur magn koltvísýr-

ings í andrúmsloftinu aukist 
hraðar en Vísindanefnd Samein-
uðu Þjóðanna um loftslagsbreyt-
ingar gerði ráð fyrir. Aukningin 
er 35% hraðari en á síðasta 
áratug 20. aldarinnar og er 
einkum rakin til hagvaxtar í Kína 
og öðrum fjölmennum ríkjum. 
Einnig hefur nýting á hverjum 
olíulítra minnkað hvað sem líður 
fagurgala bílaframleiðenda.

Aukin losun gróðurhúsaloft-
tegunda skýrir þó ekki nema 
17% af þessari tölu. 18% prósent 
eru til komin vegna minnkandi 
getu jarðarinnar til að binda 
kolefni.

Það þarf með öðrum orðum að 
gera miklu betur – á öllum 
vígstöðvum. Það þarf að auka 
þrýstinginn á bílaframleiðendur 
og herða leitina að öðrum 
orkugjöfum. Það þarf að minnka 
losun, það þarf að auka bindingu. 
Og það þarf að vernda regnskóga 
en skógareyðing veldur um 25% 
af losun kolefnis árlega. 

Ekki er nóg að binda kolefni 
með skógrækt eins og manni 
virðist að Íslendingar séu að 
reyna að telja sér trú um að dugi, 
með hinum undurþægilegu 
aflátsbréfum sem kennd eru við 
Kolvið: um leið og við endur-
heimtum mýrlendi og gróður-
setum tré þar sem það á við 
þurfum við að hætta að aka um á 
pallbílum og jeppum og öðrum 
eyðslufrekum bílum nema brýna 
nauðsyn beri til.

Ýmislegt bendir til þess að 
vitundarvakning sé að verða um 
allan heim, sem birtist í smáu og 
stóru: til dæmis áhuga ýmissa 
Asíuþjóða á að nýta jarðvarma-
orku, sem gæti orðið að veru-
leika með atbeina Íslendinga ef 
menn hér hætta að vera svona 
miklir endemis klaufar við að 
stofna fyrirtæki.

Vottur um þessa vakningu voru 
friðarverðlaun Nóbels til handa 
Loftslagsnefnd Sameinuðu þjóð-
anna og Al Gore fyrir málflutning 
hans og einkum myndina An 
Inconvenient Truth. Víða var þessu 
fagnað en Íslandsdeild Repúblík-
anaflokksins brást ókvæða við. 
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
hóf ritun greinaflokks þar sem 
hann komst að þeirri niðurstöðu að 
okkur bæri að láta reka á reiðanum 
og ekki fara í björgunarbátana fyrr 
en öruggt væri að við færumst. Og 
Egill Helgason taldi Al Gore í hópi 
óverðugustu verðlaunahafa allra 
tíma í pistli á heimasíðu sinni; fékk 
svo Hannes Hólmstein í þátt til sín 
sem sérlegan sérfræðing og ráðu-
naut í loftslagsmálum.

Málflutningur þessara nýkóna 
einkennist af stöðugu undanhaldi 
en þó er barist um hvert hús. Svona 
skrifa þeir:

1) Ég má alveg segja þetta þó 
það sé kannski rangt og fólk sem 
andmælir mér er haldið pólitískri 
rétthugsun og vill ritskoðun og 
bókabrennur. 

2) Það er ekkert að hlýna í 
veröldinni.

3) Þó að það sé að hlýna í 
veröldinni þá er það ekki vegna 
gróðurhúsaáhrifa heldur eru þetta 
bara eðlilegar sveiflur.

4) Þó að það sé að hlýna í 
veröldinni vegna gróðurhúsaáhrifa 
þá er hlýnunin góð vegna þess að 
okkur líður vel í sólbaði og 
gróðurinn vex hér hjá okkur.

5) Þó að hlýnunin sé slæm er of 
seint að bregðast við. Það er of 
dýrt að hætta að nota olíu og nær 
að einbeita sér að því að útrýma 
hungri.

6) Ég má alveg segja þetta.

Og svo framvegis: umfram allt 
úrtölumenn. Rök sín og málflutn-
ing þiggja þeir einkum frá vísinda-
menntuðum málaliðum banda-
rískra olíurisa, en ástríðan í 
málflutningnum virðist vakin af 
löngun til að vera á móti einhverju 
ímynduðu „vinstra liði“.

Gagnrýnin hugsun er vissulega 
meðal dýrmætustu eiginleika í 
mannlegu félagi og virðingarleysi 
við andleg og veraldleg yfirvöld 
svo sannarlega líka höfuðdyggð. 
En þegar vísbendingar hrannast 
upp um þann voða sem í vændum 
kann að vera þá hlýtur maður að 
spyrja sig hversu ábyrgur sá 
þjóðfélagsrýnir sé sem lætur 
stjórnast af allt að því barnalegum 
mótþróa í garð einhvers sem hann 
kallar „pólitískan rétttrúnað“ og 
hugsar málið fyrst og fremst út frá 
sinni eigin stöðu í stigveldi 
umræðunnar. 

Það er brýnt að ná málinu úr 
skotgröfum vinstri og hægri því að 
sjálfsögðu þarf að nýta kraft og 
hugkvæmni einkaframtaks og 
markaðslausna í samstarfi við 
opinbera aðila. Engum dettur í hug 
að telja snjóflóðavarnir eitthvert 
prívatmál vinstri manna. Ég man 
líka eftir sannfærandi greinum 
gegn bílbeltanotkun á sínum tíma.

Sökum kunnuglegrar tilhneig-
ingar til að breyta andmælendum 
jafnharðan í óða bókabrennara og 
kuflklædda pólitíska rétttrúnaðar-
menn er rétt að taka fram að Egill 
Helgason og Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson hafa að sjálfsögðu 
fullan rétt til að halda fram 
úrtölum sínum...

Þeir mega alveg segja þetta – en 
það er ekki heilagur réttur þeirra 
að við tökum mark á þeim.

Úrtölumenn 
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Okkur hefur 
eins og 

mörgum blöskr-
að sú umræða 
og sú árás sem 
Bónus hefur 
þurft að þola síð-
ustu daga. Þegar 
við stofnuðum Bónus fyrir 18 árum 
var frá fyrsta degi ákveðið að fyr-
irtækið byði alltaf vörur sínar á 
betra verði en samkeppnisaðilar 
þess. Þessu hefur núverandi fram-
kvæmdastjóri Bónuss, Guðmund-
ur Marteinsson, fylgt í störfum 
sínum, en hann tekur í dag allar 
verðákvarðanir fyrir Bónus. 

Í síðustu viku hóf ríkisfjölmiðill-
inn árás á fyrirtækið og það sem 
það hefur staðið fyrir frá upphafi í 
skjóli nafnlausrar ásökunar. Rann-
sóknarblaðamennska RÚV leiddi í 
ljós að húsmóðirin frá RÚV fékk 
vörurnar á sama verði og frétta-
konan frá RÚV. Ekkert óeðlilegt 
kom fram í starfsemi Bónuss. 
Engar blekkingar áttu sér stað í 
Bónus. Þrátt fyrir það höfum við 
frá þeim tíma þurft að sitja undir 
því að Bónus sé þátttakandi í ólög-
mætu samráði á matvörumarkaðn-
um hér á landi og stundi blekking-
ar gagnvart viðskiptavinum sínum. 
Margir hafa fjallað um málið, án 
þess að nokkuð hafi verið borið á 
borð, sem staðfestir að um samráð 
eða blekkingar hafi verið að ræða. 
Enginn hefur komið fram undir 
nafni og staðfest verðsamráð, 
þvert á móti hafa þeir sem komið 
hafa fram undir nafni lýst því yfir 
að þeir hafi enga trú á því að sam-
ráð sé tíðkað á matvörumarkaðn-
um, sem er hið rétta í málinu. 

Nafnlaust bréf sem Morgunblað-
ið birti svo ósmekklega sl. föstu-
dag er algjörlega marklaust enda 
nær daglegur viðburður að ráðist 
sé að fyrirtækjum okkar í nafn-
lausum dálkum Morgunblaðsins. 
Frægt er þegar upp komst að rit-
stjóri Morgunblaðsins hefði brugg-
að ráð um að koma okkur feðgum 
fyrir kattarnef, eins og hægt var 
að lesa um í þeim tölvupóstum sem 
birtir voru í Fréttablaðinu í sept-
ember 2005.

Annað sem hefur komið upp í 
umræðunni er að við beitum birgja 
pressu við innkaup. Það er vissu-
lega rétt. Staðreyndin er sú að við-
skiptin ganga út á að fá vörur á 
sem hagkvæmasta verði á hverj-
um tíma, enda er það krafa neyt-
enda, sem fyrirtæki okkar leitast 
við að uppfylla. Við getum fullyrt 
að heildsöluaðilar lækka ekki verð 
að eigin frumkvæði, því er eðlilegt 
að tekist sé á um verð. Fyrirtæki 

okkar selja mat-
vörur í Bret-
landi, Færeyj-
um, Danmörku 
og Íslandi. Við 
getum sýnt fram 
á að samkeppn-
in er mest á 
Íslandi. Inn-
flutningshöft 
eru einnig mest 
á Íslandi sem er 

eitthvað sem þjóðin getur ekki sætt 
sig við til framtíðar, enda eru þau 
eina ástæðan, ásamt fjarlægð 
landsins, fyrir háu matvöruverði 
hér á landi. 

Við erum sannfærðir um að við 
værum á sama stað með Bónus í 
dag þótt aldrei hefði verið tekin 
verðkönnun. Við höfum ávallt rekið 
Bónus með því hugarfari að neyt-
endur eigi viðskipti við okkur aftur. 
Við höfum ekki rangt við gagnvart 
okkar viðskiptavinum. Neytendur 
vita að lægsta verðið er í Bónus, 
hefur verið það og verður það 
meðan við ráðum. Það kostar mikla 
fjármuni í rekstri Bónuss að halda 
úti umsvifamiklu verðlagseftirliti, 
en með því getum við staðið undir 
þeim loforðum, sem við höfum 
gefið íslenskum neytendum sl. 18 
ár og munum gera áfram um 
lægsta verðið í Bónus. Mikligarður 
féll á sínum tíma með því að villa 
um fyrir neytendum í verðkönnun. 
Hið sama gerði Krónan í síðustu 
viku. Það var ástæða þess að Bónus 
dró sig út úr verðkönnun ASÍ. ASÍ 
hefur í tvö ár neitað að viðurkenna 
að helsti samkeppnisaðili Bónuss 
hefði rangt við í verðkönnunum, 
þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar. 
Skyldi það vera vegna þess að 
framkvæmdastjóri ASÍ er fyrrum 
stjórnarformaður Kaupás, sem 
rekur Krónuna og fyrrum sam-
starfsmaður núverandi fram-
kvæmdastjóra Kaupás, hver veit?

Að lokum viljum við þakka þann 
stuðning sem okkur hefur borist á 
síðustu dögum frá fjölda viðskipta-
vina og núverandi og fyrrverandi 
starfsmanna og fyrrverandi starfs-
manna Bónuss. Við neytendur vilj-
um við segja: gerið ykkar eigin 
könnun á verðlagi í verslunum. Við 
höfum engum að treysta nema 
ykkur og okkar starfsfólki.

Höfundar eru stofnendur Bónuss.

Ódýrastir í átján ár

Við höfum ekki rangt við 
gagnvart okkar viðskiptavin-
um. Neytendur vita að lægsta 
verðið er í Bónus, hefur verið 
það og verður það meðan við 
ráðum.



Njósnarinn Sidney Reilly myrtur
„Tímaritin eiga að benda 

á brestina bæði í þjóð-
félaginu yfir höfuð og 
líka á annmarkana á 
einstökum sviðum.“

„Sandgræðsla Íslands hét þessi stofn-
un þegar hún var sett á laggirnar 
fyrir hundrað árum. Við teljum að 
þetta sé elsta starfsemin á sviði jarð-
vegsverndar í heiminum sem starf-
að hefur óslitið síðan,“ byrjar Sveinn 
Runólfsson landgræðslustjóri, beð-
inn að segja í stórum dráttum sögu 
Landgræðslu ríkisins sem fagnar ald-
arafmæli um þessar mundir. Heldur 
síðan áfram: „Um aldamótin 1900 var 
Ísland eitt fátækasta ríki í Evrópu og 
ástand gróðurmála víða skelfilegt. 
Eyðing skóganna hafði haft afdrifa-
rík áhrif á búsetu Íslendinga og sand-
fok og auðn var að leggja byggðir í 
eyði. Þá voru það nokkrir framfara-
sinnaðir menn eins og Hannes Haf-
stein Íslandsmálaráðherra sem gerði 
sér grein fyrir hvert stefndi og með 
baráttu og harðfylgi fengust haust-
ið 1907 samþykkt á Alþingi lög um 
skógrækt og varnir gegn uppblæstri 
lands.“

Sveinn segir Hafnfirðinginn Gunn-
laug Kristmundsson hafa verið send-
an á vegum stjórnvalda til Danmerk-
ur að læra um sandgræðslu því þar 
höfðu menn reynslu af slíku starfi á 
jósku heiðunum. Hann kom til baka 
vorið 1907 og byrjaði þá, ásamt Agn-
ari Kofoed Hansen, að leggja á ráðin 
um aðgerðir. „Það var á Reykjum 
í Árnessýslu sem formlegt sand-
græðslustarf hófst. Þá var ekki annað 
að sjá en Skeiðin mundu leggjast al-
gerlega undir sand. Framkvæmdir 
sandgræðslumála fyrstu 40 árin fól-

ust fyrst og fremst í að girða og friða 
verstu sandfokssvæðin fyrir ágangi 
búfjár. Síðan að hlaða varnargarða og 
sáldra melfræi meðfram görðunum. 
Gunnlaugur starfaði óslitið að sand-
græðslumálum í 40 ár og vann ótrú-
legt afrek. Á því tímabili var þó að-
eins varið 40-50 milljónum króna til 
landgræðslu á verðlagi ársins 2006. 
Það er ótrúlegt hverju frumherjun-
um tókst að koma í verk við erfiðar 
aðstæður. Eitt er víst að kaupið hefur 
ekki verið hátt og ekki verið dvalið 
lengi í mat og kaffi.“

Faðir Sveins, Runólfur Sveinsson, 
tók við sandgræðslustarfinu 1947. 
Hann flutti inn grasfræ og tilbúinn 
áburð, lagði áherslu á að draga úr 
beit á viðkvæmu landi og nýtti þá vél-
tækni sem var að ryðja sér til rúms. 
Hann féll frá 1954 og bróðir hans 
Páll tók við sem sandgræðslustjóri. 
Páll tók flugvélar í sína þjónustu og 
það var stórt skref. Þær voru notað-
ar alveg fram á síðustu ár en nú hafa 
bændur með sín tæki tekið við hlut-
verki flugvélanna og Sveinn kveðst 
afskaplega ánægður með það. 

„Það er mikið atriði að virkja bænd-
ur sem hafa beitarumráð yfir öllu Ís-
landi í því að endurheimta landgæði. 
Árið 1990 hófst formlegt samstarf við 
þá sem við köllum „Bændur græða 
landið“ og í dag eru um 650 bændur 
aðilar að því verkefni. Landgræðslan 
hefur þannig breyst frá því að vera 
framkvæmdastofnun þar sem starfs-
fólk hennar vann við að girða, sá og 

bera á í stórum stíl í það að vera ráð-
gjafarstofnun fyrir landeigendur og 
aðra landsmenn sem taka þátt í upp-
græðslunni.“

 Lög um landgræðslu voru sett 
1965. Eftir það heitir stofnunin Land-
græðsla ríkisins. „Stóra skrefið í 
starfinu var þjóðargjöfin 1974,“ segir 
Sveinn. „Hún hafði gríðarleg áhrif í 
landgræðslu, skógrækt og rannsókn-
um því í henni fólust stærri fjárfram-
lög til þeirra mála en áður. 

„Okkur telst til að varið hafi verið 
14 milljörðum króna í þessi hundrað 
ár til að græða landið okkar, á verð-
lagi ársins 2006. Það er nokkurn veg-
inn sama upphæð og varið var til 
vegamála árið 2006.“ 

Sveinn segir gróður og jarðveg eyð-
ast víðs vegar um landið enn í dag. 
Ástandið sé verst á hálendisbrúninni 
sunnanlands og á Norðausturlandi, 
það er að segja á eldfjallasvæðunum. 
Þó sé í fyrsta sinn í ellefu hundruð ár 
meira land að gróa upp en það sem 
eyðist árlega.

„Okkar reynsla og þekking í barátt-
unni við landhnignun vekur athygli 
erlendis,“ lýsir Sveinn og er ánægð-
ur með þá ákvörðun stjórnvalda að 
hleypa af stokkunum landgræðslu-
skóla, þróunarverkefni í samvinnu 
við háskóla Sameinuðu þjóðanna. 
„Það finnst okkur stórkostleg afmæl-
isgjöf og viðurkenning á því starfi 
sem búið er að vinna,“ eru lokaorð 
hans í þessu spjalli. 

