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STELPURNAR OKKAR TÖPUÐU OG GRÉTU

Þurfa að fara Krísu-
víkurleiðina á EM

FÓLK Meðlimir Sigur Rósar leggja 
áherslu á að halda hlutunum innan 
fjölskyldunnar, eins og sannaðist 
þegar hljómsveitin For a Minor 
Reflection var valin til að hita upp 
fyrir hana á tónleikaferð um 
Evrópu í nóvember.  

Gítarleikari For a Minor 
Reflection, hinn nítján ára 
Kjartan Holm, er bróðir Georgs 
Holm, bassaleikara Sigur Rósar, 
sem er þessa dagana á tónleika-
ferð um Bandaríkin. Þar hitar 
hljómsveitin Parachutes upp, sem 
hefur á að skipa Alex Somers, 
kærasta söngvarans Jónsa. Í 
gegnum árin hefur reyndar 
strengjasveitin Amiina hitað upp 
fyrir Sigur Rós við góðan orðstír. 
Ein úr sveitinni, María Huld 
Markan, er einmitt eiginkona 
hljómborðsleikarans Kjartans 
Sveinssonar.   - fb / sjá síðu 26 

Hljómsveitin Sigur Rós:

Fjölskyldan 
í fyrirrúmi

SÉR UM SÍNA Hljómsveitin Sigur Rós 
leggur áherslu á að halda hlutunum 
innan fjölskyldunnar.

Núna þarftu aðeins að sofa í 6 nætur þar til við opnum íGrafarvogi
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Allt sem þú þarft... ...alla daga

Fréttablaðið er með 46% meiri 
lestur en 24 stundir og 116% 

meiri lestur en Morgunblaðið.

étt bltt bl ð er me 46% me
og 116

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í maí–júlí  2008.

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
OKTÓBER 2008

HVAR Á AÐ GISTA, BORÐA OG SKEMMTA SÉR?

HEITARHELGARFERÐIR

PERLAN Í AUSTRI

PHUKET

FYLGIR Í DAG
VEÐRIÐ Í DAG

ÞURRT EYSTRA   Í dag verða 
yfirleitt suðvestan 3-8 m/s. Skýjað 
með köflum og þurrt austan til, 
annars hætt við skúraveðri og 
slydduéljum á fjöllum. Hiti 4-12 stig, 
mildast syðst. 
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14Gæti bjargað 
45 manns á ári
Hjartaheill er með dagskrá á 
alþjóðlegum degi hjartans í dag

FÓLK „Hann var svo fljótur að taka 
við að það var hvetjandi,“ segir 
Rannveig Sverrisdóttir, móðir 
Arnar Kjartanssonar, sem átján 
mánaða gamall kunni 45 tákn og 
gat þannig tjáð sig mun nákvæm-
ar en flest börn á hans aldri. 
Bandarískar rannsóknir sýna að 
ómálga börn geta lært að tjá sig 
með táknum, og hefur aðferðin 
verið vinsæl þar í landi meðal 
foreldra smábarna sem sjá 
tækifæri í betri samskiptum við 
smábörn. Þegar Rannveig heyrði 
af aðferðinni ákvað hún að kenna 
syninum tákn.  - sbt / sjá síðu 12

Ómálga ungbörn:

Geta tjáð sig 
með táknum

VAR REKINN ÚR 
SKÓLA ÞRETTÁN ÁRA
Jóhannes Kr. 
Kristjánsson ræðir 
barnæskuna, blaða-
mennskuna og fjöl-
skylduna.

VIÐTAL 10

LÖGGÆSLUMÁL „Það, sem gerðist 
var, að Jóhann R. Benediktsson 
snerist gegn ákvörðun ráðuneytis-
ins, af því að hann sætti sig ekki 
við að stjórna ekki áfram bæði lög-
reglu og tollvörðum,“ segir Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra.

Eins og fram kom í Frétta blaðinu 
í gær gagnrýndi Jóhann R. 
Benediktsson, lögreglustjóri á 
Suðurnesjum, framgöngu Björns 
við uppstokkun á lögreglu-
embættinu á Suðurnesjum og sagð-
ist hann líta svo á að Björn hefði 
látið sig fara þegar hann auglýsti 

stöðu hans lausa til umsóknar. 
Enn fremur sagði Jóhann að 

Björn hefði ekki virt sig svars 
þegar hann vildi ræða alvarlega 
stöðu embættisins vegna útlits 
fyrir 250 milljóna króna halla á 
rekstri embættisins á síðasta ári. 

„Ég skil því miður ekki, hvað 
Jóhann er að fara með þessum 
orðum,“ segir Björn spurður um þá 
gagnrýnina. „Hann lagði tillögur 
fyrir ráðuneytið um uppsagnir 
fjölda manna en sagðist ekki 
treysta sér til að standa að fram-
kvæmd þeirra. Við svo búið var 

staðan orðin sú, að ég ákvað að 
skipta embættinu í þrennt.“ 

Í aðsendri grein Björns sem birt 
er í Fréttablaðinu í dag segist hann 
hafa lagt sig fram í sinni ráðherra-
tíð um að auðvelda Jóhanni vista-
skiptin. 

„... meðal annars á löngum einka-
fundi á heimili mínu, skömmu eftir 
að ég kom af sjúkrahúsi vorið 2007. 
Jóhann má túlka þessi samskipti 
okkar á þann veg, sem honum þykir 
nú hæfa og sagt þau til marks um 
hroka eða að vera gamaldags,“ 
skrifar Björn.  - jse / sjá síðu 8

Segir Jóhann ósáttan 
að fá ekki að stjórna
Ráðherra segir Jóhann R. Benediktsson hafa snúist gegn ákvörðun um upp-

stokkun þar sem hann hafi verið ósáttur við að fá ekki að stjórna bæði lögreglu 

og tollvörðum. Jóhann hafi lagt til að fækka fólki en ekki viljað gera það sjálfur.

FJÁRMÁL „Ég held að menn oftúlki 
þetta svolítið og að þetta eigi ekki 
að hafa áhrif á gengi krónunnar,“ 
segir Ingimundur Friðriksson 
seðlabankastjóri.

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður 
greiningardeildar Kaupþings, 
sagði í blaðinu í gær að það væri 
„alveg ljóst“ að sú staðreynd hefði 
neikvæð áhrif á gengið að ekki 

tókust gjaldmiðlaskiptasamning-
ar milli Seðlabanka Íslands og 
Seðlabanka Bandaríkjanna. Seðla-
bankastjóri segir þó ekki þörf á að 
hafa fleiri orð um þetta.

Seðlabankastjórarnir funduðu 
með forsætisráðherra í Stjórnar-
ráðinu í gær og segir Ingimundur 
að fundurinn hafi verið „venju-
legur upplýsingafundur“. Farið 

hafi verið yfir stöðu mála, en hann 
vill ekki greina frá því hver hún 
er.

Samkvæmt heimildum blaðsins 
ræddi Geir H. Haarde um efna-
hagsmálin við fjölda erlendra 
ráðamanna á ferð sinni á þing 
Sameinuðu þjóðanna um helgina, 
en ekki er vitað hvort nokkuð hafi 
komið út úr því.  - kóþ / sjá síðu 4

Seðlabankastjóri um skipbrot samningagerðar við Bandaríkjamenn:

Á ekki að hafa áhrif á gengið

20

SIGURKOSSINN FH-ingarnir Davíð Þór Viðarsson og Tryggvi Guðmundsson kyssa hér Íslandsbikarinn í Árbænum í gær. FH varð 
meistari eftir dramatíska lokaumferð þar sem lengi vel leit út fyrir að Keflavík yrði meistari. Keflvíkingar töpuðu niður 1-0 forskoti 
og lágu fyrir Fram, 1-2, á meðan FH sigraði Fylki í Árbænum, 0-2. FH fékk stigi meir en Keflavík í deildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FLÓTTAMENN Rauði kross Íslands 
hefur ráðið lögmannastofuna 
Logos til að rannsaka aðgerð lög-
reglu og Útlendingastofnunar, 
þegar ráðist var inn á dvalarstað 
42 hælisleitenda í Keflavík og 
húsleit gerð þar að morgni dags 
11. september. 