Fyrsta síldin kom til Vest-
mannaeyja á síðustu dögum 
október. 

Það var Sighvatur Bjarna-
son VE 81 sem kom inn 
með 900 tonn sem sjómenn 
skipsins fönguðu í þremur 
köstum við Grundarfjörð 
á fimmtudag, en eitt kastið 
var á bilinu 6-700 tonn. Að 
sögn Jóns Norðfjörð, skip-
stjóra á Sighvati Bjarna-
syni, er síldin góð og falleg 
ásýndum, og afar góð til 

vinnslu, en Jón telur síldar-
stofninum ekki til góðs að 
leyfa flottrollsveiðar og rétt 
sé að veiða eingöngu í nót.

Vinna á síldaraflanum er 
hjá Vinnslustöð Vestmanna-
eyja og verður unnið á vökt-
um.

Einmuna ótíð hefur verið 
það sem af er hausti og hefur 
valdið sjómönnum erfiðleik-
um við veiðar á silfri hafs-
ins.

Af vef www.sudurland.is

Síldin kemur til 
Vestmannaeyja

Vefritið Nýmið hefur tekið 
við af vefritinu Vefpúlsi 
sem gefið var út af Iðn-
tæknistofnun, en það er von 
Nýsköpunarmiðstöðvar Ís-
lands að Nýmið veiti lesend-
um haldgóðar fréttir og upp-
lýsingar á sviði nýsköpunar, 
rannsókna og þróunar.

Nýmið kom út í fyrsta 
sinn hinn 1. nóvember en 
markmið þess er að koma 
út mánaðarlega og skýra 
frá helstu atburðum sem 
við koma Nýsköpunarmið-
stöð Íslands, eins og frum-

kvöðlastarfsemi, nýsköpun, 
tækni, byggingamálum, 
umhverfismálum og fleiru. 
Meðal efnis nú er umfjöll-
un um samkeppnisaðstöðu 
Íslands, námskeið í stein-
steypufræðum, nýja útgáfu 
bókarinnar Plast, átak til at-
vinnusköpunar og sérhæfð 
námskeið á vegum Impru.

Þeir sem hafa áhuga á að 
skrá sig og fá til sín vef-
ritið Nýmið, geta skráð 
sig á póstlista á heimasíðu 
Nýsköpunarmiðstöðvar Ís-
lands, www.nmi.is.

Nýmið á nýjum 
miðum



Ólöf Sverrisdóttir er leikkona með meistara-
gráðu í verklegri leikhúsfræði. Hún á fallega 
mynd eftir dóttur sína sem hún heldur mikið 
upp á.

„Dóttir mín bjó þessa mynd til þegar hún var sex 
ára og gaf mér í jólagjöf. Þetta var svo falleg lita-
samsetning hjá henni og ótrúlega flott mynd miðað 
við aldur, enda hefur hún alltaf verið mjög handlag-
in,“ segir Ólöf og bætir við að myndin hafi verið 
ágætis fyrirboði um framtíð litlu stúlkunnar, sem er 
nú sautján ára nemi við hönnunar- og listnámsbraut 
Iðnskólans.

„Mér fannst myndefnið sýna að henni leið vel úr 
því hún valdi að teikna engil,“ útskýrir Ólöf, sem 
reynir þó að vera ekki of háð hlutum.

„Ég hef margsinnis flutt og þá þýðir lítið að binda 
sig við hluti. Ég átti einu sinni tvo uppáhaldshluti 
sem ég keypti í Grikklandi og voru þetta platti og 
vasi sem mér þótti afar vænt um. Svo kom einu sinni 

vinkona dóttur minnar í heimsókn og þá brotnaði 
vasinn og varð ég mjög sár og svekkt og lá við að ég 
yrði reið út í stelpuna. Það fékk mig til að staldra við 
og hugsa að þetta gengi ekki, ég mætti ekki láta hluti 
skipta meira máli en manneskjuna og því borgaði 
sig ekki að vera of háð hlutum,“ útskýrir Ólöf ein-
læg. Hún er með mörg járn í eldinum og hefur mikið 
verið að kenna í vetur.

„Það sem er nú á döfinni er námskeið sem ég 
kenni hjá Endurmenntun Háskóla Íslands og hefst 
það 7. nóvember. Námskeiðið er ætlað grunn- og 
leikskólakennurum og þroskaþjálfum. Á námskeið-
inu verða sýndar ýmsar leiðir til að kenna börnum 
að tjá sig í leik eftir þroska og getu hvers og eins,“ 
segir Ólöf, sem kennir einnig í Varmalandi í Borgar-
firði og í Sönglist í Borgarleikhúsinu auk þess sem 
hún sér um barnastarf í Borgarbókasafninu og hefur 
kennt námskeið í Mími. Í deiglunni eru svo leiklist-
arnámskeið á fjarkennsla.is og námskeið fyrir full-
orðna eftir jól.

Englagjöf frá dóttur

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Auglýsingasími

– Mest lesið



Flatskjáir eru víða að leysa 
skávarpana af hólmi í fundar-
herbergjum og stjórntæki 
fundabúnaðar verða æ full-
komnari en jafnframt ein-
faldari. Þetta segir Sævar 
Haukdal, sölustjóri Sense, sem 
er þjónustufyrirtæki á sviði 
netlausna.

Sævar segir starfsmenn Sense 
fást við uppsetningu á fundarher-
bergjum bæði með fjarfundabún-
aði og án. Mörg eigi herbergin 
það sameiginlegt að stórir flat-
skjáir séu að taka við af mynd-
vörpum og að tækin til að láta 
búnaðinn virka verði æ einfald-
ari. „Fólk gerir kröfu um að tækin 
séu þægileg í notkun. Það eru svo 
margir að nýta sér þau sem hafa 
mismikla þekkingu á tækni,“ 
segir Sævar. 

Fjarfundabúnaður hefur verið 
á markaði um árabil að sögn 
Sævars. „Fyrstu stjórnkerfin 
fyrir fjarfundi- og kennslu sett-
um við upp 1994 en það hefur 
orðið gríðarleg þróun síðan þá, til 
einföldunar fyrir almenning,“ 
segir hann og lýsir nýjasta búnað-
inum sem tiltækur er til þeirra 
nota í dag. „Fólk getur verið á 
nokkrum ólíkum stöðum í heimin-
um en allt verið að ræða saman 
og skoða sömu gögnin. Það getur 
séð hvert annað og horft á sömu 
glærusýningu. Stjórnkerfi 
fjarfundabúnaðarins hentar líka 

öllum. Maður getur verið með 
einn lítinn snertiskjá og ýtt á einn 
hnapp, þá kviknar á fjarfunda-
kerfinu og réttur inngangur hefst. 
Á sama snertiskjá er hægt að 
velja númer í minninu til að 
hringja í þá sem maður á fund 
með, hvort sem það er hérlendis 
eða erlendis. Þannig er allur bún-
aður samtvinnaður í eitt og sama 
kerfið.“ Flesta fundi sem haldnir 
eru landa á milli segir Sævar fara 
fram á ensku en hefur ekki orðið 
var við þýðingarvélar sem þýði 
jafnóðum talað mál.

Sævar segir sérsvið Sense vera 
hljóð-, mynd- og stjórnbúnaðar-
lausnir fyrir fyrirtæki og heimili. 
„Við erum með verslun á jarð-

hæðinni í Hlíðasmára 3 þar sem 
áhersla er lögð á að þjónusta ein-
staklinga og á annarri hæðinni 
erum við með tæknihóp sem sér 
um sölu og leigu á búnaði til fyrir-
tækja.“

-Sagðir þú leigu? „Já, við leigj-
um út alls konar búnað, bæði til 
funda- og ráðstefnuhalds, túlka-
búnað, skjái og skjávarpa. Einnig 
leigjum við út búnað til að dæla 
efni funda beint inn á netið, á 
heimasíðum fyrirtækja. Þar getur 
fólk séð mynd af manninum sem 
er í ræðustól, heyrt í honum og 
séð glærurnar sem hann er að 
kynna, allt á sama tíma. Það er 
mikið um það núna hjá útrásar-
fyrirtækjum.“

Halló, mikilvægur fundur

Hin virta dómnefnd óháðra blaðamanna frá European
Imaging & Sound Association (EISA) hefur veitt
Philips viðurkenningu fyrir tækniþróun og nýsköpun
á sviði afþreyingar tækni fyrir heimili með þessum
eftirsóttu tækniverðlaunum.

Já, við erum hreykin
enn og aftur!

PHILIPS VINNUR
EISA VERÐLAUNIN
2007-2008 FYRIR 
HÁSKERPU LCD

European Full-HD LCD-TV 2007-2008
„...skilar hreint ótrúlegum gæðum í fullri High
Definition upplausn. Jafnvel fíngerðustu smátriði eru 
skýr og greinileg í 1920x1080p upplausn. Öll hreyfing
er skýrari og eðlilegri með hjálp hinnar framúrskarandi
Perfect Pixel HD Engine myndtækni frá Philips“, eins
og segir í skýrslu EISA nefndarinnar um 47PFL9752D.

Philips 47PFL9732D

sem eykur línufjölda og skerpu
sem minnkar glampa
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fasteignir
5. NÓVEMBER 2007

Fasteignasalan Remax Lind hefur til sölu mikið 
endurnýjað einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr í Kópavogi.

Á friðsælum stað við Hvannhólma í austurbæ 
Kópvogs er til sölu endurnýjað 262,1 fer-
metra einbýlishús með stórum innbyggðum 

45,3 fm bílskúr. 
Húsið er á tveimur hæðum. Á neðri hæð er komið 

inn í forstofu með ljósum flísum á gólfi og fataskáp. 
Þaðan er gengið inn í gestasnyrtingu með innréttingu 
og flísum á gólfi og forstofuherbergi með parketti 
á gólfi og lausum skáp. Þvottahús er stórt og inn-
angengt úr því í bílskúr. Inni af forstofu er einnig 
gengið inn í litla íbúð með eldhúsi og tveimur stór-
um herbergjum.

Stigi með ljósu parketti er upp á efri hæð. Þar 
er rúmgott, parkettlagt hol með útgengi út á sól-
ríka, skjólgóða, suðurverönd og fallegan garð, sem 
umlykur húsið. Eldhúsið er rúmgott með snyrtilegri, 
upprunalegri innréttingu og kork á gólfi. Inni af eld-
húsi er búr. Frá borðkrók er gengið út á norðursvalir 
með útsýni til Esjunnar og Úlfarsfells. Stofan er stór, 
með parketti á gólfi, viðarklæddum loftum og glugg-
um á tvo vegu út að suður- og norðurgarði. Hjónaher-
bergi er rúmgott, parkettdúkur á gólfi og fataskápur. 
Tvö barnaherbergi með parkettdúk á gólfi, skápur 
í öðru. Baðherbergið hefur verið endurnýjað, ljós-
ar flísar á gólfi, ný innrétting, upphengt salerni og 
handklæðaofn. Lóðin er í góðri rækt, hiti í innkeyrslu 
í bílaplani. Húsinu hefur verið vel viðhaldið og er ný-
málað að utan en stutt er í útivistarsvæði í Fossvogi. 

Verð: 62,5 milljónir.

Í návígi við útivistarsvæði

Mikill gróður umlykur 
einbýlishúsið við Hvann-

hólma í Kópavogi.

Þannig er mál
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN *** BLANDAÐ LÁN ** ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ 20.000.000 20.000.000 20.000.000

VEXTIR 3,9% * 4,9% * 5,95%

GREIÐSLUBYRÐI**** 64.700 106.600 109.500

* M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.
*** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.

**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig
greiðslubyrði þín 
lækkar á www.frjalsi.is
eða hafðu samband í 
síma 540 5000.

Kvistavellir 34-40

Hringdu núna!

221 Hafnarfjörður

6996165

Kvistavellir 34-40 er fjögurra íbúða
raðhúsalengja á tveimur hæðum ásamt
bílskúrum. Húsin verða steinsteypt á
hefðbundinn hátt. Stærð húsana er 172,5
m2 og skiptist þannig: 1.hæð er 106.8 m2
þaraf er bílskúr og geymsla 35,9. 2.hæð er
65,7 m2
Húsin skiptast í forstofu með
gestasnyrtingu, eldhús, hol, borðstofu og
stofu. Úr stofu er gengið út í garð. Af neðri
hæð er gengið upp steyptan stiga upp á efri
hæð. Efri hæð skiptist í þrjú herbergi, stórt
og rúmgott bað og þvottahús. Einnig eru
svalir á efri hæð.

Þjónusta ofar öllu
Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Stefán Páll
Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir
Engjateig 9

105 Reykjavík
Sími: 578 8800

Verð frá 36.700.000
Tilbúnar til innréttinga

Afhending í júlí og ágúst 2008

Opið  hús
í dag frá

kl 18.00 – 19.00



PL 01 Svart PL 45 Silfur-
metallic

PL 20 Dökk Grá PL 22 Dökk Rauð PL 56 Dökk brún PL 42 Rauðbrún PL 80 Hvítt PL 55 Kopar -
metallic

Aluzink Kopar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is
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ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Litir í miklu úrvali

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn 
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Jónas Örn Jónasson
Löggiltur fasteignasali
Lögmaður
jonas@logheimili.is

Þorsteinn Jakobsson
Sölufulltrúi
GSM: 899 7145
steini@logheimili.is

Heimir Bergmann
Framkvæmdastjóri
Beinn sími 512 3600
GSM: 822 3600
heimir@logheimili.is

Sími 512 3600 • www.logheimili.is
Skipholti 15 • 105 Reykjavík

Jónas Örn Jónasson, hdl. og lögg. fasteignasali

Sigurður O Sigurðsson
Sölufulltrúi
GSM: 616 8880
sos@logheimili.is
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LÚXUS-sumarbústað í Grímsnesinu á einstakri eignarlóð, sem öll er gróðri
vaxin. Lækur er fyrir framan lóð. Húsið er um 135 fm og í lokuðu hverfi.
Heilsársbústaður, með ál,- og báruklæðningu. Svefnherbergi eru þrjú, stór
stofa og borðstofa. Sérsmíðaðar innréttingar í svefnh., stofu og eldhúsi. AEG
tæki og granít í eldhúsi. Hátt er til lofts og halogenlýsing.  Stór pallur úr rásaðri
furu og pottur.   Hellulögn að húsinu, úr ísl. grásteini. Hringdu núna og bókaðu
skoðun í síma 822 3600.

LÚXUS SUMARBÚSTAÐUR Í GRÍMSNESI

Rað-, par- eða einbýlishús með bílskúr á svæðum 101, 170,
112, 113 og 203.
Nánari uppl. gefur Heimir s. 512 3606 heimir@logheimili.is

ÓSKUM EFTIR FYRIR FJÁRSTERKA ÁKVEÐNA KAUPENDUR

EINSTAKT TÆKIFÆRI
Á KJALARNESI

Land og lóðir við Sætún á Kjalarnesi – eignarland
Búið er að skipta
jörðinni uppi í 6
hluta samkvæmt
deiliskipulagi frá
01.08.2007.

Landið liggur frá
þjóðvegi 1 og niður
til sjávar.

Gott útsýni er frá
landinu yfir til
Reykjavíkur.

Með tilkomu Sunda-
brautar styttist vega-
lengdin til Reykja-
víkur verulega. 

A Lóðarstærð ca 3200 fm. Landið liggur að þjóðvegi 1. Verð 15.000.000,-

B Atvinnuhúsnæði sem er ca 778 fm og stendur á ca 4.142 fm lóð. Áætlaður heildarbygg-
ingaréttur á lóð er ca 2.350 fm. Húsið er steinsteypt og er leigt sem alifuglahús.
Verð 89.000.000,-

C Atvinnuhúsalóð sem er 3.018 fm áætlaður byggingarréttur er ca 1.270 fm. 
Verð 21.000.000,-

E Íbúðarhúsalóð sem er ca 2.536 fm áætlaður byggingarréttur er ca 1.080 fm. Lóðin er öll 
skógi vaxin. Verð 18.900.000,-

F Um 50.000 fm land sem skilgreint er sem óskipulagt land. Landið liggur að sjó. 
Verð 49.000.000,-

Uppdrættir og nánari upplýsingar á skrifstofu.
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Lagarás 4 · 700 Egilsstöðum · Sími 580 7905

Búðareyri 2 · 730 Reyðarfirði · Sími 580 7905

Hafnarbraut 15 · 780 Höfn · Sími 580 7915

Vallholtsvegur 3 · 640 Húsavík · Sími 580 7925

www.inni.is · inni@inni.is

Hilmar Gunnlaugsson, hrl. og lgf.

Vilt þú breyta til?
Ef svo er þá er HÖFN staðurinn!!