Kristján Sturluson, fram-
kvæmdastjóri Rauða krossins, 
hefur sent stofunni gögn sín um 
atburðinn og látið viðkomandi lög-
regluembætti vita af því að Logos 
fari með málið fyrir hönd RKÍ.

„Samkvæmt lögum og reglum 
eiga svona aðgerðir að byggja á 
rökstuddum grun og okkur sýnist 
að ekki hafi miklar eftirtekjur 
verið úr þessari aðgerð,“ segir 
hann.

Hælisleitendurnir sjálfir gagn-
rýndu aðgerðina harðlega og sök-
uðu lögreglu um að virða ekki 
réttindi þeirra. Hún hefði brotið 
upp herbergisdyrnar og sýnt þeim 
lítilsvirðingu. Til dæmis hefði 
hælisleitendunum ekki verið leyft 
að klæða sig. Að lokinni aðgerð-
inni beið einn hælisleitendanna, 
Farzad Rahmamiam frá Íran, í tvo 
sólarhringa fyrir utan lögreglu-
stöðina í Keflavík og krafðist þess 
að lögreglan réttlætti aðgerðina 
fyrir sér. Hann segir að hún hafi 
enn ekki svarað.

„Nei, þeir sýndu lögmanni 
okkar einhvern úrskurð frá dóm-
stólum en hafa ekki skýrt málið 
nánar. Hvað kom svo út úr þessu? 
Þeir segja að þeir ætli að senda 
einhverja í burtu, en það gera þeir 
nú hvort sem er á tveggja til 
þriggja mánaða fresti. 

Þeir segjast hafa haldið að við 

værum glæpamenn, en það hefur 
enginn verið settur í fangelsi,“ 
segir Farzad. Hann telur fram-
göngu lögreglunnar óréttláta.

Spurður um þetta segist Haukur 
Guðmundsson, forstjóri Útlend-
ingastofnunar, ekki vilja taka þátt 
í slíkum bollaleggingum. Enginn 
varð fyrir svörum hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum.

 klemens@frettabladid.is

Þeir segjast hafa haldið að 

við værum glæpamenn, 

en það hefur enginn verið settur 

í fangelsi.

FARZAD RAHMAMIAM 
HÆLISLEITANDI

BANDARÍKIN, AP Skoðanakannanir sýna að Barack 
Obama, forsetaframbjóðandi demókrata, hafði betur 
en John McCain, frambjóðandi repúblikana, í fyrstu 
sjónvarpskappræðunum sem fóru fram í Háskólan-
um í Mississippi aðfaranótt laugardags. 

Samkvæmt könnun CNN-sjónvarpsstöðvarinnar 
taldi 51 prósent þátttakenda að Obama hefði staðið 
sig betur en 38 prósent sögðu McCain hafa haft betur. 
Athyglisvert er að á meðal kvenna fékk Obama 59 
prósent atkvæða en McCain einungis 31 prósent. 
McCain nýtur hins vegar meiri hylli meðal karla. 
Þegar þeir voru spurðir hvor hefði staðið sig betur 
nefndu 46 prósent McCain en 43 prósent Obama.

Kappræðurnar áttu fyrst og fremst að snúast um 
utanríkismál en eins og búist var við fór stór hluti 
þeirra í að ræða efnahagsmál. Það kom ekki á óvart 
að McCain gerði lítið úr reynslu Obama, sem svaraði 
fyrir sig með því að setja McCain undir sama hatt og 
George W. Bush forseta, sem hann sagði bera 

meginábyrgð á kreppunni og slælegum árangri 
Bandaríkjahers í Írak. 

Kosningarnar fara fram hinn 4. nóvember þannig 
að nú er rétt rúmur mánuður til stefnu. Forsetafram-
bjóðendurnir munu etja kappi tvisvar í viðbót í 
sjónvarpssal, 7. og 15. október. - th

Forsetaframbjóðendurnir mættust í fyrsta skipti í sjónvarpskappræðum: 

Obama vann fyrstu orustuna

MCCAIN OG OBAMA Demókratinn Barack Obama nýtur meiri 
hylli meðal kvenna en John McCain, sem aftur á móti nýtur 
meiri hylli karla. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BANDARÍKIN, AP Kvikmyndastjarn-
an Paul Newman lést á heimili 
sínu í Westport í Connecticut í 
gær. Newman, sem var 83 ára, 
hafði í mörg ár barist við 
lungnakrabbamein. 

Newman hóf feril sinn á sjötta 
áratugnum. Hann lék aðalhlut-
verk í meira en fimmtíu kvik-
myndum, þar á meðal í myndun-
um The Hustler, Butch Cassidy 
and the Sundance Kid, The Sting, 
The Verdict og The Color of 
Money. Newman var tíu sinnum 
tilnefndur til óskarsverðlauna en 
það var ekki fyrr en árið 1987 
sem hann hlaut þau fyrir túlkun 
sína á „Fast“ Eddie Felson í 
myndinni The Color of Money. 

Newman lætur eftir sig 
eiginkonu og fimm börn.  - th

Vinsæll leikari fallinn frá:

Paul Newman 
lést 83 ára

PAUL NEWMAN Leikarinn fékk óskars-
verðlaunin árið 1987 fyrir leik sinn í 
myndinni The Color of Money.

Rannsókn hafin á 
rassíunni í Keflavík
Rauði kross Íslands hefur fengið lögmannastofuna Logos til að fara yfir gögn 

sem tengjast aðgerð lögreglu og Útlendingastofnunar gagnvart hælisleitendum 

í Keflavík. Leitin sjálf mun ekki hafa leitt til handtöku hælisleitenda.

HAUKUR 
GUÐMUNDSSON

KRISTJÁN 
STURLUSON

FARZAD RAHMAMIAM Sat fyrir utan lögreglustöðina í tvo sólarhringa og krafðist þess 
að lögreglan útskýrði fyrir sér hvers vegna húsleit hefði verið gerð í herbergi sínu og 
hald lagt á peninga hans.   MYND/VÍKURFRÉTTIR

SAGNFRÆÐI „Ég tel að kraftur Egils 
Skallagrímssonar eða snerpa hafi 
ekki dugað til að gera hann að svo 
góðum bardagamanni,“ segir 
fræðimaðurinn William Short, 
sem heldur fyrirlestur um bar-
dagalist víkinga hér á landi þessa 
dagana. Hann segir að bardaga-
aðferðir þeirra hafi hvorki verið 
einfaldar né grófar heldur hárfín-
ar, fágaðar og háþróaðar.

„Rannsóknir mínar leiða það í 
ljós að hraði og styrkur hafi vissu-
lega verið mikilvægir þættir en þó 
hafi sigurvegarinn í hverjum bar-
daga venjulega verið sá sem kunni 
réttu brögðin og bjó yfir hyggju-
viti og leikni. Hugmyndir manna 

um tvo skeggjaða víkinga sem létu 
höggin vaða tilviljanakennt á hvor 
öðrum eiga því kannski ekki við 
rök að styðjast,“ segir hann. Hann 
byggir þessar kenningar meðal 
annars á bókmenntum frá mið-
öldum sem til eru um bardagalist 
og  Íslendingasögunum.   

William er hér á landi til að 
safna gögnum fyrir næstu bók 
sína en hann hefur þegar sent frá 
sér bókina Víkingavopn og bar-
dagalist (Viking Weapons and 
Combat Techniques). Hann hélt 
fyrirlestur í Háskólasetri Vest-
fjarða á Ísafirði á föstudag en 
næsti fyrirlestur fer fram í Gerðu-
bergi klukkan 19 á morgun. - jse 

Bandarískur fræðimaður rannsakar bardagalist víkinga:

Börðust ekki eins og groddar  

Í MIÐRI RIMMU Hér er William Short í 
herklæðum að sækja að rauðklæddum 
andstæðingi. Hann segir víkinga hafa 
numið bardagalist frá unga aldri.