Á Höfn er til sölu Sport- og
tískuvöruversluninTangó.
Góð fjárfesting fyrir þá sem
vilja starfa sjálfstætt á góð-
um og blómlegum stað. Góð-
ur tími framundan.
Á Höfn er gott að finna hús-
næði sem hentar öllum fjöl-
skyldustærðum. Lifandi og
öflugtskóla, íþróttaogfélags-
líf. Allt þetta er hægt að fá fyr-
ir færri kr. en eitt einbýlishús
á höfuðborgarsvæðinu!!

Upplýsingar á skrifstofu InnI og í síma 861 7873
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til in
n-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar. 

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á
efri hæð eru þrjú

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

F
í
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n
/
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SAMANBURÐUR Á LÁNUM

MYNTKÖRFULÁN ***
BLANDAÐ LÁN **

ÍBÚÐARLÁN

LÁNSUPPHÆÐ

20.000.000  
20.000.000  

20.000.000

VEXTIR

3,9% *

4,9% *

5,95%

GREIÐSLUBYRÐI****

64.700  
106.600  

109.500

  

 * M.v. 1. mánaða Libor vexti 24.07.2007. ** 50% íbúðarlán/50% erlent lán í CHF og JPY.

 *** Vextir á erlendri myntkörfu ráðast af veðsetningu og myntsamsetningu og eru á bilinu 3,2% til 4,3% m.v. myntkörfu 4.

**** Mánaðarlegar afborganir fyrsta árið, lánstími 40 ár, einungis greiddir vextir af myntkörfuláninu fyrstu þrjú árin, án verðbóta eða gengisbreytinga.

Reiknaðu út hvernig

greiðslubyrði þín 

lækkar á www.frjalsi.is

eða hafðu samband í 

síma 540 5000.
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Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

SKAPTAHLÍÐ - STÓR SÉRHÆÐ

Falleg og vel skipulögð 165,5 fm neðri sérhæð ásamt 19,5 fm bílskúr, samt. 185 fm.
Hæðin skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, tvær stofur og þrjú herbergi. Í kjallara er sér
geymsla, kyndiklefi og þvottahús. Falleg aðkoma er að húsinu, lýsing á lóð og nýlegar
skjólgirðingar. Verð 59,5 millj. 7055

HJARÐARHAGI - SÉRHÆÐ 4-5 SVEFNH.

Falleg og vel skipulögð 139 fm neðri sérhæð ásamt 27,1 fm bílskúr og aukaherbergi í kjal-
lara, samtals 166 fm. Íbúðin skiptist í forstofu, 4 svefnherb., stofu, borðstofu, eldhús og
baðherb. Í kjallara fylgir íbúðarherbergi með snyrtingu. Íbúðin hefur mikið verið standsett,
m.a. er eldhús með nýl. innréttingu, baðherb. er nýlega standsett frá grunni og fl. Nýtt járn
er á þaki auk þess sem gluggar og rafmagn hefur verið endurnýjað.Verð 49,6 millj. 7064

GRUNDARHVARF - VIÐ ELLIÐAVATN

Glæsilegt og mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið
stendur á 1.018 fm lóð rétt við Elliðarvatnið og með einstöku útsýni. Guðbjörg
Magnúsdóttir innanhús arkitekt hannaði húsið að innan og teiknaði allar innréttingar.
Húsið er mjög stílhreint, allur viður er eik. Granít á borðum og gólfefni er gegnheilt
eikarparket og flísar. Garðurinn er gróinn og fallegur, sérhannaður af landslagsarkitekt
með gosbrunni, næturlýsingu, hellulögðum göngustígum, timburverönd og fl. Húsið er
laust strax. V. 68,5 m. 6997

STRANDVEGUR - LAUS STRAX

Glæsileg 118 fm íbúð á frábærum stað við Strandveg í Garðabæ. Bílastæði í bílageymslu.
Óhindrað sjávarútsýni. Um er að ræða lyftuhús. Eignin skiptist m.a. í rúmgott hol, stofu,
borðstofu og 2-3 herbergi. Þvottahús í íbúð. Íbúðin er öll hin vandaðasta með fallegum
gólfefnum, stórum gluggum og vönduðum innréttingum. Verð 43,5 millj. 6784

VATNSSTÍGUR - 101 SKUGGI

Um er að ræða einstaka 136 fm glæsilega íbúð í hinu nýja Skuggahverfi, ásamt stæði í
bílgeymslu. Íbúðin er staðsett á 2. hæð og með svalir til vesturs. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar og öll gólfefni eru sérvalin. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, 3 svefnherber-
gi, eldhús, baðherbergi og snyrtingu.Verð 55 millj. 6355

HOLTASMÁRI 1 - TIL ÚTLEIGU -

Vandað skrifstofu- og verlsunarhúsnæði
Eignamiðlun hefur verið falið að annast útleigu á um 2500 fm í húsi

sem er mjög vel staðsett og þekkt. Um er að ræða hluta jarðhæðar

sem er mjög gott verslunarréymi, 5., 7. og 8. hæð hússins. Á 5. og 7.

hæð eru skrifstofur, fundarsalir, snyrtingar og eldhús. Á 8. hæð er stór

matsalur, vinnusalir, fundarsalur, o.fl. Hæðin gæti einnig hentað sem

skrifstofur. Mjög stórar svalir eru á 8. hæðinni en á öðrum hæðum eru

einnig góðar svalir. Á jarðhæð er gott verslunarrými. Fjöldi bílastæða

er við húsið, m.a. í bílageymslu. Húsnæðið verður laust um næstu

áramót.

Allar nánari upplýsingar gefa Þorleifur St. Guðmundsson

og Sverrir Kristinsson löggiltir fasteignasalar á Eignamiðlun.
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LANGHOLTSVEGUR
Mjög góð 2ja herbergja 60,4 fm íbúð á
jarðhæð með sér inngangi og sér bílastæði.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með stur-
tuklefa, góðri innréttingu og tengi fyrir þvot-
tavél. Parket á gólfum og gott skápapláss. V.
18,9 m. 7068

BRÚNAVEGUR - NEÐRI SÉRHÆÐ
Glæsileg 114,7 fm sérhæð í glæsilegu
tvíbýlishúsi við Brúnaveg í Laugarásnum,
ásamt 25,7 fm bílskúr. Húsið er teiknað af
Sigvalda Thordarsyni, arkitekt, og stendur á
857 fm lóð til suðurs og vesturs. Hæðin skip-
tist m.a. í stofu, borðstofu og þrjú svefnher-
bergi. Í kjallara er sérgeymsla og herbergi
með aðgangi að snyrtingu. Garðurinn er í fal-
legri rækt og er mjög góð tenging við hann úr
íbúðinni, bæði af svölum vestan megin og úr
svefnálmu sunnan megin. V. 44,5 m. 7061

KÓRSALIR - ÚTSÝNISÍBÚÐ M/BÍLSKÝLI

Glæsileg og velskipulögð 100,3 fm íbúð á 5.
hæð ásamt bílskýli á frábærum útsýnisstað.
Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi,
stofu/borðstofu, eldhús, þvottahús, baðher-
bergi og hol. Stórar svalir til vesturs og
innangengt er í bílskýlið. Í kjallara er sér
geymsla. V. 26,9 m. 7076
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NÝBÝLAVEGUR - BÍLSKÚR

Mjög góða 3 til 4ra herbergja íbúð á 1. hæð með stórum
og góðum bílskúr. Tvö herbergi (voru þrjú) og flísalagt
baðherbergi. Gott eldhús með þvottah. inn af og björt
stofa.
Verð 26 millj.

BÁSBRYGGJA - LYFTUHÚS

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt góðum bíl-
skúr. Fallegar viðarinnréttingar, massíft parket á gólfum,
flísalagt baðherb. Frábært útsýni yfir smábátahöfnina.
Verð 36,9 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 111 fm 4ra herbergja enda íbúð á 2. hæð í fal-
legu fjölbýli. Björt og góð stofa og fallega innréttað eld-
hús með þvottah. inn af. Þrjú góð svefnherbergi og flísa-
lagt baðherbergi. Gott stæði í bílskýli.
Verð 29,2 millj.

HRAUNBÆR - ELDRI BORGARA

Mjög góð 2 til 3ja herbergja á efstu hæð í fjölbýlishúsi fyr-
ir eldriborgara. Stór stofa, fallegt eldhús, stórt svefnherb.
og baðherb. Parket á gólfum og glæsilegt útsýni. Þjón-
ustumiðst.á jarðh .
Verð 29,9 millj.

SUMARHÚS - GRÍMSNESI

Nýtt glæsilegt 87 fm sumarhús með 65 fm sólpalli. Hús
stendur á 7007 fm eignalandi í landi Ásgarðs með miklu
útsýni. Að utan er húsið klætt með bárustáli og cedru-
svið.
Verð 17,9 millj.

LAUGARÁSVEGUR - SÉRHÆÐ

Falleg 83 fm neðri sérhæð í virðulegu tvíbýlishúsi. Rúm-
góð stofa og tvö svefnherbergi með parketi. Fallegt eld-
hús með nýl. hvítri innr., flísalagt baðherb., þvottah. innan
íb. Góð timburverönd.

Verð 24,9 millj.

JÖRFAGRUND - KJALARNES

Falleg 3ja herbergja neðri sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Tvö rúmgóð herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi.
Gott eldhús með borðkrók og björt stofa með útgang á
lóð.
Verð 22,4 millj.

BÆJAGIL - GARÐABÆ

Mjög gott einbýlishús á tveim hæðum með sér stæðum
bílskúr. Neðri hæð skiptist í forstofu, gestasalerni, for-
stofuherbergi, eldhús, þvottaherb./geymsla, stofa og
borðstofa. Efri hæð í hol/sjónvarpsherbergi, þrjú herbergi
og baðherbergi.
Verð 52 millj.

LOGAFOLD - EINBÝLI

Mjög gott 217 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Skiptist í: Stofu, borðstofu og arinstofu með mikilli loft-
hæð, gott eldhús með eikarinnréttingu, forstofuherb., 3
svefnherb. og eitt herb. í risi. Góð gestasnyrting og bað-
herbergi með baðkari og sturtuklefa. Innan gengt í bíl-
skúr.
Verð 66 millj.

SMÁRARIMI - GLÆSIEIGN

Vorum að fá í sölu nýlegt einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Þrjú rúmgóð herbergi eitt með bað-
herbergi inn af og flísalagt baðherbergi. Fallega innréttað
eldhús og stór og björt stofa.
Verð 62 millj.

LOGAFOLD - EINBÝLI

Fallegt einbýlishús á tveim hæðum með innbyggðum bíl-
skúr. Gert ráð fyrir auka íbúð á neðri hæð. Eignin er
skráð 227 fm, íbúðarrými 195 fm og bílskúr 32 fm (auk ca
90 fm eða alls ca 317 fm).
Verð 69 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

LOGAFOLD - PARHÚS

Mjög gott 183,2 fm parhús á einni hæð með innbyggðum
býlskúr. Endurnýjað baðherbergi og 3 til 4 svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók og rúmgóð og björt stofa og borð-
stofa.
Parket og flísar. Falleg lóð.

www.hofid.is

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Akurgerði 17,
í Sveitarfélaginu Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð 
í parhúsi sem er um 100 fm að stærð. 
Íbúðinni fylgir að auki um 26 fm bílskúr.
Íbúðin er ný og getur verið til afheningar strax. 

Miðnestorg 3, 
í Sandgerði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð 
sem er um 71 fm. 
Íbúðin er á þriðju hæða lyftuhúsi.
Íbúðin getur verið til afhendingar strax.
Íbúðin er í miðbæjarhúsi sem kallast Varðan.

Umsóknarfrestur er til
12. nóvember n.k.

Réttur til kaupa 
miðast við 50 ára og eldri.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að 
Suðurlandsbraut 54 eða í síma 552 5644 milli kl. 9-15.

Fr
um

ÞARFTU AÐ SELJA ?

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

NÝ ÞJÓNUSTA FYRIR SELJENDUR

WWW.EIGNALEIT.IS  
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Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir

sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

EIGNASTÝRING S: 534 4040

Fr
um

STEKKJARHVAMMUR, HAFNARFJÖRÐUR
Fallegt, vandað og vel
umgengið raðhús á
tveimur hæðum ásamt
risi og bílskúr alls
186,5 fm. Vandaðar
innréttingar, fjögur
svefnherbergi, stór
stofa og borðstofa,
stór verönd. Mjög gott
hús.
Verð kr. 39,5 millj.

KEILUFELL, REYKJAVÍK
Gott tveggja hæða
einbýlishús auk sér-
byggðs bílskúrs/bíl-
skýlis, samtals 176
fm. Fimm svefnher-
bergi. Eldhús hefur
verið endurnýjað.
Húsið stendur á horn-
lóða á afar rólegum
stað. Fallegur garður.
Verð kr. 40,9 millj.

BARÐASTAÐIR, REYKJAVÍK
Rétt við Korpúlfstaða-
golfvöllinn. Glæsileg
166 fm. íbúð á tveimur
efstu hæðunum í lyftu-
húsi ásamt rúmgóðu
stæði í bílageymslu og
25 fm. bílskúr. Tvö
baðherbergi. Þvotta-
herbergi. Tvennar
svalir. Vandaðar inn-
réttingar og gólfendi.
Stórglæsilegt útsýni.
Verð kr. 65 millj.

NJÁLSGATA REYKJAVÍK
Mjög falleg algjörlega
endurnýjuð 75 fm. 2ja
herbergja íbúð á 1.
hæð með sérinngangi.
Góðar svalir sem snúa
inn í garðinn. Topp-
eign.
Verð kr. 22,5 millj.

LAUTASMÁRI, KÓPAVOGUR
Snyrtileg og rúmgóð 5
herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli.
Fjögur svefnherbergi.
Þvottahús í íbúð. Góð
staðsetning.
Verð kr. 26,9 millj.

VÖLUTEIGUR MOSFELLSBÆR
Gott atvinnuhúsnæði,
með millilofti, sem
hentar vel undir léttan
iðnað. Stórar inn-
keyrsludyr.
Verð kr. 29,5 millj.

ENGJASEL REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílskýli.
Húsið ný viðgert og
málað, nýlegt þak.
Frábær staðsetning
og stutt í alla þjónustu.
Verð kr. 21,9 millj.

HÓLABRAUT HAFNARFJÖRÐUR
Falleg 5-6 herbergja
120 fm. hæð á góðum
stað. Húsið nýlega
viðgert og klætt að ut-
an og nýtt járn á þaki.
Stutt í alla þjónustu.
Verð kr. 29,9 millj.



fréttablaðið fasteignir6  5. NÓVEMBER 2007

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

HÆÐ í Reykjavík
Hæð í hverfi 101, 105, 107 og 108.
Má kosta allt að 65 milljónir, skil-
yrði að bílskúr fylgi með eign

Ægissíða
Höfum kaupanda að einbýli eða
hæð við Ægissíðu

Höfuðborgarsvæðið
Tveggja til þriggja herberbergja
íbúðir vantar okkur á skrá allsstað-
ar á höfuðborgarsvæðinu.

Nánari upplýsingar eru gefnar á
skrifstofu Stakfells, Lágmúla 7 eða
í síma 535 -1000.

Fr
um

Þingholtsstræti - 101 Reykjavík
Íbúðin skiptist í opið rými með stofu, eldhúsi og borðstofu, svefnherbergi og baðherbergi.
Góðar svalir. í kjallara þvottahús, sér geymsla og hjóla/vagnageymsla.
Verð 35.9 millj.

Meistaravellir - Vesturbær
109,5 fm fjögra herb. íbúð á annarri
hæði. Forstofa, eldhús, stofa og
borðstofa, þrjú svefnherbergi með
góðum skápum og baðherbergi.
Verð 32 millj.

Þorláksgeisli - 112 Grafarholti
Falleg og stór 4ra herb. íbúð á þriðju
hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla.
Gott lán sem hægt er að yfirtaka á
þessari íbúð. Laus við kaups.
Verð 34.9 millj.

Grettisgata - Miðbær - Einbýli
Húsið skiptist í kj., hæð og ris. 1.
hæð skiptist í snyrtingu, eldhús og
borðst. Í risi eru þrjú herb. Kjallari
skiptist í baðh., þv.hús og tvö herb.
Verð 47 millj.

Drápuhlíð með bílskúr
Hæð og ris m/sérinng. og bílsk. alls
196 fm Töluvert endurnýjuð. Á hæð
er 2 saml. stofur, nýtt eldh., baðherb.,
og 2 herb. Ris er herb., stofa, þv.hús. 
Verð 55 millj.

Vesturgata - Eignin er laus
159 fm penthouse íbúð með óhindr-
uðu sjávarútsýni. Íbúðin er á tveim-
ur hæðum, sex herbergja þar af þrjú
svefnh., eldhús, tvær stofur og hol.
Verð 47,9 millj.

Gvendargeisli - Laus strax
117,9 fm íbúð, 4ja herb. á 3. hæð.
Stofa, eldhús, tvö barnah., hjónah.i,
baðh., þv.hús, geymsla og stæði í
bílskýli. Íbúðin er laus til afhendingar.
Verð 28.9 millj.

Strandvegur - Garðabær
Um er að ræða fallega 4ra herb.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílgeymslu. Mikið og gott útsýni er
úr íbúðinni. Íbúðin er laus við kaups.
Verð 43,2 millj.

Kvistaland - Fossvogi
5-6 herb. einbýli neðst í Fossvogi.
Stór lóð við húsið. Bílskúr er innrétt-
aður sem stúdíóíbúð í dag sem gef-
ur góðar tekjur.
Verð 110 millj.

Fjölnisvegur - Einbýli/Tvíbýli
184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6
fm alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar
stofur, 4 svefnh., eldhús og 2 baðh.
Verðtilboð.

Tröllakór - Kópavogur
Skilast fullb. án gólfefna. Allar íbúðir
eru með rúmg. herb. og stórum
suðursv. Stutt í skóla og útivist.
Traustur byggingaraðili (Ris ehf).
Verð 26.2 millj.

Benidorm - Spánn
Frábærlega staðsett eign í hlíðunum
við Benedorm, staðsett í klasa-
byggð þar sem sjálfur bærinn sést
varla en horft er upp eftir strand-
lengjunni í átt að Alicante.
Verð 35 millj.

Unnarstígur – Miðbær
280,5 fm einbýli ásamt 18,4 fm bíl-
skúr á eftirsóttum stað í miðborg-
inni. Húsið er kjallari, hæð og ris.
Möguleiki að útbúa íbúð í kjallara.
Verðtilboð

Laugavegur - bakhús
254 fm hús kj. með sjónv.her.,
hobbyherb., WC, þv.hús og
geymsla. Á miðh. er gestasn., eldh.,
stofa og borðst. Í risi eru 2 svefnh.
Verð 57 millj.

Sumarhús við Hraunborgir
Nýtt heilárshús 93,8 fm með 3 her-
bergjum, eldhúsi, stofu og stórum
130 fm palli í kringum húsið. Það
stendur á 0.5 hektara landi.
Verð 14 millj.

Seljabraut - 109 Reykjavík
Stúdíó íbúð á efri hæð í verslunar-
húsn. með sérinng. Eldhús og stofa
eru eitt rými, svefnloft og baðh. Sér-
merkt bílastæði. Íbúð er vel útfærð.
Verð 16.7 millj.

Byggingarréttur við Laugaveg
Höfum til sölu byggingarrét með
samþykktum teikningum. Birtir fer-
metrar 981.

Háaleitisbraut
Stórt 291,1 fm einbýlishús á 2 hæð-
um, sem býður upp á marga mögu-
leika. 11 svefnherbergi, 3 baðher-
bergi og 2 stofur.
Verð 110 millj.

Trönuhraun - Hafnarfirði
Ný uppgerð og innréttuð 2ja herb.
ósamþykkt íbúð á 2 hæðum. Á gólf-
um er parket og flísar. Áhvílandi 9.5
millj.. 3 íbúðir eftir í húsinu.
Verð frá 12.6 millj.

Hofteigur
137,7 fm sérhæð. Íbúðin er í kjall-
ara. Í íbúðinni eru anddyri, eldhús,
stofa, baðherbergi og 3 góð her-
bergi, í sameign er þvottahús og
geymsla.
Verð 31,9 millj.

Byggingaréttur í 101
Um 1000 fm byggingaréttur í 101 fyr-
ir hús sem má vera allt að fjórar hæð-
ir. Nánari upplýsingar gefa Björn og
Guðmundur á skrifstofu Stakfells,
Lágmúla 7 í sima 535_1000
Verð 125 millj.

Reykjahvoll - Mosfellsbæ
Reisulegt 300 fm bjálkahús í sveitasetursstíl á steyptum grunni. Staðsett á veðursælum
útsýnisstað innst í Mosfellsbæ (Reykjahverfinu) Sjón er sögu ríkari. Húsið stendur á glæsilegri
eignarlóð sem er 7017 fm.
Verðtilboð

.is : : 535_1000
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Raðhús/Parhús
Höfum ákveðin kaupanda af
rað/parhúsi m/bílskúr til innrétting-
ar á höfuðbogarsvæðinu.

Hlíðar
Höfum ákveðin kaupanda af 3.
herb íbúð í Hlíðunum. Má þarfnast
viðgerða.

Garðabær
Höfum ákveðin kaupanda af einbýli
á einni hæð.

Kópavogur - Austur-
bær
Höfum kaupanda af 4ra herbergja
íbúð, lágmark 3 svefnherbergi.

:: 535_1000

Rofabær -Árbær.
Góð 99,7 fm íbúð við Rofabæ.   Tvö
svefnherbergi, stofa, stórar svalir,
gott eldhús, geymsla og baðh. á
annarri hæð. Íbúðin er opin og björt.
Verð 23.9 millj.

Skógarás - Árbær
111.2 fm 3ja herb. íbúð þar af bíl-
skúr 25 fm á jarðhæð. Íbúðin er
með sérinngangi og fallegum ca 25
fm hellulögðum garði /sólstétt.
Verð 29.2 millj.

Gullteigur-Nýbygging
Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til
164 fm. Íbúðir skilast fullb. án gólf-
efna. Lóð verður fullfrág. við skil.
Áætluð afh. er í nóv-des 2007.
Verð 66,4-71,4 millj.

Furugrund - Kópavogur
72,8 fm 3ja herb. íbúð með stóru
23.8 fm stæði í bílskýli á grónu
svæði. 2 svefnh. Góð sameign. Íbúð-
in er parketlögð og vel með farin.
Verð 21.9 millj.

Reykjavíkurvegur - 101 Reykjavík
77,6 fm íbúð í næsta nágrenni við Háskóla Íslands. Eignin skiptist í stofu, 2 svefnherbergi,
eldhús og baðherbergi. Húsið heitir Garður og er byggt 1928.
Verð 19,5 millj.

Herjólfsgata - Hafnarfirði
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri við Herjólfsgötu, gott sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi. Þvottahús og búr innan íbúðar. Stæði í bílageymslu. Íbúð er
laus og tilbúinn til afhendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Hraunbær
51,2 fm tveggja herbergja íbúð við Hraunbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, svefn-
herbergi, baðherbergi og geymslu. Snyrtileg sameign.
Verð 16.9 millj.

Hlíðarhjalli - Kópavogur
290 fm vel staðsett einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er á 2 hæðum. á efri hæð er
anddyri, eldhús, stofa, wc og herbergi. Á neðri hæð eru 5 svefnherbergi, þvottahús, baðher-
bergi sér stúdíóíbúð. Bílskúr er rúmgóður. Fallegur garður með potti og kamínu. Gróin garður.
Verð 84,9 millj.

Skólavörðustígur - penthouse
155 fm penthouse íbúð, útsýni yfir alla Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 herberbergi, bað, eldhús
og glerturn. Íbúðin hefur verið endurnýjuð.
Verð 59 millj.

Háteigsvegur
154.5 fm sérhæð við Háteigsveg.
Eignin skiptist í forst, hol, 2 saml.stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og eldhús, þvottaher-
bergi og geymsla á jarðhæð . 32 fm bílskúr.
Verð 49,5 millj.
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Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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FYRIRTÆKI Í   KÆLIVÉLAVIÐGERÐUM.
Til sölu kælivélaverkstæði með mikla sérstöðu. Mjög góð aðstaða og starfsum-
hverfi. Nánari upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar en EKKI í síma. Ein-
stakt tækifæri.

HVERFISVERSLUN -  MEÐ  GÓÐA  VELTU,   Nýtt á skrá.
Til sölu rótgróin hverfisverslun í eigin húsnæði með mjög góða afkomu. Allar
nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

STÁLSMIÐJA Í EIGIN HÚSNÆÐI., NÝTT Á SKRÁ.
Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og innflutning tengdan
því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í sitt hvoru lagi. Frábært tækifæri
og gott verð.

STÓR SÖLUTURN- GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA    Nýtt á skrá.
Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm húsnæði í vinsælum
þjónustukjarana. Góð afkoma. Endillega leitið nánari upplýsinga.

VINSÆL SVEITAKRÁ/PÖBB.
Staðurinn tekur um 140 manns, og er rekstur staðarins til sölu. Tilvalið fyrir kokk
og þjón vegna meiri matargerðar og veisluþjónustu. Stórgott tækifæri á fínu verði.

SKEMMTISTAÐUR OG VEISLUÞJ., NÝTT Á SKRÁ.
Til sölu þekkt fyrirtæki í veisluþjónustu og skemmtanahaldi og er með fullt vínveit-
ingaleyfi og skemmtanaleyfi. Búnaður fyrir allt að 120 manns í veislum. Er í mjög
góðu 270 fm eigin húsnæði sem hægt er að fá keypt.

SPORTBAR Á  HÖFUÐBORGARSV., NÝTT Á SKRÁ.
Til sölu vinsæll staður, vel staðsettur í 250 fm leiguhúsnæði. Góður búnaður á
staðnum. Fullt vínveitingaleyfi. Sanngjarnt verð. Nánari upplýsingar á skrifstofu
okkar.

HEILDSALA - SMÁSALA Í RENNILÁSUM OFL.
Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til fataiðn-
aðar. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 20 ár og hefur mjög góða framlegð. Kjörið tæki-
færi fyrir fyrirtæki í svipuðum rekstri. Er í mjög rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla sér-
stöðu á markaði. Er með traust umboð og vandaða vöru. Frábært tækifæri
fyrir rétta aðila. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

NÝTT Á SKRÁ - ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA.
Var að koma á skrá, falleg og vel staðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

HVERFIS-PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI.
Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, flott innréttað. Mjög góð aðkoma
og bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir utan plássið. Allt sér. Nú er lag.
Endilega leitið upplýsinga.

SNYRTISTOFA OG HEILSUSTUDIÓ. NÝTT Á SKRÁ
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í líkamsmeðferðum, s.s.
meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar og hreinsunar.Auk þess allri alhliða snyrtingu
og naglaásetningu. Mjög góður aðbúnaður í rúmgóðu húsnæði. Stórgott tækifæri á mjög
góðu verði.

TÍSKUVERSLUN Á LAUGAVEGINUM.
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar með notaðan innfluttan
kventískufatnað. Allt eigin innflutn. Verð aðeins 2,5 millj. Einstakt tækifæri.

LÍTIÐ MÁLMSTEYPUFYRIRTÆKI. NÝTT Á SKRÁ.
Til sölu fyrirtæki sem framleiðir auglýsingarvörur úr léttmálmi. Allur tækjakostur og viðskipta-
sambönd fylgja. Þekkt og gott fyrirtæki. Þarf ca 50-70 fm húsnæði fyrir reksturinn. Verð að-
eins 3,5 millj.

HÁRGREIÐSLUSTOFA   Í   GRÓNU HVERFI.
Til sölu falleg og þekkt hárgreiðslustofa mjög vel staðsett, í skemmtilegu hús-
næði. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS.
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml. 200 fm leiguhúsnæði. Mikið um
fasta viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög gott verð, aðeins 6
milljónir.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI.
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára
í góðu leiguhúsnæði við Laugaveginn. Glæsileg vara - góð sala. Topp tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA OG VERSLUN.
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu. Góð-
ur tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmtilegt tæki-
færi.

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR Í HVERFI 108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal. Gott
dæmi.

HÁRGREIÐSLUSTOFA   Í   HVERFI 101.
Til sölu þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og all-
ur búnaður mjög góður. Verð 5 - 6 millj.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!

Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is

Fr
um

Sveit í borg! Erum með í einkasölu fallegt einbýlishús á 1,6 ha. eignarlóð við ræt-
ur Esjunnar. Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, 2 stofur auk borðstofu, 2 baðherbergi,
vinnuherbergi, eldhús og geymslu. Flestar innréttingar og gólfefni eru ný. Leyfi til
að byggja bílskúr og hesthús liggur fyrir. Útsýnið er stórkostlegt. Tilvalið fyrir hesta-
fólk eða náttúruunnendur. Verð 53,9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi í síma 891 8803
Jón Sigfús Sigurjónsson hdl. og löggiltur fasteignasali

Skrauthólar - 116 ReykjavíkSkrauthólar - 116 Reykjavík

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

Snorrabraut 27 • Sími 534 1599 • bspain@internet.is

Glæsilega íbúðir á Guardamar ströndinni.
Húsgögn fylgja. Fallegt útsýni.
Sérmerkt bílastæði fylgir öllum íbúðum. 
Verð frá 160.000

Fr
um

Sala fasteigna á Spáni frá 1966
Kaupið beint af byggingaraðila • 10 ára ábyrgð

Tilboð til 14. desember

Allt að 15.000  afsláttur

www.bspain.com

– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús – Gestahús – Smáhýsi –

V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

LÓÐIR
Höfum til 

ráðstöfunar
byggingalóðir

í Garði og 
Sandgerði

Á mjög góðu 
verði.

Einbýlishús verð frá: 7,990,000 kr.

Parhús verð frá: 10,990,000 kr.

Fr
um
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Hundraðasti íbúðareigandinn 
á Arnarneshæðinni fékk góðan 
glaðning frá fasteignasölunni 
Húsakaupum.

A rnheiður Runólfsdóttir 
brosti hringinn á fimmtu-
dag þegar hún fékk sím-

tal sem tjáði henni að mikill og 
góður glaðningur myndi fylgja 
íbúðinni sem hún hafði keypt við 
Árakur á Arnarneshæð af fast-
eignasölunni Húsakaupum. 
Ástæðan var sú að hún er hundr-
aðasti íbúðareigandinn á hæð-
inni.

„Ég fór síðar um kvöldið að 
efast um að þetta gæti verið satt 
en svo reyndist það allt saman 
rétt,“ segir Arnheiður, sem keypti 
tveggja herbergja íbúð þar sem 
hún ætlar að búa ásamt hundi 
og ketti. Ekki er hlaupið að því 
að finna íbúðir þar sem dýr eru 
leyfð en Arnheiður gefur hunda-
eftirlitsmanninum í Garðabæ tíu 
í einkunn fyrir liðleika. „Hann fór 
sjálfur á staðinn og tók íbúðina út 
og tilkynnti mér að þarna mættu 
vera dýr,“ segir Arnheiður en 
hún hafði skoðað nokkuð af íbúð-

um á netinu áður en hún ákvað 
að skoða við Árakur. „Mér fannst 
hún fyrst nokkuð dýr en um leið 
og ég kom inn í hana vissi ég að 
þetta var sú eina rétta,“ segir hún 
glaðlega.

Arnheiður stefnir á að flytja 
um miðjan mánuðinn úr miðbæ 
Reykjavíkur í Garðabæinn. Hún 
segir ákvörðun sína um að flytja 
í Garðabæ byggjast á því að vera 
nálægt fjölskyldu sinni sem öll 
er að flytja á svipaðar slóðir 
auk þess sem stutt er í útivistar-
svæði.

Gjafirnar sem Arnheiður 
fékk með íbúðinni voru ekki af 
verri endanum. „Ég fékk þvotta-
vél og þurrkara frá Eirvík, 
Bang&Olufsen hljómflutnings-
græjur, parkett frá Harðviðarvali 
og garðhúsgögn frá Ísleifi Jóns-
syni,“ segir Arnheiður en það ætti 
að reynast henni hægðarleikur að 
flytja þar sem hún fær flutnings-
þjónustuna einnig gefins.

Gjafirnar segir hún kær-
komnar. „Ég var búin að skoða 
græjurnar frá Eirvík og langaði 
mikið í þær. Ákvað hins vegar 
að láta það ekki eftir mér,“ segir 
hún hlæjandi.

Heppinn kaupandi 
á Arnarneshæð

Sigrún Þorgrímsdóttir, framkvæmdastjóri Hanza, og Jón Grétar Jónsson, framkvæmda-
stjóri Húsakaupa, afhenda Arnheiði gjafabréf fyrir veglegum innflutningsgjöfum.

Fr
um

Viltu breyta til og komast úr rigningunni? • Auðveld og arðbær fjárfesting • Þú verð-
ur leiddur alla leið í ferlinu • Til sölu flottur veitingastaður í fullum rekstri
MALLORCA-SPÁNI • EINSTAKT ÚTSÝNI Á STÐANUM • SÝNILEG STAÐSETTNING
UPPLÝSINGAR UM VELTU OG FRAMLEGÐ ER GEFINN EF VIÐKOMANDI HEFUR
ÁKVEÐNA LÖNGUN AÐ SKOÐA ÞETTA BETUR. Sjón er sögu ríkari. 