Forsetakosningar
20082008

■ Fram hefur komið að lögreglan 
hafi tekið allt að 1,6 milljónir 
króna í ýmsum gjaldmiðlum af 
hælisleitendunum. 

■ Einnig hafi hún fundið vegabréf 
og vísbendingar um að sumir 
hælisleitendurnir hafi áður sótt 
um hæli í öðrum löndum. 

■ Allt að tíu manns kunni að hafa 
villt á sér heimildir.

ÁRANGURINN

KÍNA, AP Kínverjar stigu stórt 
skref í geimáætlun sinni í gær 
þegar Zhai Zhigang varð fyrsti 
Kínverjinn til að fara geimgöngu.

„Afrek ykkar er tákn nýrra 
tíma í geimferðaáætlun okkar,“ 
sagði Hu Jintao, leiðtogi kín-
verska kommúnistaflokksins, við 
geimfarana á Shenzhou 7-
geimskipinu eftir að göngunni 
var lokið. „Ég færi ykkur þakkir 
frá föðurlandinu og fólkinu.“

Talið er að Kínverjar hyggi að 
frekari geimrannsóknum í náinni 
framtíð og stefni meðal annars að 
því að byggja geimstöð. Fram að 
þessu hafa Bandaríkjamenn og 
Rússar verið nánast einráðir í 
geimferðum. - th

Tímamót í geimferðum:

Kínverjar ganga 
úti í geimnum 

FYRSTA GEIMGANGAN Zhai Zhigang varð 
fyrsti Kínverjinn til að ganga í geimnum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Stjórn Kaupings hefur ákveðið að 
lækka vexti á nýjum íbúðalánum úr 
6,05 prósentum í 5,90 prósent. 

VIÐSKIPTI

Kaupþing lækkar vexti

STJÓRNMÁL Geir H. Haarde 
forsætisráðherra flutti í fyrra-
kvöld ræðu á Allsherjarþingi 

Sameinuðu 
þjóðanna í New 
York. Þar mælti 
hann meðal 
annars fyrir 
framboði 
Íslands til 
Öryggisráðs SÞ.

Í ræðu sinni 
færði Geir rök 
fyrir framboði 

Íslands, sem hann sagði vera 
lýðræðisríki sem ekki ætti í 
deilum við önnur lönd. Hann 
sagði að í gegnum söguna hefði 
Ísland leyst sínar deilur á 
friðsælan hátt og að þar sem 
landið blandaði sér ekki í 
landfræðilegar deilur og átök úti í 
heimi gæti það nálgast mál sem 
kæmu á borð Öryggisráðsins með 
hlutleysi.  - th

Forsætisráðherra á þingi SÞ:

Geir færði rök 
fyrir framboði 
Íslands

GEIR HAARDE

Jón, þarf ekki stáltaugar í 
svona viðskipti?

„Jú, það er alla vega ekki verra.“

Hækkandi heimsmarkaðsverð á stáli olli 
því að útilistaverkið Sveipur eftir Sigrúnu 
Ólafsdóttur sem sveitarfélagið Árborg 
samdi um kaup á árið 2006 hefur marg-
faldast í verði. Jón Hjartarson er formaður 
bæjarráðs Árborgar.

SLYS Vegfarendur á Ægisíðu komu 
auga á kajakræðara um klukkan 
þrjú í gær sem hafði velt báti 
sínum. Slökkvilið var strax látið 
vita en ræðaranum tókst þó að 
komast að sjálfsdáðum til lands. 
Var hann þá nokkuð af honum 
dregið. 

Annað slys varð á sjó í gær en 
eldur kom upp í átján tonna báti 
úti á Húnaflóa um klukkan fimm í 
gær. Þrír skipverjar voru í bátnum 
og náðu þeir að slökkva eldinn 
áður en björgunarsveitarmenn á 
Björgunarskipinu Húnabjörg frá 
Skagaströnd kom á vettvang. 
Húnabjörg tók síðan bátinn í tog til 
hafnar. - jse

Tvö slys á sjó:

Kajakræðari 
hætt kominn

KJARAMÁL „Fullur stuðningur er á 
meðal lækna að fylgja kröfum 
sínum eftir með aðgerðum ef 
nauðsyn krefur,“ segir í ályktun 
sem samþykkt var á aðalfundi 
Læknafélags Íslands í gær. 

Birna Jónsdóttir, formaður 
félagsins, sagði mikinn samhljóm 
meðal lækna um að kjör þeirra 
séu ekki nægilega góð í samtali 
við RÚV í gær. Flestir telji að 
styttri verkföll séu líklegust til 
árangurs en þó hafi félagið ekki 
verið að kjósa um verkfallsað-
gerðir.

Gunnar Björnsson, formaður 
Samninganefndar ríkisins, vildi 
ekki tjá sig um málið í gær. - th

Kjaradeila lækna og ríkis:

Læknar tilbún-
ir í aðgerðir

LÖGREGLUMÁL Enn eru þrír í haldi 
lögreglunnar í Dóminíska 
lýðveldinu vegna morðsins á 
Hrafnhildi Lilju 
Georgsdóttir að 
sögn Cristian 
Ferreira, 
yfirmanns 
rannsóknalög-
reglunnar í 
Puerto Plata. 
Hann segir 
rannsóknina í 
fullum gangi.

Í fyrradag 
upplýsti Franklín Almeyda, 
ráðherra innanríkis- og lögreglu-
mála, að 1.440 manns hefðu verið 
myrtir í landinu það sem af er 
árinu, að jafnaði sex á dag. Sagði 
hann það sérstakt áhyggjuefni að 
um sextíu prósent þeirra sem féllu 
fyrir hendi morðingja væru ungt 
fólk; á aldrinum 18 til 34 ára.  - jse 

Morð í Dóminíska lýðveldinu:

Rannsóknin 
heldur áfram

HRAFNHILDUR 
LILJA 
GEORGSDÓTTIR

SPURNING DAGSINS



25.900kr

VÍNKÆLIR

2.490kr

SAMLOKUGRILL 750W 
STÁL

3.495kr

HRÍSGRJÓNAPOTTUR 700W
HVÍTUR

2.990kr

VÖFFLUJÁRN 850W
HVÍTT

2.995kr

KAFFIVÉL 800W
STÁL

1.990kr

BRAUÐRIST 750W
STÁL

9.900kr

RYKSUGA POKALAUS
2300W

Verið velkomin í Nettó
Mjódd - Salavegi - Akureyri - Höfn - Grindavík

w
w

w
.m
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kh
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nu
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Birt með fyrirvara um prentvillur.

Ekki bara matur!
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VEÐURSPÁ

Kaupmannahöfn

Billund

Ósló

Stokkhólmur

Gautaborg

London

París

Frankfurt

Friedrichshafen

Berlín

Alicante

Mallorca

Basel

Eindhoven

Las Palmas

New York

Orlando

San Francisco

HEIMURINN

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

Gildistími korta er um hádegi.

15°

16°

9°

12°

15°

20°

21°

19°

18°

18°

23°

26°

19°

19°

27°

26°

30°

25°

Á MORGUN 
3-8 m/s.

ÞRIÐJUDAGUR
10-15 m/s NV- og 

SA-til, annars hægari.
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NORÐANÁTTIR  
Eftir daginn í dag 
hallar hann sér í 
norðanáttir með 
kólnandi veðri. Má 
búast við úrkomu 
víða, síst þó 
reyndar við suð-
vesturhornið. Fyrir 
norðan og austan 
eru horfur á snjó- 
eða slydduéljum 
til landsins, annars 
verður þetta á 
blautu formi. 
Nokkuð óljóst er 
með úrkomu á 
þriðjudag.

Sigurður Þ. 
Ragnarsson
Veður-
fræðingur

SAMFÉLAG Alveg eins og ríkið sker 
upp krabbameinssjúklinga sem 
hafa reykt tóbak alla ævi, mætti 
athuga með hvort félagsleg 
úrræði þurfi til að hjálpa þeim 
sem hafa af eigin vangá farið illa 
út úr því að taka áhættu og lent í 
hruni gengis og hlutabréfa, segir 
Pétur Blöndal, formaður efna-
hags- og skattanefndar Alþingis.

„Þetta fólk lendir í miklum 
vanda og ég held að það mætti til 
dæmis veita þeim áfallahjálp, 
sem lenda í gjaldþroti. Það getur 
verið mjög alvarlegt og jafnvel 
leitt til sjálfsmorðs,“ segir hann. 
Að auki komi til greina að veita 
almenna fræðslu í fjármálum. Um 

hvernig samið skuli við kröfuhafa 
og unnið úr slæmri stöðu eða 
gjaldþroti.

„Við borgum auðvitað ekki 
skuldirnar upp fyrir fólk, þá 
værum við að hvetja til ábyrgðar-
leysis, en við getum reynt að 
milda afleiðingar áhættu-
hegðunar,“ segir Pétur.

Hann segir einnig álitamál 
hvort ekki megi draga til ábyrgðar 
þá sem kunni að hafa hvatt fólk til 
áhættutöku, til dæmis með 
erlendri lántöku og við íbúðar-
kaup.

Nefnir hann sem dæmi fast-
eignasala og bankastarfsmenn.  
 - kóþ

Pétur Blöndal, formaður efnahags- og skattanefndar Alþingis:

Félagslega aðstoð við skuldara

PÉTUR BLÖNDAL Segir álitamál hvort 
ekki megi draga til ábyrgðar þá sem 
kunni að hafa hvatt fólk til að taka 
áhættu með lánum í erlendri mynt, svo 
sem bankastarfsmenn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

RÚMENÍA, AP Veiðimenn í Rúmeníu 
mega nú skjóta skógarbirni á 
færi, komi þeir inn í þéttbýli eða 
á algenga ferðamannastaði. Með 
þessu vilja stjórnvöld bregðast 
við aukinni ásókn bjarndýra í bæi 
og borgir í landinu. 

Sumir skógarbirnirnir eru 
raunar orðnir gæfir og hændir að 
fólki, ferðamönnum til mikillar 
ánægju. Heldur dró úr ánægju 
stjórnvalda með þetta fyrirkomu-
lag þegar skógarbjörn varð 
manni að bana í borginni Brasov 
fyrir nokkrum mánuðum. - bj

Veiðimenn í Rúmeníu:

Mega skjóta 
birni í þéttbýli

SKÓGARBJÖRN Talið er að í skógum 
Rúmeníu sé að finna 60 prósent bjarn-
dýra í löndum Evrópusambandsins. 

NORDICPHOTOS/AFP

SVEITARFÉLÖG Rekstur Árborgar 
fyrstu sex mánuði ársins skilaði 
29 milljóna króna tapi í staðinn 
fyrir 377 milljóna afgangi eins og 
áætlun gerði ráð fyrir. 

Að sögn meirhlutans skýrast 
232 milljónir af þessu fráviki af 
gengismuni. „Ef svo heldur fram 
sem horfir þá stefnir í allveruleg 
frávik frá áætlunum við árslok, 
sem að stærstum hluta orsakast 
vegna verulega aukins fjár-
magnskostnaðar og mikillar 
verðbólgu,“ segir í skýringum 
meirihlutans.“ Reksturinn er 
greinilega farinn úr böndunum,“ 
segir Eyþór Arnalds, oddviti 
minnihluta Sjálfstæðisflokks. - gar

Versnandi rekstur í Árborg:

Afgangurinn 
breyttist í halla

UMHVERFISMÁL Héraðsdómur 
Reykjavíkur hefur fellt úr gildi 
úrskurð Jónínu Bjartmarz, 
þáverandi umhverfisráðherra, 
um Vestfjarðaveg.

Ráðherrann hafði fallist á 
vegagerð um Teigsskóg, frá 
Bjarkalundi að Eyri í Reykhóla-
hreppi, með því að fella úr gildi 
úrskurð Skipulagsstofnunar, sem 
hafði lagst gegn þessu.

Héraðsdómur telur að ráðherra 
hefði átt að rannsaka málið áður 
en hún tók ákvörðun sína.

Vegagerðinni er gert að greiða 
kærendum málskostnað.  - kóþ

Úrskurður héraðsdóms:

Jónína átti að 
rannsaka fyrst

EFNAHAGSMÁL Sú gagnrýni að ríkis-
stjórnin aðhafist lítið eitt við efna-
hagsvandanum á ekki við rök að 
styðjast. Þvert á móti vinnur hún 
„stöðugt og á öllum vígstöðvum“ 
að því að bregðast við honum, 
segir Björgvin Guðni Sigurðsson 
viðskiptaráðherra.

Björgvin segir enga ástæðu til 
að túlka um of áhrif þess að gjald-
miðlasamningar hafi ekki tekist 
milli Seðlabanka Íslands og Banda-
ríkjanna. Þótt ákveðin óvissa sé 
uppi, enginn hafi til dæmis séð 
fyrir bankahrun í Bandaríkjunum, 
sé sérstakt ánægjuefni að íslenskt 
bankakerfi standi vel. Hann segist 
sjá mörg jákvæð teikn á sjón-
deildar hringnum.

„Ég er bjartsýnn. Við erum að 
sigla í gegnum mikið umrót og 
auðvitað skilar það sér á land hér 
eins og annars staðar,“ segir hann. 
Erfitt sé þó að greina nánar frá 
fyrirhuguðum aðgerðum ríkis-
stjórnarinnar fyrr en þær verði 
tilbúnar. 

„En stefnan er á stöðugleika og 
hann er leiðarljós ríksisstjórnar-
innar,“ segir hann.

Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins, er á önd-
verðri skoðun og segir ríkisstjórn-
ina verða að útskýra hvað hún ætli 
að gera. Orðræða efnahagsráð-
gjafa forsætisráðherra og seðla-
bankastjóra sé „misvísandi“ og 
gjaldmiðlaskiptasamningarnir 
sem mistókust sé „mjög vand-
ræðalegt mál“. 

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður VG, segist kvíða mánudeg-
inum, í ljósi tíðinda af misheppn-
aðri samningagerð, en þau séu 
„afar óheppileg“ og aukið á óvissu 
því þau hafi borist seint. 

„En það er sannarlega vonandi 
að einhverjar góðar fréttir fáist 
áður en markaðir verða opnaðir 
eftir helgi,“ segir hann. Stein-
grímur nefnir sem mögulegt 

úrræði að lífeyrissjóðir færi fé 
frá útlöndum og kaupi ríkisskulda-
bréf.

Pétur Blöndal, formaður efna-
hags- og skattanefndar Alþingis, 
fyrir Sjálfstæðisflokk, er á sama 
máli og viðskiptaráðherra.

„Menn eiga ekki að leggja of 
mikla merkingu í þetta. Mér skilst 
að Seðlabanki Bandaríkjanna hafi 
í nógu að snúast þessa dagana og 
hann velur kannski út þau lönd 
sem skipta mestu máli. Íslendingar 

eiga ekki að gera sér væntingar 
um að þeir séu sérstaklega stórir í 
augum Bandaríkjamanna. Banda-
ríkin snúast ekki um Ísland og 
sólin ekki heldur,“ segir Pétur. 
Hann minnir á að ekki hafi verið 
útilokað að samningar náist í 
framtíðinni. Einnig að framtíðar-
horfur á Íslandi séu góðar og ekk-
ert atvinnuleysi. Því eigi menn 
ekki að barma sér of mikið.

Guðjón Arnar Kristjánsson, for-
maður Frjálslynda flokksins, 

tekur tilkynningu Seðlabankans, 
um að Bandaríkjamenn hafi ekki 
viljað semja við Íslendinga, ekki 
trúanlega. Hún sé „eftirá-
skýring“.

„Mér finnst eins og menn hafi 
nánast búið sér til afsökun eftir á 
og þetta hafi bara farið framhjá 
þeim. Ég trúi þessu ekki,“ segir 
Guðjón.