ODDNÝ - FASTEIGNARÁÐGJAFI HJÁ CASA FIRMA 
GEFUR NÁNARI UPPLÝSINGAR UM EIGNINA:

Gsm: 861-2140 + oddny@firmus.is - mailto:oddny@firmus.is

Fasteigna- firma- & atvinnutækjasala. Guðmundur Þórðarson hdl., löggildur fasteignasali
Hlíðarsmára 14, 201 Kópavogi. Veffang: firmus.is Sími: 517 2600; fax: 517 2604

TIL SÖLU VEITINGAHÚS OG ÍBÚÐ Á SPÁNITIL SÖLU VEITINGAHÚS OG ÍBÚÐ Á SPÁNI
UPPLÝSINGAR Í SÍMA 861 2140UPPLÝSINGAR Í SÍMA 861 2140

Björn Guðmundsson, lögg. fasteignas.

Fr
um

Strandgötu 29 - Akureyri - www.byggd.is

Sími 464 9955

Gistiheimili í fullum
rekstri í hjarta

Akureyrar til sölu

EAGLE CREEK

Til leigu 270 fm hús við þennan frábæra golfvöll. 
20 mín. frá Disney. Í húsinu eru 4 svefnherbergi 
með svefnaðstöðu fyrir 8 manns, einnig er rimla-
rúm fyrir barn. Í garðinum er einkasundlaug og 
aðstaða til sólbaða.

Nánari upplýsingar eru í síma 690 7060

Fr
um
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Remax Búi er með til sölu 
fallega 118 fermetra þriggja 
herbergja íbúð með góðu út-
sýni í Grafarholti. 

Lýsing: Komið er inn í flísalagt 
anddyri. Stórt hjónaherbergið 
er parkettlagt og þaðan er gott 
útsýni til Esjunnar. Barnaher-
bergið er rúmgott og parkett-
lagt. Baðherbergið er flísalagt 
í hólf og gólf. Eldhús flísalagt 
með fallegri innréttingu og miklu skápaplássi. Þaðan er gott útsýni yfir golfvöllinn og borgina til suðvesturs. Borð-
stofa og stofa mynda eitt rými, parkett á gólfi en gengið er út á svalir borðstofu. Þvottahúsið er innan íbúðar. Lyfta 
er í húsinu en í sameign er hjóla- og vagnageymsla og sérgeymsla fyrir íbúðina. Útsýnið úr íbúðinni er frábært og 
hefur hús og lóð fengið verðlaun fyrir að falla vel að náttúrunni. Gönguleiðir í allar áttir og stutt á golfvöllinn.

Verð: 30,9 milljónir

113 Reykjavík: Fallegt útsýni í Grafarholti
Kristnibraut 8: Flísa- og parkettlagt í hólf og gólf

www.byggd.is

Jón Kr. Sólnes, hrl. lögg. fast.sali - Björn Guðmundsson, lögg. fast.sali

Land í ReykjadalFr
um

Til sölu einn sjötti jarðarinnar Máskot í Reykjadal,
þingeyjarsveit. Jörðin er í það heila um 420 ha. og eru
því um 70 ha. lands til sölu.
Jörðin liggur að Reykjadalsá og Másvatni. Reykjadalsá
er þekkt laxveiðiá og mikil silungsveiði er í Másvatni.
Máskot er einungis í 20 min. fjarlægð frá Húsavík og
stutt er í náttúruperlur Mývatnssveitar. Tilboð óskast.

Allar frekari upplýsingar á fasteignasölunni
Byggð í síma 464-9955

Til leigu glæsilegt vel staðsett verslunar/atvinnuhúsnæði á
Selfossi. Húsið er samtals 964fm að stærð að hluta á tveimur
hæðum og býður upp á ýmsa möguleika og næg bílastæði.

Allar nánari uplýsingar í síma 899-1717
eða hviktors@simnet.is

Atvinnuhúsnæði á Selfossi til leigu
Fr

um

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Sumar-, gesta- og garðhús á hreint frábæru verði. Nánari upplýsingar á volundarhus.is

V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

Verð frá 271.000 kr.

Verð frá 895.000 kr.

Fr
um

Innifalið er útveggja- og innveggjaeiningar, 
einangraðar og með rafmagnsdósum og börkum, 
glerjaðir gluggar og útihurðir, þakeiningar og 
efni, pallaefni og samþykktar teikningar (arkitekt, 
verkfræði og rafmagn). Flutningur, ráðgjöf, tollar 
og vsk. Verð frá 5.569.000 kr.
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Grandatröð, Hfj, 271 fm.
Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhús-
næði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milli-
gólfs þar sem er skrif-
stofa, kaffistofa og
eldhús, snyrting og
rannsóknarstofa.
Húsið er nýtt stál-

grindarhús frá 2004, klætt utan með liggjandi stórbáráttri aluzink
klæðningu. Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er
um 5 mtr. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka of-
anbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið.
Mjög góð aðkoma að húsinu.

Hverafold 240 fm
Fallegt húsnæði mót
suðri sem er nýtt
undir hverfis-pöbb,
vel innréttað. Góð
aðkoma og bíla-
stæði. Skjólveggir við
húsnæðið og verönd.
Allt sér. Gott lán getur
fylgt.
Tilboð óskast.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.
Í einkasölu vel stað-
sett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri lóðarað-
komu. Húsið er með

mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5
tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins,
skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar
undir flesta atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upplýsingar
hjá sölumönnum okkar.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel stað-
sett steinsteypt at-
vinnuhúsnæði, skipt-
ist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að
mestu nýtt undir létta

iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, inn-
keyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru
m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 inn-
keyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur.
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að
birtri stærð auk ca.
70 fm. milligólfs, þar
sem eru fallega inn-
réttaðar skrifstofur
og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize inn-
keyrsluhurð. Lóð
malbikuð.

Ögurhvarf, 640 fm, 2.690 fm eða 3.340 fm.
Til sölu eða leigu
glæsilegt steinsteypt
atvinnuhúsnæði.
Steinsnar frá Bónus
og Húsasmiðjunni
Elliðavatnsmegin í
Kópavogi. Afhending
getur orðið fljótlega.
Möguleiki er að leigja
eða kaupa húsið að
hluta til eða í heild
sinni, t.d. 640 fm á

tveimur hæðum, eða t.d. 2.690 fm súlulaus salur með mikilli loft-
hæð. Fáið nánari upplýsingar og teikningar.

Völuteigur, Mos, 365 fm.
Til sölu síðasta bilið,
glæsilegt 365 fm
endabil í nýju stál-
grindarhúsi með
samlokuklæðningu.
Grunnflötur 270 fm.
Vegghæð er 4,7 mtr.,
auk milligólf 95 fm,
þar sem gert er ráð
fyrir starfsm.aðst.,
skrifstofu og snyrt-

ingu. Góðir gluggar í austur á efri hæð. Lóð malbikuð. Inn-
keyrsluhurðir að framanverðu eru 4,3 mtr en baka til 3,7 mtr. Hiti
í gólfum.

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.

Til sölu við Urðarhvarf í Kópavogi samtals 4.848 fm skrifstofu- og
verslunarhúsnæði, auk bílageymslu á 2 hæðum. Um er að ræða
glæsilegt húsnæði á samtals 6 hæðum og gert ráð fyrir verslun og
þjónustu á 1. og 2. hæð hússins. Teikningar, byggingar- og skil-
alýsing á skrifstofu.

Tunguháls, Rvk, LAUST!

Í einkasölu fremri hluti hússins samtals 1070 fm iðnaðarhúsnæði
ásamt 211 fm steyptu milligólfs, 3 innkeyrsluhurðir, fallega inn-
réttaðar skrifstofur, kaffistofa og eldhús. Laust til afhendingar nú
þegar. Með fylgir byggingarréttur eignarhlutans fyrir samtals
1700 fm á 2 hæðum. Grunnflötur getur verið um 1560 fm. Stórar
innkeyrsluhurðir og góð aðstaða. Stór lóð.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.-
og skipasölu, ráðgjafi

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 14. nóvember

umsóknarfrestur er 
til og með 13. nóvember

Fr
um

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.

Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður

viðkomandi að vera undir eigna- og tekjumörkum.

Eignamörk: 2.900.000, Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000, Vegna barns: 450.000

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

Bjallavað 11 Íbúð: 201
110 Reykjavík

4 herb. 119,8 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Fljótlega

Hámarksverð: 2.898.267 kr
Lágmarksverð: 2.773.207 kr
Búsetugjald: 127.887 kr

Bæjarholt 7 Íbúð: 002
220 Hafnarfjörður

4 herb. 129,9 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Í byrjun mars

Hámarksverð: 2.451.742 kr
Lágmarksverð: 1.996.834 kr
Búsetugjald: 82.082 kr

Breiðavík 33 Íbúð: 204
112 Reykjavík

5 herb. 102 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Í janúar

Hámarksverð: 1.778.490 kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 92.661

Krókamýri 78 Íbúð: 101
210 Garðabær

4 herb. 100 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Í byrjun janúar

Hámarksverð: 2.184.293 kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 90.537

Frostafold 20 Íbúð: 204
112 Reykjavík

2 herb. 62,1 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda: Í byrjun
desember

Hámarksverð: 1.862.883 kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 46.790 kr
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Þjónusta sveitarfélagsins Árborg
Sveitarfélagið Árborg mun sjá um alla almenna þjónustu við Byggðarhorn á sama hátt og aðra
skipulagða byggð í sveitarfélaginu. Þar á meðal er skólaakstur, sorphirða, vatsnveita, hitaveita,
viðhald vega, snjómokstur, tæming rotþróa ásamt annarri þjónustu og gæslu samkvæmt samþykkt-
um sveitarfélagsins. Á Selfossi eru bæði grunnskólar og Fjölbrautaskóli Suðurlands. Þar er einnig
heilbrigðisþjónusta. Sjá nánar undir www.arborg.is Vatnsveita Árborgar hefur umsjón með
hönnun, lagningu og rekstri vatnsveitu á svæðinu. Selfossveitur annast hönnun, lagningu og rekst-
ur hitaveitu að Byggðarhorni.

FASTEIGNASÖLURNAR
VEITA ALLAR UPPLÝSINGAR

A
A

BYGGÐARHORN

F= 6.4ha

F= 7.4ha

F= 7.7ha

F= 7.5ha

F= 7.7ha

F= 7.2ha

F= 7.5ha

F= 7.9ha

F= 6.9ha
F= 6.7ha

F= 7.3ha

F= 7.2ha

F= 7.3ha

F= 1.9ha

F= 1.8ha

F= 3.6ha

F= 3.8ha
F= 4.0ha

F= 3.4haF= 3.6ha

F= 3.9ha

F= 3.9ha

F= 7.9ha

F= 3.6ha

F= 3.1ha

F= 10.9ha

Arkitektastofan ARKITEÓ hefur unnið hugmynda-
vinnu í samstarfi við Byggðarhorn.
Niðurstaða þeirrar vinnu er framandi og glæsileg í senn. Nánari upp-
lýsingar, vinsamlegast hafið samband við ARKITEO www.arkiteo.is
og netfang arkiteo@arkiteo.is eða söluaðila Byggðarhorns.is

Atvinnusvæði höfuðborgarsvæðissins hefur á 
síðustu árum teygt út anga sína og á síðastliðnum

árum hefur suðurlandið verið fjölsótt 
sem byggðarlag.

NÝTT Flísabúðin kynnir
Nýtt á Íslandi!

Auðvelt í notkun.
10mm lag er ca. 10 desibil
Margar úrlausnir:

  Á ójafna fleti jafnvel með sprungum svo og á álagsfleti.

•
•
•

Fljótandi hljóðeinangrun.

rivoli

matouche

Victoria, City

Wengé
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Lækjarmel 1-2 /// 116 Reykjavík 
Sími 535 3500 /// www.kraftvelar.is

Komatsu WB97S-2
Árgerð 2005, vinnustundir 4.462 

Verð 56.580 

Komastu PC16R-2 
Árgerð 2006, vinnustundir 343 

Verð 26.100 

Komatsu PC15-8
Árgerð 1999, vinnustundir 2.110 

Verð 10.900 

Komatsu PC95-2 
Árgerð 2005, vinnustundir 970 

Verð 66.380 

Komatsu PW110-1 
Árgerð 1999, vinnustundir 7.658 

Verð 45.180 

Komatsu WB97R-2 
Árgerð 2003, vinnustundir 1.500 

Verð 44.600 

Komatsu WB97S-2
Árgerð 2005, vinnustundir 2.293  

Verð 61.980 

Notaðar vélar 
til sölu
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Man einhver eftir Bra-
kúla greifa? Ættar-
skömminni sem ekki 
vildi drekka blóð 

eins og hinar vampír-
urnar, heldur gerðist 

grænmetisæta löngu 
áður en það komst í 
tísku?

Brakúla var sumsé 
teiknimynd sem gerði grín að 
hinni þekktu sögu um Drakúla 
greifa. Ég horfði oft á þessa teikni-
mynd sem barn og var aldrei hið 
minnsta hrædd, enda teiknimynd-
in tóm vitleysa og ekki til þess 
fallin að vekja óhug hjá einum né 
neinum.

Teiknimyndin um Brakúla 
greifa er gott dæmi um hvernig 

þekkt minni úr hryllingsbók-
menntum eru gerð sárameinlaus 
með endurvinnslu í dægurmenn-
ingu okkar. Hvert vestrænt 
mannsbarn kannast við fyrirbæri 
eins og vampírur, uppvakninga og 
jafnvel skrímsli Frankensteins, en 
þau kannast líkast til fremur við 
bitlausar skopmyndir af þessum 
fyrirbærum fremur en sögurnar 
sem upprunalega urðu til þess að 
kasta þeim fram í sviðsljósið.

Ég tók mig til fyrir nokkrum 
árum og las skáldsögurnar um 
Drakúla og Frankenstein-
skrímslið. Ég hafði áður séð kvik-
myndir sem þóttust gerðar eftir 
upprunalegu sögunum, en þær 
höfðu ekki hrætt mig vitundar-
ögn, enda hafði skopstælingin á 

þessum persónum fyrir löngu gert 
sig svo heimankomna í huga mér 
að ég sá ekki annað en klaufaleg 
ómenni í stað skrímsla.

En lestur bókanna breytti upp-
lifun minni til muna. Ég varð 
óskaplega hrædd við bókaútgáf-
una af Drakúla greifa, enda var ég 
stödd á einu sögusviða skáldsög-
unnar þegar ég las hana. Skrímsli 
Frankensteins þótti mér ekki síður 
ógnvænlegt og kom ágætt gáfna-
far þess og tilfinningaleg dýpt 
mér verulega í opna skjöldu.

Það er ómaksins vert að kynna 
sér uppruna menningarfyrirbæra 
sem okkur þykja svo sjálfsögð að 
við tökum vart eftir þeim. Slík 
kynning getur lengi komið á 
óvart.

THIS IS 
ENGLAND

MYND EFTIR SHANE MEADOWS

- Ekkert hlé á góðum myndum

Ekkert hlé Minna af auglýsingum Engin truflun321

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Viltu breyt’eikkurru?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ný útlit í viku
hverri!

Búðu til eigið útlit 
eða veldu tilbúið!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Bylgja Dís Gunnarsdóttir 
er ung söngkona sem 
hefur nýverið lokið mast-
ersnámi frá Royal Scott-
ish Academy of Music and 
Drama. Annað kvöld kl. 20 
fara fram í Salnum í Kópa-
vogi fyrstu tónleikar 
Bylgju Dísar á Íslandi 
eftir að hún útskrifaðist. 

Píanóleikarinn Julia 
Lynch leikur með Bylgju á 
tónleikunum, en þær hafa 
mikið unnið saman í tengsl-
um við námið í Skotlandi. 

Þær opna tónleikana með kons-
ertaríu Mozarts, Ch´io mi scordi di 
te?...Non temper, amato bene, en 

þar fá bæði söngvari og 
píanóleikari vel að njóta 
sín. Vel þekktar óperuarí-
ur eftir Puccini, Mascagni 
og Verdi verða á dagskrá, 
en einnig eintal og bæn úr 
óperunni Jenufa eftir Jan-
acek sem heyrist sjaldnar 
á tónleikum. 

Nokkur yndisleg söng-
lög eftir Jean Sibelius og 
Richard Strauss binda 
efnisskrána saman þetta 
þriðjudagskvöld. Því má 
gera ráð fyrir fjölbreyttri 

og skemmtilegri kvöldstund.
Almennt miðaverð á tónleikana 

er 2.000 kr.

Ung söngkona í Salnum

Hópurinn sem setti galleríið Kling 
og Bang á stofn fyrir fáum árum 
er ekki aðgerðalaus þótt húsið 
sem hýst hafi galleríið sé nú yfir-
gefið. Hljómalind mun setjast þar 
að tímabundið en lóðir á Lauga-
veginum og gömul hús sem á þeim 
standa ganga nú kaupum og 
sölum. Kling og Bang er enn á göt-
unni. Þessi átta manna hópur 
hefur þegar sett mark sitt á 
íslenska samtímalist. Hann efndi 
til samstarfs við Landsbankann 
um rekstur á Klink og Bank í 
gamla Hampiðjuhúsinu, hefur 
staðið fyrir fjölda eftirminnilegra 
sýninga á Laugaveginum og var 
nú nýlega með stóra sýningu eða 
projekt í Berlín. Fram undan er 
þátttaka í Listahátíðinni í vor og 
samkvæmt síðustu fréttum sam-
starf um sýningarhald á Frieze í 
London.