Geir H. Haarde, formaður Sjálf-
stæðisflokksins, vildi ekki veita 
viðtal í gær.  klemens@frettabladid.is

Unnið á öllum vígstöðvum
Viðskiptaráðherra segir stöðugt unnið að efnahagsmálum innan ríkisstjórnarinnar og að hann sé 

bjartsýnn á framtíðarhorfur. Stjórnarandstaðan sakar ríkisstjórnina um vandræðagang og ráðleysi.

GUÐJÓN ARNAR 
KRISTJÁNSSON

BJÖRGVIN G. 
SIGURÐSSON

GENGIÐ 26.09.2008

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 184,1072
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 96,57 97,03

 177,48 178,34

 140,72 141,5

 18,858 18,968

 16,986 17,086

 14,518 14,604

 0,916   0,9214

 151,55 152,45

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

Ný námskeið hefjast 6. október!

Íslenska stig I og II
6. október – 5. nóvember
mánudaga og miðvikudaga, kl. 19:00-21:00

Bjóðum einnig upp á vinnustaðanámskeið

www.framvegis.is 
s. 581 4914

Íslenska fyrir útlendinga

FRAMVEGIS
M I Ð S T Ö Ð U M S Í M E N N T U N Í  R E Y K J AV Í K

STEINGRÍMUR J. 
SIGFÚSSON

PÉTUR 
BLÖNDAL

GUÐNI 
ÁGÚSTSSON

STJÓRNARRÁÐIÐ Forsætis-
ráðherra kallaði seðla-

bankastjórana á fund sinn 
í gær, ræddi við þá drjúga 
stund og mun hafa verið 

upplýstur um stöðu mála.



Fríhafnardagar

um helgina
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Flytur þú inn eða 
framleiðir eitthvað 
af þessum vörum 
í atvinnuskyni?

Ef svo er þá þarftu að hafa 
skráð þig í skilakerfi fyrir 

1.október nk.
RR-SKIL er sameiginlegt skilakerfi fyrir 

raf- og rafeindatækjaúrgang um allt land. 

Hafðu samband og skoðaðu vefsíðu okkar. www.rrskil.is

RR-SKIL | Síðumúli 31 | 108 Reykjavík | Sími: 517 0140 
| rrskil@rrskil.is | www.rrskil.is

STÓR HEIMILISTÆKI: Ísskápar, frystar, þvottavélar, 
eldavélar, loftræstikerfi o.fl.

LÍTIL HEIMILISTÆKI: Ryksugur, straujárn, 
brauðristar, hárþurrkur, rakvélar, úr o.fl.

UPPLÝSINGATÆKNI- OG FJARSKIPTABÚNAÐUR:
Tölvur, fartölvur, prentarar, ljósritunarvélar,   
símar, vasareiknar o.fl. 

MYNDA- OG HLJÓÐBÚNAÐUR: Sjónvörp, 
útvörp, myndbandstæki, myndbandstökuvélar, 
hljómtæki, magnarar o.fl. 

LJÓSABÚNAÐUR: Ljósastæði, ljósrör, hleðsluljós, 
lágþrýstingsnatríumljós o.fl.

RAF- OG RAFEINDATÆKI (nema stór,föst   
iðnaðartæki):  Borvélar, sagir, saumavélar, 
grassláttuvélar o.fl 

LEIKFÖNG OG TÓMSTUNDA-, ÍÞRÓTTA- OG   
ÚTIVISTARBÚNAÐUR: Rafmagnslestar og 
kappakstursbrautir, tölvuleikir, reiðhjólatölvur,   
spilakassar o.fl.

LÆKNINGATÆKI (nema ígræðsluvörur og   
vörur sem bera smit):  Geislameðferðartæki, 
öndunarvélar, frystibúnaður o.fl.

VÖKTUNAR- OG EFTIRLITSTÆKI:
Reykskynjarar, hitastillar, hitaskynjarar, mælitæki o.fl.

SJÁLFSALAR: Sjálfsalar fyrir heita drykki,  fyrir heitar 
eða kaldar flöskur eða dósir, peningasjálfsalar o.fl.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur hefur hafnað kröfum eins land-
eiganda við Þjórsá um að samning-
ar um vatnsréttindi á jörðinni, sem 
ríkið gerði um miðja síðustu öld, 
teldust fallnir úr gildi. 

Hefði dómurinn fallið á hinn veg-
inn hefðu áform um virkjanir í 
Þjórsá verið í uppnámi.

Daniela Schmitz, eigandi jarðar-
innar Skálmholtshrauns í Flóa-
hreppi, stefndi ríkinu og Lands-
virkjun vegna vatnsréttinda 
jarðarinnar, sem Landsvirkjun 
hyggst nýta fyrir virkjanir í 
Þjórsá.

Christiane L. Bahner, lögmaður 
Schmitz, segir að umbjóðandi sinn 
hafi ekki tekið afstöðu til þess hvort 
dómi héraðsdóms verði áfrýjað til 
Hæstaréttar.

Vatnsréttindi voru skilin frá jörð-
inni Skálmholtshrauni árið 1931. Þá 

seldi Fossafélag-
ið Titan jörðina, 
en hélt eftir 
vatnsréttindun-
um. Ríkið yfir-
tók vatnsréttind-
in af Titan árið 
1952. Sama gild-
ir um meirihluta 
jarða á svæðinu, 
og með svipuð-
um hætti eign-

aðist ríkið yfir níu tíundu hluta 
vatnsréttinda í Þjórsá.

Jörðin Skálmholtshraun hefur 
skipt nokkrum sinnum um eigend-
ur síðan vatnsréttindin voru skilin 
frá jörðinni. Daniela Schmitz keypti 
lóðina árið 1996.

Lögmaður Schmitz færði ýmis 
rök fyrir því að réttur ríkisins til 
vatnsréttinda jarðarinnar ætti að 
teljast niður fallinn. Til dæmis hafi 

ríkið látið undir höfuð leggjast að 
lýsa kröfu í réttindin árið 1952, eins 
og hefði þurft að gera til að þau við-
héldust. Þá hafi landeigandi fengið 
að nýta réttindin svo lengi að hefð 
hafi skapast.

Dómari við héraðsdóm féllst ekki 
á þessi rök og hafnaði öllum kröf-
um landeigandans eða vísaði þeim 
frá dómi. Í dóminum segir meðal 

annars að landeiganda hafi ekki 
tekist að sýna fram á að ríkið hafi 
þurft að aðhafast eitthvað til að við-
halda þinglýstum eignarrétti á 
vatnsréttindunum.

Fram hefur komið í máli for-
svarsmanna Landsvirkjunar að 
málaferlin hafi þegar tafið áform 
um virkjanir í Þjórsá.

 brjann@frettabladid.is

Réttur ríkisins til 
Þjórsár staðfestur
Héraðsdómur hefur hafnað öllum kröfum landeiganda við Þjórsá á hendur 

ríkinu og Landsvirkjun vegna vatnsréttinda. Landeigandinn vildi að viðurkennt 

yrði að samningar um yfirtöku ríkisins á vatnsréttindum giltu ekki lengur. 

VATNSRÉTTINDI Þórður Bogason, lögmaður Landsvirkjunar (til vinstri), og Sigurður 
Gísli Gíslason, staðgengill lögmanns ríkisins í málinu, hlýddu á dómsuppkvaðningu 
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Sigurði til halds og trausts var Guðrún Clara, dóttir 
hans.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EFNAHAGSMÁL „Heilt yfir finnum við fyrir aukningu á 
öllum sviðum, en það er útbreiddur misskilningur að 
innheimtufyrirtæki hafi það gott í svona tíð,“ segir 
Sigurður Arnar Jónsson, forstjóri Intrum Justitia.

Hann segir innheimtufyrirtæki fá mun fleiri 
verkefni þegar illa ári í viðskiptalífinu. Það segi þó 
ekki alla söguna.

„Við þurfum að vinna mun lengur með hvert mál, 
lögfræðingar þurfa að koma að fleiri málum, og svo 
verður innheimtuhlutfallið lakara,“ segir Sigurður. 
„Þótt veltan fari hugsanlega upp á við minnkar 
framleiðnin, og þar af leiðandi hagnaðurinn.“

Sigurður segir það eins hjá Intrum og öðrum 
fyrirtækjum að besta ástandið sé uppsveifla. Þá noti 
skuldarar ástandið og greiði upp skuldir, en í erfiðu 
árferði sé oft ekki fé aflögu.

„Mín reynsla er sú að þegar kreppir að í samfélag-
inu eru minni vanskil, þá passa menn sig betur,“ 
segir Jón Zoëga hæstaréttarlögmaður, sem hefur 
rúmlega þriggja áratuga reynslu af innheimtu-
störfum.

Hann segir fólk eiga það til að skjóta málum á 

frest þegar allt leiki í lyndi, en þegar kreppi að gæti 
menn sín betur á því að greiða reikningana. Þó sé 
yfirleitt auðveldara að innheimta reikninga í góðæri, 
en þeir reikningar sem fari í innheimtu í krepputíð 
séu yfirleitt erfiðari viðureignar.  - bj

Aukning í verkefnum hjá innheimtufyrirtækjum í erfiðu efnahagsástandi:

Engin gósentíð í innheimtu

INNHEIMTA Þótt verkefnum fjölgi hjá innheimtufyrirtækjum 
þegar illa árar innheimtist jafnframt verr, svo tekjur fyrirtækj-
anna dragast saman.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

FINNLAND Ný sagnfræðirannsókn 
sýnir að Finnar tóku þátt í hel-
förinni með Þjóðverjum árin 
1941-1944, að sögn finnska ríkis-
útvarpsins YLE. 
Í doktorsritgerðinni „Leynilegir 
vopnabræður“, sem var varin 
við Háskólann í Helsinki fyrir 
helgi er hulunni svipt af samtök-
unum „Einsatzkommando Finn-
land“ sem hingað til hafa verið 
óþekkt. 

Samtökin Einsatzkommando 
Finnland voru samstarf finnsku 
öryggisþjónustunnar Valpo og 
þýsku systursamtakanna Reich-
sicherheitshauptamt og áttu að 
sinna fjöldamorðum á gyðingum 

og kommúnistum í Kirjálahéruð-
unum í Finnlandi. 

Hingað til hefur því verið hald-
ið fram að Finnar hafi ekki orðið 

fyrir hugmyndafræðilegum 
áhrifum frá Þjóðverjum eða 
tekið virkan þátt í helförinni. 

„Rannsóknir eftir stríðið 
stoppuðu alltaf á því að bæði 
grunaðir og sannanir hurfu 
stöðugt,“ skrifar Oula Silvenn-
oinen, höfundur ritgerðarinnar. 

„Ef rétt reynist gerir ritgerð 
Silvennoinens væntanlega út um 
þá hugsun að Finnland hafi verið 
ónæmt fyrir hugmyndafræði 
nasista 1941,“ segir í sænska 
dagblaðinu Dagens Nyheter.

Talið er að upplýsingarnar 
verði til þess að endurskoða 
verði sögu Finna og þátttöku 
þeirra í stríðinu. - ghs

ÁTTU AÐ ÚTRÝMA Ný rannsókn sýnir 
að áður óþekkt finnsk samtök höfðu 
það hlutverk að útrýma gyðingum og 
kommúnistum í síðari heimsstyrjöld.

Ný sagnfræðirannsókn um Finnland og Þýskaland nasismans:

Finnar bendlaðir við helförina
ATVINNULÍF Forvígismenn Samtaka 
atvinnulífsins dvelja í Brussel í 
næstu viku og ræða við fulltrúa 
Evrópusambandsins og Evrópu-
samtaka atvinnulífsins.

Er ferðin liður í umræðum 
innan aðildarsamtaka SA um 
kosti og galla aðildar Íslands að 
ESB. Markmiðið er að afla 
vitneskju um hvernig evrópsku 
atvinnulífi farnast innan sam-
bandsins, hver sé líkleg þróun 
þess á næstu árum og hvernig 
efla megi samskipti íslensks 
atvinnulífs og ESB. 

Þá verður árangur íslensks 
atvinnulífs á liðnum misserum 
kynntur.  - bþs

Forysta SA til Brussel:

Kynnir Ísland 
og kynnist ESB

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.issir.is

HÆTT VIÐ VIRKJANIR SÖKUM FJÁRSKORTS
Fossafélagið Titan var stofnað árið 
1914, en markmið félagsins var 
að virkja fimm fossa í Þjórsá til 
raforkuframleiðslu. Félagið keypti 
vatnsréttindi af landeigendum á 
svæðinu, en virkjanirnar komust 
aldrei af hugmyndastiginu sökum 
fjárskorts.

Ríkið keypti vatnsréttindin af 
Titan um miðja síðustu öld, en 
hefur ekki nýtt þau enn sem komið 
er. Landsvirkjun áformar nú þrjár 
virkjanir í Þjórsá, en hefur ekki enn 
samið við ríkið um yfirtöku eða 
leigu á vatnsréttindunum.CHRISTIANE L. 

BAHNER

KJÖRKASSINN

Á að setja framkvæmdirnar á 
Kársnesi í umhverfismat?

Já  70%
Nei  30%

SPURNING DAGSINS Í DAG

Telur þú sigur FH í Landsbanka-
deildinni vera verð skuldaðan?

Segðu skoðun þína á vísir.is
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FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Höskuldur Daði Magnússon (dægurmál) hdm@frettabladid.is 
MENNING: Páll Baldvin Baldvinsson fulltrúi ritstjóra pbb@frettabladid.is VIÐSKIPTARITSTJÓRAR: Björn Ingi Hrafnsson bih@markadurinn.is og Óli Kr. Ármannsson olikr@markadurinn.is HELGAREFNI: Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is og Sigríður Björg Tómasdóttir sigridur@frettabladid.is 

ALLT OG SÉRBLÖÐ: Emilía Örlygsdóttir emilia@frettabladid.is og Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Henry Birgir Gunnarsson henry@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

ÚTGÁFUFÉLAG: 365
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: 
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili 
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur 
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Barnaskóli Hjallastefnunnar 
í Reykjavík

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Reykjavík verður settur miðvikudaginn 
1. október. 

Í skólanum verður náin samvinna milli 5 ára leikskólabarna og yngsta 
stigs grunnskólabarna. Tveir grunnskólakennarar og tveir leikskóla-
kennarar munu starfa með börnunum ásamt skólastjórnendum. 
Jafnréttisuppeldi, jákvæðni, agi, skapandi hugsun, félagsþjálfun og 
einstaklingsstyrking eru innviðir í námskrá Hjallastefnunnar. Skólinn er 
í húsnæði Laufásborgar við Laufásveg.

Barnaskólinn í Reykjavík getur tekið við örfáum nemendum til viðbótar. 
Hægt er að senda umsóknir og fyrirspurnir á netfangið aslaug@hjalli.is 
eða í síma 770-2221.

Margrét Pála Ólafsdóttir og Áslaug Hulda Jónsdóttir skólastjórnendur. 
 

UMRÆÐAN  
Björn Bjarnason dóms-
málaráðherra svarar 
gagnrýni lögreglustjór-
ans á Suðurnesjum.

Hinn 1. janúar 2007 var 
embætti lögreglustjórans 
á Suðurnesjum stofnað og 
var Jóhann Benediktsson, 
sem hafði verið sýslumaður á 
Keflavíkur flugvelli síðan 1999, 
skipaður í embættið. Fram til 1. 
janúar 2007 starfaði Jóhann 
Benediktsson undir forræði 
utanríkisráðuneytis og hann var 
starfsmaður í utanríkisþjónust-
unni, þegar utanríkisráðherra 
skipaði hann sem sýslumann. 
Jóhann var eini sýslumaðurinn 
undir forræði utanríkisráðherra 
og utanríkisráðuneytis og fór auk 
lögreglumála með stjórn tollamála 
og flugverndar mála í umboði 
utanríkis ráðherra. Nánustu 
yfirmenn Jóhanns voru stjórnar-
erindrekar eða diplómatar, sem 
gegndu að jafnaði störfum hér á 
landi í nokkur ár, enda skylt að 
hlíta fyrirmælum um flutning milli 
landa.