Frieze-hátíðinni er nýlega lokið 
en þar sýndi Elín Hansdóttir sér-
pantað verk. Kristján Þór, tals-
maður þeirra Klingara, segir hóp-
inn hafa fengið boð um viðræður 
við Frieze á liðnu vori og hafi 
nýlega verið rætt við forstöðu-
menn Frieze. Samhliða kaupstefn-
unni er haldið úti árlega metnað-
arfullu verkefni er kallast Frieze 
Project/commission og velja 
stjórnendur þess á hverju ári 
ákveðna samstarfsaðila, en í ár 
tóku einmitt m.a. Elín Hansdóttir 
og Richard Prince þátt í verkefn-
inu og Frankfurter Kunstverein 
var samstarfsaðili. 

Þar voru líka mættir Klingarar 
að funda með helstu stjórnendum 
kaupstefnunnar þar sem Kling & 
Bang gallerí hefur hlotið þann 
mikla heiður að vera valið til sam-
starfs á næsta ári.  Kling & Bang 

verður aðalsamstarfsaðilinn og 
fær algjörlega frjálsar hendur um 
hvað hópurinn gerir og hverja 
hann kallar til verksins. „Þetta 
verður eitt af okkar stærri verk-
efnum og verðum við umkringd 
150 helstu samtímagalleríum í 
heiminum sem koma þarna saman 
árlega, því er ekki seinna vænna 
en að fara að undirbúa sig,“ segja 
fulltrúar Kling & Bang. „Þetta er 
stórkostlegt fólk sem skipuleggur 
Frieze Projects og eftir að hafa 
fundað með þeim erum við full 
eftirvæntingar, enda eru ekki allir 
sem geta starfað með okkur þar 
sem við erum þekkt fyrir allt 
annað en „playing it safe“ eins og 
þeir segja.“

Telja fulltrúar Kling & Bang 
þetta vera gífurlega mikilvægt 
fyrir galleríið og þá sérstaklega 
íslenska myndlistarmenn, þar 
sem Kling & Bang stefnir að því 
að kynna eingöngu íslenska mynd-
listarmenn þar.  Kling & Bang 
telur sig hafa gott veganesti og 
reynslu til að fylgja þessu verk-
efni eftir, enda er ekki hver sem 
er valinn til samstarfs. „Þannig að 
við hljótum að hafa verið að gera 
góða hluti síðustu fimm árin sem 
við höfum starfað. Við vitum að 
margir sem hafa starfað miklu 
lengur en við hafa reynt margoft 
að komast þarna inn en án árang-
urs.“ Vitað er að gallerí i8 hefur 
haft áhuga á að komast að á Frieze 
en þröng er á kaupstefnunni og 
hún stendur aðeins yfir langa 
helgi. Aðsókn að henni og vin-
sældir hafa neytt aðstandendur til 
að endurskoða stefnuna, en svo 
gæti farið að hún færi fram úr 
ýmsum stefnum sem eru snemm-
hausts í Evrópu. 

Kling og Bang 
á Frieze

Morgunverðarfundur Bændasamtaka Íslands verður í 
Sunnusal Hótel Sögu þriðjudaginn 6. nóvember nk. frá
kl. 8:15 til 10:00.

Ræðumaður verður Martin Haworth, yfirmaður
stefnumótunar ensku bændasamtakanna National
Farmers’ Union (NFU). Hann fjallar um þróun
landbúnaðar og búvöruverðs í heiminum. Hver er líkleg
þróun til framtíðar? Mun eftirspurnin halda verði uppi? Hvaða 
áhrif eru líkleg af hlýnun andrúmsloftsins og aðgerðum til að
sporna gegn henni? Haworth mun ræða um afleiðingar
þurrka í Ástralíu, aukna eftirspurn í Asíu, framleiðslu á 
lífeldsneyti úr korni og vaxandi umhverfisvitund neytenda.
Spurt verður hvaða áhrif þessir þættir hafa á framleiðslu
landbúnaðarafurða í Norðvestur-Evrópu og hvar íslenskir
bændur standa í umróti framtíðarinnar.

Martin Haworth var í nokkur ár áhrifamikill embættismaður ESB í Brussel áður en
hann réðst til NFU árið 1980. Haworth hefur gengt mörgum ábyrgðarmiklum störfum
hjá NFU og annast nú stefnumótun samtakanna. Hann hefur mikla þekkingu á 
landbúnaðarframleiðslu og sölu afurða á evrópskum neytendamarkaði.

Fyrirlestur:
Hvað kostar maturinn minn á morgun? 
Martin Haworth, yfirmaður stefnumótunar NFU

Pallborðsumræður, spurningar og svör.
Þátttakendur ásamt Haworth:

Salvör Jónsdóttir, skipulagsfræðingur, ráðgjafarfyrirtækinu Alta.

Sigurður Jónsson, framkvæmdastjóri
SVÞ-Samtaka verslunar og þjónustu.

Daði Már Kristófersson,
hagfræðingur hjá Bændasamtökunum

Fundarstjóri verður Ágúst Sigurðsson,
rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.

Fundurinn er opinn öllum sem hafa áhuga
á þessum málefnum. Aðgangur er ókeypis og
veitingar verða í boði bænda.

Martin Haworth

Salvör Jónsdóttir

Sigurður Jónsson

Daði Már Kristófersson

Bændasamtök
Íslands

Hvað kostar
maturinn minn

á morgun?
Morgunverðarfundur
Bændasamtakanna
6. nóvember 2007



Daniel Craig, best þekktur sem hinn ódauðlegi James Bond, 
segist í viðtali við breska tímaritið GQ hafa strengt þess heit að 
gangast aldrei undir lýtaaðgerð. Hann segir að stjörnur sem 
leggist undir hnífinn eigi á hættu að líta út eins og viðrini þegar 
þær eldist. 
„Maður verður bara að halda áfram þó að hlutir fari að standa út, 
eða hanga niður. Það er vissulega erfitt, því það líkar engum að 
eldast,“ segir hann. „Fólk getur farið í 
fegrunaraðgerðir þegar það er yngra, en 
þegar þú ert 60 eða 70 ferðu að líta út 
eins og viðrini. Þú endar á því að líta út 
eins og lesbísk stóra systir, og það er 
bara rangt!“ segir Craig. 

Bond-leikarinn verður fertugur á 
næsta ári og viðurkennir í viðtali við 
GQ að hann kvíði því ógurlega, þar sem 
honum líki ekki stórafmæli. 

„Þegar ég varð þrítugur var ég 
ótrúlega pirrandi. Eins og allir hugsaði 
ég: „Ég veit ekki hvað ég vil gera. Ég 
get ekki ákveðið mig.“ Það hefur 
ekki breyst mikið,“ segir 
Craig.

Craig hefur nýverið 
samþykkt að leika í 
fjórum Bond-myndum til 
viðbótar. Sú næsta 
verður frumsýnd í 
nóvember á næsta ári.

Fasteignasalinn Júlíus Jóhannsson og 
félagi hans Stefán F. Jónsson, sem starf-
ar sem sölustjóri hjá Pennanum 
Eymundsson, hafa verið tónlistarmann-
inum Einari Ágústi Víðissyni til halds og 
trausts við gerð hans fyrstu sólóplötu, 
„Það er ekkert víst að það klikki“. 

„Þetta byrjaði sem hugmynd um að ég 
og Júlli, sem höfum verið að spila 
saman sem trúbadorar, myndum gefa 
út kassagítarplötu,“ segir Einar 
Ágúst. „Svo vildi Júlli að ég myndi 
gefa út sólóplötu og Stebbi myndi 
hjálpa til. Þessir tveir strákar hjálp-
uðu mér mikið að komast á lappirnar 
í edrúmennskunni og þeir vildu 
hjálpa með að fjármagna og gefa plöt-
una út.“

Einar Ágúst er með fleiri verkefni í 
burðarliðnum og hafði það sitt að 

segja varðandi áhuga Júlíusar og Stef-
áns. „Þegar þeir sáu að ég væri með 
aðra plötu tilbúna á næsta ári með göml-
um íslenskum vögguvísum til styrktar 
Konukoti, sáu þeir að ég var að meina 
það að ég ætlaði að vera tónlistarmaður 
og gefa út plötur næstu tuttugu til þrjá-
tíu árin,“ segir hann. „Þeir hafa það 
mikla trú á mér blessaðir strákarnir.“  

Stefán Hilmarsson syngur með Einari 
í einu lagi á plötunni og náðu þeir vel 
saman að sögn Einars. „Þetta er búinn 
að vera æskudraumur minn frá því ég 
byrjaði að syngja. Hann er „idolið“ mitt. 
Það þurfti ekki mikið til að fá hann til að 
koma og syngja með mér í einu lagi.“ 

Sálarlagið „Ekki“ er einnig á plötunni 
í flutningi Einars og fékk hann góðfús-
legt leyfi frá Stefáni og Guðmundi Jóns-
syni til að notast við það. 

Hjálpuðu Einari Ágústi á lappirnar

Natalie Portman, sem hefur getið 
sér gott orð fyrir leik sinn í Star 
Wars-myndunum, Closer og V For 
Vendetta, ætlar að leikstýra sinni 
fyrstu mynd á næstunni.

Myndin nefnist A Tale of Love 
and Darkness og segir frá 
endurminningum Amos Oz sem 
ólst upp í stríðshrjáðri Jerúsal-
emborg á fimmta og sjötta 
áratugnum. Um leið og æska hans 
er rakin er fæðing Ísraels sögð í 
bakgrunninum. Portman er sjálf 
fædd í Ísrael og á ísraelskan 
föður en bandaríska móður.

Portman 
leikstýrir

Kassi með öllum átta hljóð-
versplötum hljómsveitarinnar 
Nýdönsk ásamt aukaplötunni 
Grænmeti og ávextir kemur út í 
dag. Á aukaplötunni eru lög á 
borð við Nostradamus, Hólmfríð-
ur Júlíusdóttir og Kirsuber sem 
hafa verið á ýmsum safnplötum í 
gegnum tíðina, 

Einnig fylgir kassanum sextíu 
blaðsíðna textabók við öll lögin á 
plötunum og er þetta stærsta 
textabók sem hefur fylgt plötu 
hér á landi. 

Í tilefni af tuttugu ára starfsaf-
mæli sínu hefur Nýdönsk einnig 
gefið út safnplötuna 1987-2007 
sem inniheldur 38 lög og eru tvö 
þeirra ný, Verðbólgin augu og 
Afneitum draumunum. Safnpakk-
inn inniheldur tvær plötur og 
einn DVD-mynddisk með öllum 
myndböndum sveitarinnar.

Níu plötur 
frá Nýdönsk

Kynningar-
fundurOrkuveita Reykjavíkur boðar til opins kynningarfundar vegna

mats á umhverfisáhrifum nýrra virkjana á Hengilssvæðinu,

við Hverahlíð og í Bitru. Fundurinn verður í höfuðstöðvum

Orkuveitu Reykjavíkur að Bæjarhálsi 1, þriðjudaginn 6. nóvember kl. 17:00.

•  Í allri starfsemi OR er gengið út frá umhverfismálum — Orkuvinnsla í sátt við umhverfið www.or.is
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Bítillinn Paul McCartney 
ætlar að sækja um fullt 
forræði yfir fjögurra ára 
gamalli dóttur sinni eftir 
yfirlýsingar Heather Mills, 
fyrrverandi eiginkonu hans, 
í sjónvarpi undanfarið.

„Paul óttast að Heather sé búin 
að missa það og þarfnist hjálpar. 
Hún hefur lýst því yfir að líf 
hennar sé í hættu. Ef það er satt 
þá er Bea líka í hættu og hún 
ætti því að vera hjá pabba 
sínum,“ segir náinn vinur bítils-
ins Paul McCartney í viðtali við 
breska blaðið News of the World. 
Heather Mills, eiginkona Pauls, 
hefur farið mikinn í sjónvarps-
viðtölum síðustu daga. Eins og 
Fréttablaðið hefur greint frá 
segist hún hafa íhugað að svipta 
sig lífi. Þá segir hún jafnframt 
að hún óttist að verða ráðin af 
dögum. Út á við hefur Sir Paul 
McCartney ekki gefið mikið 
fyrir yfirlýsingar hennar en í 
raun mun hann vera með bögg-
um hildar.

Paul McCartney hefur þegar 
ráðfært sig við lögfræðinga 
vegna málsins. Hann er sann-
færður um að skilnaðarmál hans 
og Heather, sem er að miklu leyti 
til rekið í fjölmiðlum, hafi slæm 
áhrif á dóttur þeirra. „Það er 
neyðarúrræði að sækja um fullt 
forræði en Paul er mjög hrædd-

ur um barnið. Honum finnst 
hann ekki hafa um neitt að velja 
lengur. Hann reyndi að tala um 
fyrir Heather áður en hún fór í 
þessi viðtöl en hún hlustaði 
ekki,“ segir vinur McCartneys.

Þá er Sir Paul afar sár yfir því 
að Bea hafi snúist gegn fjöl-
skyldu hans vegna gjörða Heath-
er. Það á sérstaklega við um dótt-
ur hans, hina 36 ára gömlu Stellu, 

sem Heather kallaði öllum illum 
nöfnum á dögunum. Vinur hans 
telur að þegar öllu er á botninn 
hvolft sé þetta ekki umhverfi 
sem Bea litla eigi að alast upp í. 
Þess vegna vill hann fá fullt for-
ræði. „Bea er svo ung og brot-
hætt. Paul er hræddur um að 
þessi læti skaði hana fyrir lífs-
tíð.“ 



Tæknin sem leggur grunninn að framtíðinni.

Doosan Infracore
Construction Equipment
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www.doosaneurope.com

Sameiginleg verkþekking manna og kvenna sem vinna að sameiginlegu markmiði gerir tæknilega framþróun mögulega. 
Á www.doosaninfracore.com getur þú aflað þér upplýsinga um breiða línu Doosan vinnuvéla.
Doosan Infracore byggir framtíðina á 111 ára reynslu.
“Power Up for Tomorrow”

H.A.G. ehf - Taekjasala • Smiðshöfða 14, 110 Reykjavík • Sími: 5672520, Fax: 5678025 • www.hagtaekjasala.is • hag@hagtaekjasala.is

Vélarnar okkar undirbúa jarðveginn.Vélarnar okkar undirbúa jarðveginn.
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THIS IS ENGLAND  kl.6 - 8 - 10
ROUGE ASSASSIN   kl.5.50 - 8 - 10.10
SUPERBAD  kl.5.30 - 8 - 10.30
GOOD LUCK CHUCK kl.5.40-8 - 10.20

BALLS OF FURY  kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
BALLS OF FURY LÚXUS   kl. 3.45 - 5.50 - 8 - 10.10
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl. 4 - 6
DARK IS RISING  kl. 3.45 - 5.50 - 8 
THE HEARTBREAK KID    kl. 5.30 - 8 - 10.30
RESIDENT EVIL 3  kl. 10.10
GOOD LUCK CHUCK kl. 8 - 10.10
HÁKARLABEITA 600 KR. kl. 3.50 
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

BALLS OF FURY kl. 6 - 8 -10
ELIZABETH: THE GOLDEN AGE           kl. 5.30 - 8 - 10.30
EASTERN PROMISES kl. 8 - 10.20
SYNDIR FEÐRANNA kl. 6 - 10.20
VEÐRAMÓT kl. 5.40 - 8

ATH: EKKERT HLÉ OG MIÐASÖLU LÝKUR ÞEGAR
SÝNING MYNDAR HEFST

"Virkilega vönduð!"
- Á.J., DV

HÖRKU HASARMYND MEÐ HEITUSTU 
TÖFFURUNUM Í DAG, SVAKALEG SPENNA 
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MICHAEL CLAYCLAYCLAYCLAYYYYYYTONTONTONTONTON 8 - 10:30 kl. 7
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DARK IS RISINGNGGGNG kl. kl. kl. kl. 6 6 6 6 7
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Söngkonan Regína Ósk hefur 
sent frá sér plötuna Ef væri ég 
…, sem er þriðja sólóplata henn-
ar á þremur árum. 

„Þetta er auðvitað mjög mikil 
vinna en ef maður hefur eitthvað 
að segja og gera þýðir ekkert að 
stoppa,“ segir Regína um þessi 
miklu afköst sín. „Þetta eru mjög 
ólíkar plötur allt saman. Sú 
fyrsta var algjörlega með 
„cover“-lögum og önnur platan 
var með nýjum lögum eftir aðra 
höfunda. Þessi var síðan með 
nýjum lögum eftir mig og Kalla,“ 
segir hún.

Á plötunni eru þrettán lög eftir 
Regínu og Karl Olgeir Olgeirs-
son. Sum sömdu þau saman síð-
asta sumar á meðan önnur lög 
eru eldri. Fjalla textarnir um 
móðurástina, ástina, lífið og til-

veruna. „Ég og Kalli erum búin 
að þekkjast í mörg ár og vinna í 
ýmsum verkefnum saman. Þetta 
samstarf var sjálfsagt framhald 
af síðustu plötu því hann átti tvö 
lög á henni og líka eitt með mér 
og Barða Jóhannssyni,“ segir 
hún.

Ef væri ég … er ákaflega hug-
ljúf plata þó svo að rokk og diskó 
leynist þar á milli. „Þarna er smá 
drama og söngur um ástina og 
lífið. Þú getur séð á þessari plötu 
að mér líður bara vel. Á maður 
ekki að endurspegla á svona 
plötu hvernig manni líður?“

Regína Ósk ætlar ekki að halda 
útgáfutónleika vegna plötunnar 
en í staðinn verður hún með 
útgáfupartí þar sem hún mun 
fagna gripnum ásamt vinum og 
vandamönnum.

Endurspeglar góða líðan 

Söngvarinn Meat Loaf kom 
öllum að óvörum á miðjum 
tónleikum sínum í New-
castle á dögunum þegar 
hann sagðist vera hættur 
í bransanum fyrir fullt og 
allt.

„Ég get ekki haldið áfram. Þetta 
eru síðustu tónleikarnir sem ég 
held á ævinni,“ sagði Meat Loaf, 
skömmu áður en hann var fluttur í 
burtu í sjúkrabíl. 

Einn tónleikagestanna, Phil 
Cammish, sagði í viðtali við heima-
síðuna timesonline að kappinn 
hefði verið í tómu rugli. „Öllum á 
tónleikunum fannst hann vera utan 
við sig. Hann lét tilfinningarnar 
bera sig ofurliði og sagði sögur af 
börnunum sínum. Hann sagði hluti 
sem komu tónleikunum ekkert 
við,“ sagði hann. „Bakraddasöngv-
ararnir þurftu að aðstoða hann við 
að klára sum lögin. Hann gat ekki 
sungið frægustu lögin sín.“

Blaðafulltrúi hins sextuga Meat 
Loaf segist vona það besta. „Hann 
á það til að lenda í vandræðum. 
Hann hrundi niður á sviði á Wemb-
ley fyrir nokkrum árum með 
hjartatruflanir,“ sagði hún og 
bætti við að samkvæmt læknis-
ráði ætti súrefniskútur að fylgja 
honum á tónleikum. „Ég held að 

þetta hafi bara verið ein af þess-
um Meat Loaf-stundum. Hann er 
ekki 25 ára lengur.“
Skipuleggjandi tónleikaferðar 
Meat Loaf um Bretland vonast til 
að hann geti haldið áfram með túr-
inn. „Ég talaði við lækninn og hann 
þjáðist bara af mikilli streitu. 
Hann á eftir að jafna sig.“

Bandaríkjamaðurinn Meat Loaf 
sló í gegn með plötunni Bat Out of 
Hell sem kom út árið 1977. Hafði 
hún að geyma slagarana You Took 

the Words Right Out of My Mind, 
Paradise by the Dashboard Light, 
Two Out of Three Ain´t Bad og tit-
illagið Bat Out of Hell. Hefur hún 
selst í yfir 37 milljónum eintaka. 
Eftir langt hlé frá sviðsljósinu 
sneri hann aftur með Bat Out of 
Hell: Back Into Hell árið 1993 sem 
náði einnig miklum vinsældum, 
aðallega fyrir tilstuðlan ballöðunn-
ar I´d Do Anything For Love. Meat 
Loaf hefur einnig reynt fyrir sér í 
leiklistinni og fór meðal annars 
með hlutverk í The Rocky Horror 
Picture Show og Fight Club.

Mæðgurnar Ingibjörg Reynisdótt-
ir og Lovísa Rós Þórðardóttir, sem 
er fjórtán ára, hafa gefið út ungl-
ingabókina Strákarnir með stríp-
urnar sem er þeirra fyrsta skáld-
saga.

Hugmyndin að bókinni kom 
fyrst upp í fyrravetur. „Þetta var 
hugmynd sem dúkkaði upp þegar 
við vorum í sundi einhvern dag-
inn. Þá fórum við að diskútera 
þetta og út frá því hófst hug-
myndavinna þar sem við vorum að 
kasta á milli okkar hugmyndum,“ 
segir Ingibjörg. „Svo hættum við 
og þetta lá í salti rosalega lengi. 
Síðan rúmu ári seinna fórum við 
og unnum þetta enda var þetta 
búið að gerjast svo lengi í hausnum
á okkur.“

Ingibjörg, sem skrifaði textann 

á meðan Lovísa Rós veitti henni 
ráðleggingar, segir að þær 
mæðgur hafi náð vel saman. „Það 
var aldrei neinn stór ágreiningur 
og við vorum mjög lýðræðislegar. 
Við þurftum kannski aðeins að 
þræta því ég átti það til að fara á 

flug og fara út fyrir rammann sem 
við höfðum talað um. En hún var 
oftast hrifin af þessu sem ég skrif-
aði.“

Við gerð bókarinnar töluðu þær 
mæðgur við krakka sem þær 
þekktu til að kynnast betur hugar-
heimi unglinga, auk þess sem Lov-
ísa lagði sitt af mörkum. „Þó svo 
að manni finnist stutt síðan maður 
var unglingur og eigi unglinga þá 
var voða gott að hafa ungling með 
sér til að vita betur um það sem er 
að gerast,“ segir Ingibjörg, sem er 
leikkona að mennt. Hún hefur 
áður skrifað leikverkið Móðir mín 
dóttir mín sem sett var upp í Hafn-
arfjarðarleikhúsinu árið 2005. 
Einnig hefur hún leikið í kvik-
myndum, sjónvarpi og á sviði.

Mæðgur skrifa unglingabók



For a Minor Reflection er ung og 
metnaðarfull hljómsveit sem spilar 
tregafullt síðrokk, stundum nefnt 
post-rokk. Áhrifavaldar sveitarinn-
ar leyna sér ekki. Godspeed You! 
Black Emperor, Explosions in the 
Sky og Mogwai eru nöfn sem skjóta 
fljótt upp kollinum eins og reyndar 
á við um nær allar sveitir úr þessum 
geira undanfarin ár. Sannleikurinn 
er einfaldlega sá að stefnan hefur 
staðnað óhugnanlega frá því hún lét 
fyrst að sér kveða.

Stefnan á samt alveg rétt á sér og 
það sanna piltarnir í FaMR. Þó svo 
að platan sé að mörgu leyti eins 
ófrumleg og Ædol-stjarna að gera 
lag með Simon & Garfunkel að 
„sínu“ þá hefur FaMR og platan 
töluvert meira til brunns að bera. 
Ekki fer ég samt að hrósa piltunum 

fyrir frumlega uppbyggingu því þar 
er farið eftir öllum klassísku for-
múlunum; ljúfsár inngangur sem 
magnast upp við háværan trommu-
slátt, síðan fellur allt í ljúfa löð á ný 
en eitthvað drungalegt virðist á 
sveimi sem aftur magnast upp, enn 
harðar en það gerði í byrjun og síðan 
verður allt vitlaust í lokin. Allt þetta 
þarfnast síðan rúmlega tíu mínútna 
í flutning.

En að fara eftir formúlum er líka 
allt í lagi. Strúktúrinn á lögunum er 
það sem gefur síðrokkinu sinn yfir-
gengilega sjarma, þar sem hlust-
andinn er teygður og beygður. Eins 
og reyndar einn kunningi minn orð-
aði það: „Síðrokk er nauðsynlegt 
ungu fólki.“ Það framkallar ákveðn-
ar tilfinningar og nær að losa um 
einhverja innbyrgða reiði, spennu, 

ást eða einfaldlega hvað sem er.
For a Minor Reflection er kær-

komin viðbót í íslensku síðrokk-sen-
una (fyrir voru þar Sigur Rós og 
Miri) og þrátt fyrir að frumraun 
piltanna sé langt því frá gallalaus þá 
hljómar hún oft feikivel og kraftur 
ungdómsins leynir sér ekki, hvað þá 

óhefluð sköpunargleðin. FaMR er 
hljómsveit sem á aðeins eftir að 
verða betri. Nema hún taki sér fyrr-
nefndar erlendar sveitir of mikið til 
fyrirmyndar.

Nauðsynleg klisja
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Framkoma Frakkanna til háborinnar skammar

Kvennadeild Iceland Express

Enska úrvalsdeildin:

Spænska úrvalsdeildin:

Ítalska úrvalsdeildin:

West Ham og Bolton 
skildu jöfn 1-1 í eina leik gær-
dagsins í ensku úrvalsdeildinni. 
George McCarthy kom West Ham 
yfir eftir 20 mínútna leik og þar 
við sat þangað til að Kevin Nolan 
jafnaði metin fyrir Bolton í 
uppbótartíma.
„Við erum verulega svekktir og 
þetta voru tvö stór stig sem við 
töpuðum,“ sagði Alan Crubishley, 
stjóri West Ham, í leikslok. Gary 
Megson, nýráðinn stjóri Bolton, 
var öllu hressari í leikslok. „Þetta 
var stórt skref fyrir okkur og að 
koma á Upton Park og ná í stig á 
þann hátt sem við gerðum er 
ánægjulegt. Jafntefli eru 
sanngjörn úrslit að mínu mati og 
mér fannst við eiga skilið að 
jafna í lokin,“ sagði Megson í 
leikslok.

West Ham er í 11. sæti deildar-
innar, en Bolton-liðið er sem fyrr 
í 19. sæti þrátt fyrir að hafa nælt 
í jafntefli. 

Kevin Nolan 
bjargaði Bolton

 Jóhannes Harðarson, 
leikmaður Start í norsku deildinni, 
á ennþá eitt ár eftir af samningi 
sínum við liðið og telur að hann 
muni líklega vera áfram í herbúð-
um Start þrátt fyrir að liðið hafi 
fallið niður um deild á nýafstað-
inni leiktíð.

Jóhannes er búinn að leika með 
Start undanfarnar þrjár leiktíðir, 
fyrsta árið í næstefstu deild og 
svo tvö ár í efstu deild, en meiðsli 
settu stórt strik í reikninginn hjá 
honum á síðustu leiktíð. 

„Ég var að ná mér eftir meiðsli 
þegar nýr knattspyrnustjóri tók 
við Start-liðinu síðasta sumar og 
segja má að ég hafi í raun aldrei 
verið inni í myndinni hjá honum. 
Svo þegar ég var kominn á ágætis 
ról eftir erfið nárameiðsl lenti ég í 
því að nefbrotna á æfingu og 
stuttu síðar tognaði ég aftan í læri. 

Meiðslasagan er vonandi að baki 
núna,“ sagði Jóhannes sem lék 
aðeins fjóra leiki á tímabilinu, en 
Start tilkynnti í gær ráðningu nýs 
knattspyrnustjóra hjá liðinu. 

„Það er búið að ráða nýjan knatt-
spyrnustjóra hjá Start, sem var 
áður stjóri hjá Odd Grenland, 
þannig að ég bíð bara spenntur. 
Það verður gaman að sjá hvað 
hann hefur fram að færa og fróð-
legt einnig að sjá hvar ég stend 
innan liðsins. Okkur fjölskyldunni 
líður vel í Noregi og ég geri ráð 
fyrir því að klára minn samning 
hjá liðinu og svo sjáum við til með 
framhaldið,“ sagði Jóhannes en 
kvað líklegt að hann myndi snúa 

aftur heim til Íslands og spila þar 
fyrr en síðar. 

„Ég hef heyrt af orðrómi um að 
ég væri á leiðinni til ÍA á ný, en 
það hafa ekki farið fram neinar 
viðræður um það og þetta nær því 
ekkert lengra en að vera bara 
orðrómur. Ég hef hins vegar full-
an hug á því að spila jafnvel nokk-
ur ár á Íslandi áður en ég hætti. 
Það virðast vera mjög spennandi 
hlutir að gerast í fótboltanum 
heima á Íslandi, með knattspyrnu-
húsunum og fjölgun liðanna í efstu 
deild, það er því í raun frekar 
spurning hvenær heldur en hvort 
ég spila heima,“ sagði Jóhannes.

Jóhannes Harðarson hefur hug á því að klára samning sinn við Start en segir 
það svo í raun ekki spurningu um hvort heldur hvenær hann spili á Íslandi.

 Jón Arnór Stefánsson 
og félagar í Lottomatica Roma 
unnu Benetton Treviso 81-85 á 
útivelli í ítölsku deildinni í 
körfubolta í gær. Jón Arnór átti 
fínan leik með Roma og skoraði 
14 stig, tók fimm fráköst og átti 
tvær stoðsendingar á þeim 23 
mínútum sem hann spilaði í 
leiknum.

Lottomatica Roma er sem 
stendur í 7. sæti deildarinnar með 
10 stig eftir átta leiki. 

Jón Arnór góð-
ur í sigri Roma

 Keflavíkurstelpur eru 
einar á toppi Iceland Express-
deildar kvenna eftir 15 stiga sigur, 
91-106, á Íslandsmeisturum Hauka 
á Ásvöllum í gær. Þetta var fyrsta 
heimatap Hauka í deildinni í rúm 
tvö ár en eftir leikinn hefur Kefla-
víkurliðið unnið alla fjóra leiki 
sína í deildinni í vetur.

Keflavík náði frumkvæðinu 
eftir góðan endasprett í lok fyrsta 
leikhlutans þegar liðið breytti 
stöðunni úr 18-16 fyrir Hauka í 22-
27 sem var lokastaðan eftir fyrsta 
leikhluta. Keflavík var síðan 
komið 17 stigum yfir í hálfleik, 54-
37, og Haukaliðið náði muninum 
ekki niður fyrir níu stig, 77-86, 
sem var minnsti munur á milli lið-
anna í seinni hálfleik.

Fyrirfram var þessi leikur sett-
ur upp sem einvígi á milli Keshu 
Watson hjá Keflavík og Kieru 
Hardy hjá Haukum sem báðar 
skoruðu yfir 50 stig í vikunni. Wat-
son hafði betur í gær þótt að hún 
hafi skorað sex stigum minna en 
Hardy í leiknum því auk stiganna 
34 var hún með 12 stoðsendingar 
og 9 fráköst og stjórnaði leik 

Keflavíkurliðsins af mikilli festu. 
Endasprettur Kieru Hardy í 

leiknum var all svakalegur en kom 
of seint. Hardy skoraði 19 af 40 
stigum sínum og fimm af tíu 
þriggja stiga körfum sínum í loka-
leikhlutanum en Keflavíkurliðið 
svaraði ávallt á móti og úr varð 
stigaveisla í fjórða leikhlutanum 
sem endaði 29-29.

Auk Hardy sem var aðeins einni 
þriggja stiga körfu frá því að jafna 
met sitt síðan úr síðustu viku, þá 
áttu Kristrún Sigurjónsdóttir og 
Unnur Tara Jónsdóttir báðar 
góðan leik með Haukaliðinu. Krist-
rún skoraði 19 stig og gaf 5 stoð-
sendingar en Unnur Tara var með 
17 stig og 10 fráköst.

Keflavíkurstúlkur á toppnum
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Bikarkeppni karla í handb.:

Áskorendakeppni Evrópu:

 Ragna Ingólfsdóttir, 
margfaldur Íslandsmeistari í 
badminton, sigraði í einliðaleik á 
Opna ungverska badmintonmót-
inu sem fram fór í Búdapest í 
gær. Ragna vann svissnesku 
stelpuna Jeaninie Cicognii 21-13 
og 21-18 í úrslitaleiknum og segja 
má að sigur Rögnu sé góður 
áfangi á leið hennar til að vinna 
sér þátttökurétt á Ólympíuleikun-
um.

Vann mót í 
Ungverjalandi 

Barcelona lenti ekki í 
teljandi vandræðum með Real 
Betis í gær og vann, 3-0.

Thierry Henry kom Barca yfir 
um miðjan fyrri hálfleik og 
Ronaldinho kláraði leikinn með 
tveim glæsilegum mörkum beint 
úr aukaspyrnu í síðari hálfleik.

Eiður Smári Guðjohnsen lék 
síðustu sex mínúturnar í leiknum.

Glæsimörk hjá 
Ronaldinho

 Framarar lögðu Aftur-
eldingu örugglega, 30-21, í 16 liða 
úrslitum Eimskipsbikars karla í 
handbolta í gær. Þótt bikarleikur 
hafi hann heitið var enga bikar-
stemningu að finna í húsinu.

Aftureldingarmenn komu mjög 
vel stemmdir til leiks og spiluðu 
virkilega sterka vörn á upphafs-
mínútunum. Þeir voru búnir að ná 
þremur hraðaupphlaupum og 
skora úr tveimur þeirra áður en 
Framarar svo mikið sem náðu 
skoti á markið.