Breytt starfsumhverfi
Með flutningnum til dóms- og 
kirkjumálaráðuneytis breyttist allt 
starfsumhverfi Jóhanns. Hann féll 
inn í stjórnkerfi dóms- og kirkju-
málaráðuneytisins, þar sem 
embætti ríkislögreglustjóra hefur 
skýru lögbundnu hlutverki að 
gegna sem milliliður með sérþekk-
ingu milli ráðuneytis og einstakra 
lögregluembætta. Innan dóms- og 
kirkjumálaráðuneytis er mikil 
reynsla af lögreglustjórn, eftirliti 

með fjárhag og rekstri 
lögregluembætta auk alls 
þess, sem þarf að hafa í 
heiðri við löggæslu og 
framkvæmd hennar.

Nú þegar Jóhann hefur 
beðist lausnar og veitir 
viðtöl af því tilefni, beinist 
gagnrýni hans að mér 
persónulega, ríkislög-
reglustjóra og nú síðast 
dómsmálaráðuneyti og 

jafnvel nafngreindum embættis-
mönnum innan þess.

Um persónuleg samskipti okkar 
Jóhanns ítreka ég, að í ráðherratíð 
minni hef ég lagt mig fram um að 
auðvelda honum vistaskiptin, 
meðal annars á löngum einkafundi 
á heimili mínu, skömmu eftir að ég 
kom af sjúkrahúsi vorið 2007. 
Jóhann má túlka þessi samskipti 

okkar á þann veg, sem honum 
þykir nú hæfa og sagt þau til 
marks um hroka eða að vera 
gamaldags.

Ég mótmæli því hins vegar 
eindregið og afdráttarlaust, að 
vegið sé að starfsheiðri einstakra 
embættismanna, embætti ríkislög-
reglustjóra eða dóms- og kirkju-
málaráðuneytinu og hæfni þeirra, 
sem fara með yfirstjórn lögreglu-
mála, á þann veg, sem Jóhann kýs 
að gera. Þessi embætti eða  
embættismenn eiga það alls ekki 

skilið og til þeirra ber ég fullt 
traust.

Undir forræði ríkislögreglustjóra
 Haustið 2007 voru birtar niður-
stöður í rannsókn á starfsumhverfi 
ríkisstarfsmanna. Rúmlega átta 
forstöðumenn af hverjum tíu hjá 
sýslumannsembættum, löggæslu 
og fangelsum telja að dóms- og 
kirkjumálaráðuneytið svari 
erindum fljótt og vel. Ráðuneytið 
skorar þar með hæst allra 
ráðuneyta í þessum flokki í 
könnuninni.

Af orðum fráfarandi lögreglu-
stjóra á Suðurnesjum dreg ég þá 
ályktun, að hann hafi aldrei sætt 
sig við að hverfa frá því að vera 
eini lögreglustjórinn á forræði 
utanríkisráðuneytis og þurfa að 
sætta sig við reglur, fjármála- og 
starfsaga á vettvangi dóms- og 
kirkjumálaráðuneytis, þar sem 
hann varð einn 15 lögreglustjóra 
frá 1. janúar 2007 og ótvírætt 
undir lögbundnu forræði ríkis-
lögreglustjóra. 

Þegar ég ákveð að auglýsa 
embætti lögreglustjórans og vísa, 
þegar eftir skýringum var leitað 
hjá mér, til þeirra breytinga, sem 
orðið hafa á embættinu og meðal 
annars á launakjörum embættis-
mannsins, eftir að sýslumanns-
embættið á Keflavíkurflugvelli 
var aflagt vorið 2008, tekur Jóhann 
þann kost að segja embættinu 
lausu frá 1. október 2008. Að hann 
skuli gera það með því að hreyta 
ónotum í samstarfsmenn sína hjá 
embætti ríkislögreglustjóra og í 
dóms- og kirkjumálaráðuneytinu 
er með öllu ómaklegt.

Höfundur er dóms- og 
kirkjumálaráðherra.

Ómaklega að 
embættismönnum vegið

BJÖRN BJARNASON

UMRÆÐAN 
Grétar Mar Jónsson skrifar um orku-
mál.

Við Íslendingar framleiðum raforku með 
vatni, en ekki kolum eða olíu, og höfum 

þar með sérstöðu á því sviði. Í ljósi þess 
þurfum við að fá svör við því frá ríkis-
stjórn landsins, hvort fylgt verði eftir til 
framtíðar undanþágu okkur til handa, 
varðandi heildarmagn losunar útblásturs. 
Það skiptir verulegu máli til framtíðar litið hvort 
við munum fá að njóta þeirrar hinnar sömu sérstöðu 
okkar.

Enn sem komið er, getum við framleitt meiri orku 
en til staðar er í dag og til dæmis erum við að 
framleiða 200 wött af 2000 wöttum mögulegum á 
Suðurnesjum að talið er í formi jarðhita. Við eigum í 
komandi framtíð að nýta okkur ýmsa aðra virkjana-
kosti sem mögulegir eru til viðbótar þeim sem við 
höfum nú þegar nýtt svo sem vindaflið líkt og aðrar 
þjóðir hafa gert.

Þróunarvinnu þarf að finna stað og kosta til 
fjármagni í því efni, þannig að við getum á hverjum 

tíma verið í stakk búin til þess að koma af 
stað nýjum verkefnum.

Mat á heildarraforkuþörf þarf að vera til 
staðar þar sem magn orku til álvera annars 
vegar og almenningsþjónustu hins vegar, 
þarf að vera uppi á borðinu með nauðsyn-
legar framtíðaráætlanir meðferðis. Samhliða 
því þarf að skoða virkjanakosti með tilliti til 
kostnaðar við orkuflutninga. Þar þarf 
þjónusta við almenning að vera í lagi og 
sveitabýli í uppsveitum Árnes- og Rangár-
þings eiga ekki að þurfa að kvarta yfir skorti 

á þriggja fasa rafmagni sér til handa.
Núverandi ríkisstjórnarflokkar eru því miður 

ósamstiga í þessum málum á tímum sem síst skyldi, 
þegar, hvoru tveggja þarf, að halda sérstöðu Íslands 
fram á alþjóðavettvangi, og halda fram á veg við 
atvinnusköpun innanlands.

Það er okkur mikil nauðsyn að halda áfram að nota 
og nýta auðlindir okkar til hagsbóta fyrir komandi 
kynslóðir með atvinnuuppbyggingu þar að lútandi.

Það er forsenda þess að halda uppi velferð í 
landinu.

Höfundur er þingmaður 
Frjálslynda flokksins i Suðurkjördæmi.

Orkunýting og atvinnusköpun

GRÉTAR MAR 
JÓNSSON

Af orðum fráfarandi lögreglu-

stjóra á Suðurnesjum dreg ég 

þá ályktun, að hann hafi aldrei 

sætt sig við að hverfa frá því 

að vera eini lögreglustjórinn á 

forræði utanríkisráðuneytis.

Flóttinn úr frjálslyndinu
Það er að koma sífellt betur í ljós 
að Frjálslyndi flokkurinn er ekki svo 
frjálslyndur að geta umborið allar 
þær konur og menn sem þangað 
hafa leitað. Nú síðast hótaði Jón 
Magnússon, vegna framgöngu 
Kristins H. Gunnarssonar, að feta 
í fótspor Gunnars Örlygssonar, 
Margrétar Sverrisdóttur og Guð-
rúnar Ásmundsdóttur og segja 
sig úr flokknum. Formaðurinn, 
Guðjón A. Kristjánsson, segist 
þó ætla að reyna að „bera klæði 
á vopnin og athuga með 
starfaskiptingu og 
slíkt“. Reynslan sýnir 
þó að honum hefur 
ekki orðið kápan úr 
því klæðinu.