Safamýrarpiltar sneru þá tafl-
inu við, skoruðu sex mörk í röð og 
breyttu stöðunni í 6-2. Mestur var 
munurinn fimm mörk í fyrri hálf-
leik en góður kafli frá Aftureld-

ingu undir lok hans gerði þeim 
kleift að minnka muninn í tvö 
mörk í hálfleik, 14-12.

Framarar skoruðu tvö fyrstu 
mörk seinni hálfleiks og litu aldrei 
til baka. Þeir juku við forskotið 
jafnt og þétt með Guðjón Drengs-
son í fararbroddi en hann skoraði 
7 mörk, mörg hver á einkar glæsi-
legan hátt. Mörk hans voru það 
eina fallega sem sást í leiknum 
sem var ekki mikið fyrir augað. 
Leikmenn beggja liða virtust illa 
stemmdir í leiknum sem var langt 
frá því að líkjast einhverju sem á 
að heita bikarleikur.

Eini ljósi punktur leiksins, Guð-
jón Drengsson, sagði þetta ekki 
hafa verið jafn auðvelt og tölurnar 

gáfu til kynna um. „Þetta var ekki 
auðvelt. Við vorum að lenda í erf-
iðleikum í fyrri hálfleik þar sem 
Afturelding náði að minnka mun-
inn í tvö mörk. Þá spýttum við 
aftur í lófana og ákváðum að gera 
þetta almennilega sem og tókst,“ 
sagði Guðjón við Fréttablaðið eftir 
leik.

Bjarki Sigurðsson, þjálfari Aft-
ureldingar, sagði sína menn hafa 
brotlent. „Mér fannst hvorugt liðið 
tilbúið í þennan leik og dapurt af 
okkar hálfu að nýta það ekki,“ 
sagði Bjarki. „Þegar við náðum 
ekki að nýta okkur það í seinni 
hálfleik þegar Framararnir voru 
byrjaðir að brotna þá eiginlega 
brotlentum við sjálfir.“

Öruggur Framsigur í tilþrifalitlum bikarleik

 Bikarmeistarar Stjörn-
unnar nældu sér í farseðil í átta 
liða úrslit Eimskipsbikarsins í gær 
þegar liðið lagði HK, 24-23, í mikl-
um baráttuleik í Mýrinni í gær. 
Handboltinn sem liðin buðu upp á 
var ekki merkilegur en leikurinn 
var hnífjafn og spennandi allt til 
enda. Bæði lið tókust hraustlega á, 
drengilega sem ódrengilega, og 
leikurinn var alvöru bikarleikur.

Liðin héldust í hendur nánast 
allan fyrri hálfleikinn og aðeins 
munaði tveim mörkum á liðunum í 
leikhléi, 13-11. Lítið skorað enda 
var sóknarleikur liðanna glæp-
samlega slakur. Hann var hægur, 
tilviljanakenndur og leikmenn 
gerðu sig seka um slæm mistök 
hvað eftir annað.

Sama var upp á teningnum í síð-
ari hálfleik og það var ekki fyrr en 
rúmlega tíu mínútur lifðu leiks 
sem Stjarnan náði þriggja marka 
forskoti, 19-16, en það var mesti 
munurinn á liðunum allan leikinn.

Reyndar var það mjög slakt af 
Stjörnunni að vera ekki búið að 
slátra leiknum en Petkevicius 
varði ekki skot í seinni hálfleik 
fyrr en fimm mínútur lifðu leiks 
og lykilleikmenn á borð við Straz-
das og Eitutis voru í tómu rugli. 
Strazdas vaknaði undir lokin, skor-
aði fjögur mörk í röð á meðan Pet-
kevicius varði sín einu fjögur skot 
í síðari hálfleik. 

HK fékk nokkur tækifæri til að 
jafna undir lokin en klúðraði þeim 
öllum. Það var reyndar furðulegt 
að Eitutis skyldi taka lykilskot 
undir lokin þegar Strazdas var 
sjóðheitur. 

Ragnar Njálsson tók síðasta 
skotið úr aukakasti en það fór rétt 
yfir markið og Stjörnumenn fögn-
uðu hreint ógurlega. Leikmenn 
HK voru svekktir og tóku gremju 
sína út á góðum dómurum leiks-

ins, Antoni Gylfa Pálssyni og 
Hlyni Leifssyni.

„Þetta var fulltæpt fyrir minn 
smekk en svona er bikarkeppnin,“ 
sagði brosmildur þjálfari Stjörn-
unnar, Kristján Halldórsson. 
„Menn tókust vel á, kjaftshögg og 
rifrildi milli þjálfara. Það fylgir 

þessu. Reyndar er Patti alger snill-
ingur í að æsa menn upp. Það var 
gaman að þessu,“ sagði Kristján 
kíminn en hann sagðist alls ekki 
hafa verið nógu ánægður með leik 
sinna manna en sigur væri það 
eina sem skipti máli í bikar.

Það er óhætt að segja að kappið hafi borið fegurðina ofurliði í leik Stjörnunnar 
og HK í Eimskipsbikarnum í gær. Fallegur handbolti þurfti að víkja fyrir alvöru 
bikarbaráttu og slagsmálum sem endaði með eins marks sigri Stjörnunnar.
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 FRÁBÆRT KYNNINGARVER‹ HÁGÆÐA RAFTÆKI OG ÞJÓNUSTA

NÚ FÁANLEGT 
HJÁ OKKUR!

PANASONIC 32" LCD SJÓNVARP MEÐ 100Hz MYNDTÆKNI

KYNNINGARTILBOÐ
Vreal2 Full Digital myndvinnsluörgjörvinn frá Panasonic 
tryggir framúrskarandi myndgæði hvort sem verið er að
horfa á hefðbundna útsendingu eða mynd í háskerpu.

100Hz Motion Picture Pro tryggir að hröðustu myndir 
eða íþróttaleikir verða skýrir og skarpir.

Viera Link tryggir að hægt er að nota eina fjarstýringu 
fyrir mörg Panasonic tæki og þannig má stýra 
heimabíói, DVD spilara og sjónvarpi á einfaldari hátt.

Panasonic TX32LX70F tækið er að auki hlaðið búnaði svo 
sem vönduðu hljóðkerfi, snúningsstandi og mörgu fleiru.

LINK

SJÓNVÖRP
HEIMABÍÓ
HLJÓMTÆKI
DVD SPILARAR
BLUE-RAY SPILARAR
HÁSKERPU TÖKUVÉLAR
MYNDAVÉLAR



Naktir útlendingar lækna gömul sár





Rithöfundurinn Elísabet Jökuls-
dóttir lýsti því yfir í viðtali við 
Fréttablaðið á laugardaginn að hún 
hefði sótt fundi hjá SLAA, samtök-
um kynlífs- og ástarfíkla. Frétta-
blaðið kynnti sér starf samtakanna í 
kjölfarið. Heimildarmenn blaðsins 
gátu ekki komið fram undir nafni 
þar eð starf samtakanna byggist á 
nafnleysi, líkt og SÁÁ.
„Ég var nítjan ára þegar ég mætti á 
minn fyrsta fund og þar til fyrir 
nokkru var ég yngsti meðlimurinn,“ 
segir viðmælandi Fréttablaðsins 
sem hefur verið meðlimur í samtök-
unum í þrjú ár. Hann segist hafa 
verið ungur þegar hann gekk í gegn-
um biturt samband og í kjölfarið 
hafi hann hafið örvæntingarfulla 
leit að einhverjum sem gæti bjarg-
að sér, einhverjum sem gæti gert 
hann hamingjusaman. „Mig langaði 
svo mikið að vera í sambandi og 
varð innilega ástfanginn á tveggja 
mánaða fresti,“ segir hann. 
Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins sækja að meðaltali 22 ein-
staklingar fundi hjá SLAA í hverri 
viku, þeir geti þó verið færri en líka 
fleiri. Elsti meðlimurinn í samtök-
unum er í kringum sextugt en sá 
yngsti er að verða tvítugur. 
Viðmælandi Fréttablaðsins 
segir þennan sjúkdóm vera 
afleiðingu af vanlíðan í 
samfélaginu á tímum klám-
væðingar og alls þess kyn-
ferðislega áreitis sem berji 
á okkur í dag. Þetta geri 
það að verkum að karlar 
jafnt sem konur eigi erfitt 
með að fóta sig í kynferð-
islegu sambandi og 
hafi brostna sjálfs-

mynd. Hann bendir meðal annars á 
fyrirmyndir eins og Paris Hilt-

on sem fjölmiðlar halda á 
lofti. „Hjá henni snýst allt 
um útlitið og að fá viður-
kenningu hins kynsins 
en þetta eru einmitt 
sterk einkenni þesa 
sjúkdóms,“ segir hann. 
Jafnframt sé töluverð-
ur skortur á vandaðri 

fræðslu um kynhegð-
un, ekki þá um 
hegðun kynfær-
anna og hvernig 
þau virki 
saman heldur 
samskipti
kynjanna og 
hvers sé 
hægt að ætl-
ast til af 

sambandi.
Viðmælandi blaðsins segir að þekk-
ingarleysi ríki gagnvart þessum 
sjúkdómi og að fólk skilji ekki 
hvernig sé hægt að vera fíkill í 
kynlíf og ást. „Heilbrigt kynlíf á 
ekkert sameiginlegt með því klám-
fengna kynlífi sem fíklarnir stunda 
og sú fallega mynd af ástinni sem 
flestir deila í huga sér á ekkert 
sameiginlegt með þörfinni sem 
fíklarnir eru haldnir.“ SLAA fylgir 
tólf spora kerfi AA-samtakanna og 
á heimasíðu samtakanna má sjá 
fróðleik um þennan sjúkdóm. Við-
mælandi Fréttablaðsins segir að öll 
umfjöllun um starf samtakanna sé 
vissulega af hinu góða en telur að 
enn sé langt í land að ná til þeirra 
sem virkilega þurfi á því að halda.
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Á vefsíðunni kassi.is er nú til á upp-
boði blár Ópalpakki, sem telst vænt-
anlega til þeirra síðustu sinnar teg-
undar. Það er Hreinn Birkisson, 
átján ára námsmaður á Akureyri, 
sem býður dýrgripinn upp, en degi 
eftir að uppboðið hófst var fjárhæð-
in fyrir ópalpakkann komin upp í 
fimmtán hundruð krónur. 

Hreinn hefur haft pakkann í 
fórum sínum frá því að framleiðslu 
á bláu Ópali var hætt árið 2005. „Ég 
frétti að það væri hætt að framleiða 
þetta og fór og keypti mér tvo pakka. 
Ég geymdi annan, svona bara upp á 
grínið og til minningar,“ útskýrir 
Hreinn. „Ég fann pakkann svo allt í 
einu uppi í skáp hjá mér og datt í 
hug að bjóða hann upp. Mér fannst 
það fyndið, svona fyrir vini og 
félaga,“ segir Hreinn, sem átti ekki 
von á miklum undirtektum. 

Pakkinn sem Hreinn vill selja 

rann út í október 2006 og flipi hans 
er opinn. „Pakkinn er samt enn þá 
lokaður, ég er ekki búinn að smakka 
úr honum,“ segir Hreinn. Enn er 
vika eftir af uppboðinu, og því ekki 
ólíklegt að verðið muni hækka um 
nokkra þúsundkalla. „Það væri ekki 
leiðinlegt,“ segir Hreinn og hlær 
við. 

Nýlega var stofnaður áskorunar-
listi á vefsamfélaginu Facebook, 
sem yfir 2.500 manns hafa nú skráð 
sig á, með það að markmiði að knýja 
fram endurreisn blás Ópals. Hreinn 
kveðst ekki vera á þeim lista enn 
sem komið er en segist þó gjarnan 
vilja sjá bláan Ópal í búðarhillum á 
ný. „Mér sýnist að minnsta kosti ein-
hverja langa í það aftur,“ segir hann 
kíminn.

Hægt er að bjóða í Ópalpakkann á 
síðunni www.kassi.is, undir Áhuga-
mál-frítími og Safnarar.

Býður upp útrunninn bláan Ópal

„Ég er alltaf úti í bæ en þegar 
ég hef tíma þá er það Rás 2. 
Ég hef gaman af góðum djass 
og sérstaklega hafði ég gaman 
af djasshátíð sem var núna í 
haust.“

„Ég veit um heimsstyrjaldir sem 
hafa tekið styttri tíma en þessi bóka-
skrif,“ segir rithöfundurinn Valur 
Gunnarsson um bók sína, Konungur 
norðursins: Harmsaga Ilkka Hamp-
urilainen, sem kemur út á föstudag-
inn. Valur hefur eytt síðustu átta 
árum við skrif bókarinnar og ferð-
ast víða til að viða að sér efniviði. 
Hann segist hreinlega ekki hafa 
vitað hvað hann var að hætta sér út 
í. „Þetta er svarthol sem er búið að 
gleypa líf mitt. Ég get svo sem sjálf-
um mér um kennt því ég valdi að 
skrifa bók sem gerist í mismunandi 
löndum og á mismunandi tímum. Ég 
ætlaði alltaf að skrifa bók um mann 
sem situr á bar,“ segir Valur.

Þrátt fyrir að þetta sé fyrsta bók 
höfundarins, og enn þá óútgefin, 

hefur hún þegar vakið athygli á 
erlendri grundu. Á bókamessunni í 
Frankfurt nýlega voru útgefendur 
frá Búlgaríu afar áhugasamir og 
heimtuðu að bókin yrði þýdd hið 
fyrsta. Auk þess sýndu fulltrúar frá 
Ítalíu og Danmörku bókinni áhuga. 
„Hún kemur sem sagt fyrst út á 
heimsmálunum, íslensku og búl-
görsku. Svo er verið að athuga minni 
málsvæði,“ segir Valur hlæjandi. 
Hann segist engar skýringar kunna 
á þessu. „Ítalir eru náttúrlega alger 
andstaða Finna, tala mikið og hátt. 
Danir koma að vísu við sögu í bók-
inni sem andstæðingar og þrælar 
Svíakonungs. Ég veit eiginlega ekki 
neitt um Búlgaríu, það er eitt af 
fáum Evrópulöndum sem ég hef 
ekki komið til.“

Búlgarar áhugasamir um Konung norðursins





Hugmyndir manna um „frelsi“ 
eru ákaflega mismunandi. 

Íslensk orðabók handa skólum og 
almenningi segir að frelsi sé 
„sjálfstæði, frjálsræði“ sem bend-
ir til þess að Íslendingar haldi að 
frelsi sé sjálfsagður hlutur sem 
hvorki þurfi að skilja né skil-
greina. Orðabók Cambridge-
háskóla kafar aðeins dýpra og 
segir að frelsi sé „réttur til að geta 
eða mega segja, hugsa o.s.frv. 
hvað sem þú vilt, án eftirlits eða 
takmarkana“.

 virðast 
menn hafa áhuga á að draga 
umræðu um frelsi niður á það plan 
að nefna „frelsi“ í sömu andrá og 
rætt er um hvort það samræmist 
þjóðarhagsmunum að veita mat-
vörukaupmönnum heimild til að 
versla með áfengi.

vita eitt og annað um 
frelsi enda var frelsi okkar hinna 
skírt í því blóði sem úthellt var í 
frönsku stjórnarbyltingunni – sem 
snerist að vísu ekki um að afnema 
ríkiseinkasölu á áfengi – en það er 
önnur saga. Frakkar vita manna 
best að hóflega drukkið vín gleður 
mannsins hjarta og þar að auki 
vita þeir að áfengi í hófi getur 
verið hjartastyrkjandi í læknis-
fræðilegum skilningi, samanber 
að í vínræktarhéruðunum Búrg-
únd og Bordeaux er tíðni hjarta-
sjúkdóma minni en víða annars 
staðar.

 Búrgunda 
og Bordeaux-manna er samt dýru 
verði keypt segir Pierre Knopp, 
sem er prófessor í hagfræði við 
Sorbonne-háskóla, því að kostnað-
ur þjóðfélagsins vegna áfengis-
neyslu nemur einu og hálfu pró-
senti af vergri þjóðarframleiðslu. 
Til samanburðar kostar sá frægi 
heilsuskaðvaldur tóbakið um eitt 
komma eitt prósent af sömu upp-
hæð og áætlaður kostnaður vegna 
harðrar eiturlyfjaneyslu nemur 
aðeins broti úr prósenti. 

skyldi maður ætla að jafnvel 
römmustu frjálshyggjupostular 
hefðu dregið þá ályktun af þessum 
útreikningum prófessors Knopps 
að skynsamlegt væri fyrir þjóðar-
hag að draga úr áfengisneyslu. Sú 
var þó ekki raunin. Ályktunin sem 
þeir drógu var sú að það kynni að 
vera heillaráð að lögleyfa eiturlyf 
úr því að heilsufarstjón af þeirra 
völdum í krónum talið væri svona 
lítið.

Frakkar, frelsið 
og áfengið