Spurning um rót vandans
Annars segir formaðurinn að 
deilumál flokksins séu flest milli 
einstaklinga og oftast um einhverja 
stöðu innan flokksins. Í smærri 
flokkum er jú erfiðara að skipta 

verkum. Kenningar eru uppi 
um að flokkurinn muni 
þurfa að glíma við þessa 
óánægju og kergju svo 
lengi sem Magnús Þór 
Hafsteinsson hefur ekki 
náð því markmiði sínu að 
verða formaður flokksins.

Trú og fjölmiðlar
Salmann Tamimi 

hefur nú boðið 
Agli Helgasyni 
fjölmiðlamanni í 

kennslu um íslam en þótti honum 
þekking þar af skornum skammti 
miðað við bloggfærslur hans um 
wahabbisma og fjárstyrki Sádi-
Araba við byggingu bænahúsa víða 
um heim. Oft hafa kirkjunnar menn 
haft orð á því að kristin gildi séu 
ekki í hávegum höfð 
í fjölmiðlum. Ættu 
þeir jafnvel að 
taka sér for-
manninn til fyrir-
myndar og taka 
fjölmiðlamenn 
til bæna, ef svo 
mætti segja.  
 jse@frettabladid.isÞ

að er hlutverk Seðlabankans að fara með stjórn peninga-
mála hér á landi. Í því felst að halda stöðugleika í verð-
lagsmálum. Þá ber bankanum einnig að varðveita gjald-
eyrisvarasjóð og stuðla að virku og öflugu fjármálakerfi, 
til dæmis greiðslukerfi í landinu og við útlönd. Þetta eru 

ríkar skyldur og enginn skyldi draga mikilvægi þeirra í efa á 
tímum aukinnar óvissu á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum. 

Af þeim sökum er vitaskuld algjörlega afleitt að sú staða sé 
komin upp í opinberri umræðu að Seðlabankinn og æðsta yfir-
stjórn hans njóti ekki lengur fyllsta trausts markaðsaðila. Lítil 
eða óljós skilaboð berast úr bankanum við aðkallandi spurningum, 
markmið um verðstöðugleika standast engan veginn og eru raunar 
í lausu lofti og gangverk gjaldeyrismarkaðarins sýnist ryðgað og 
jafnvel stopp. Við stappar, að tala megi um trúnaðarbrest.

Auðvitað er engin sanngirni í að kenna Seðlabankanum um alla 
mögulega og ómögulega hluti. Á hinn bóginn er jafn sjálfsagt 
að kalla eftir stefnu hans og rökræða kosti hennar og galla. Það 
sem er athyglisverðast nú er að nær enginn hagfræðingur fæst 
til að styðja við stefnu bankans. Gagnrýnin kemur frá fagfólki 
og úr öllum áttum. Hún kemur frá mönnum eins og Jóni Sigurðs-
syni, sem sat sjálfur í bankastjórn Seðlabankans og var þar áður 
bankaráðsmaður og einn af höfundum laganna um Seðlabanka 
Íslands frá árinu 2001. Hún kemur einnig frá Jónasi Haralz, fyrr-
verandi bankastjóra. Fræðimönnunum Ragnari Árnasyni, Ólafi 
Ísleifssyni, Gylfa Magnússyni, Gunnari Ólafi Haraldssyni, Guð-
mundi Ólafssyni og Þorvaldi Gylfasyni, svo dæmi séu tekin. Einn-
ig úr stjórnmálunum og það úr öllum flokkum. Líka af vettvangi 
atvinnulífsins, úr launþegahreyfingunni og þannig mætti áfram 
telja. Greiningardeildir allra banka spyrja gagnrýnna spurninga. 

Jón Steinsson, lektor við Columbia-háskóla í New York í Banda-
ríkjunum, hefur kannski gengið einna harðast fram í að verja 
Seðlabankann og hávaxtapólitík hans. Þess vegna er eiginlega 
fokið í flest skjól, þegar Jón bætist í hóp gagnrýnenda bankans, 
eins og nú hefur gerst. Þegar svo við bætast hreint furðulegar 
fréttir af tvíhliða gjaldmiðlaskiptasamningum seðlabanka Banda-
ríkjanna við þrjá norræna seðlabanka án þess að sá íslenski hafi 
verið þar með, er mælirinn eiginlega orðinn fullur. 

Forsætisráðherra hefur verið á þönum í New York síðustu daga 
að tryggja Íslandi kosningu í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Von-
andi hefur ferðin einnig nýst honum til fundahalda og samnings-
gerðar fyrir hönd áhyggjufullrar íslenskrar þjóðar. Ekki myndi af 
veita. Óljós skilaboð frá efnahagsráðgjafa hans hafa ekki orðið til 
að róa markaðinn, nema síður væri.

Seðlabankinn og ríkisstjórn verða nú að stíga fram og ná aftur 
tiltrú með raunhæfum og raunverulegum aðgerðum. Nú dugir 
ekkert hálfkák. Þessir aðilar hafa gengið harðast fram í að tala 
fyrir íslensku krónunni og kostum hennar til framtíðar. Það 
stendur því nú upp á þá, að sanna að á erlendum mörkuðum sé 
einhver aðili sömu skoðunar. Tíminn er að renna út.

Öll spjót sýnast nú standa á Seðlabankanum.

Trúnaðarbrestur
BJÖRN INGI HRAFNSSON SKRIFAR





10  28. september 2008  SUNNUDAGUR

Í 
nógu er að snúast hjá Jóhannesi 
þessa dagana; hann er ritstjóri 
eina fréttaskýringaþáttar lands-
ins í sjónvarpi, Kompáss, sem 
vakið hefur athygli í vikunni 

vegna umfjöllunar um handrukkara. 
Þátturinn er hugarfóstur Jóhannesar 
og félaga hans Róberts Marshall, 
fyrrverandi fréttamanns, og Inga R. 
Ingasonar framleiðanda sem byrjuðu 
að ræða um möguleikann á slíkum 
þætti löngu áður sá fyrsti fór í loftið, 
og nokkrum árum áður en Jóhannes 
hóf störf á Stöð 2. 

Lengra er þó síðan Jóhannes fór að 
láta til sín taka í fjölmiðlun. Ellefu ára 
gamall gaf hann út Duran Duran-blað-
ið í Garðabænum og rokseldist það á 
25 krónur stykkið. „Ég hélt mikið upp 
á Duran Duran og er enn hrifinn, 
þetta er frábær hljómsveit,“ segir 
Jóhannes, sem er samt ekki viss um 
að leiðin hefði legið í fjölmiðla hefði 
hann ekki orðið fyrir því alvarlega 
áfalli að missa föður sinn, aðeins ell-
efu ára gamall.

„Pabbi minn, Kristján Júlíus Finn-
bogason vélstjóri, átti fyrirtæki sem 
hét Bogi hf. og var dísilstillingafyrir-
tæki. Við vorum mjög nánir og ég get 
alveg trúað því að ef hann hefði lifað 
hefði ég endað í þeim bransa. En hann 
dó, viku eftir ellefu ára afmælið 
mitt.“ 

Faðir hans hafði verið veikur lengi 
og farið í marga uppskurði. Rétt fyrir 
jólin 1982 var svo komið að enn einum 
uppskurðinum. „Læknarnir þóttust 
vera búnir að finna lausnina og hann 
er skorinn upp. Þá gerist eitthvað sem 
ekki átti að gerast og hann deyr tveim-
ur mánuðum síðar. Við vorum mjög 
nánir, og lát hans var geysilegt áfall 
og hafði mikil áhrif á mig. Í rauninni 
eru ekki mörg ár síðan ég hætti að 
vera reiður og sætti mig við að hafa 
misst hann.“

Sendur í sveit
Jóhannes segir lát föður síns hafa 
komið sér út af sporinu; áður en við 
var litið var hann kominn í smáafbrot 
og orðin vel kunnugur lögreglunni. 
Skólayfirvöld gáfust upp á honum, 
hann var rekinn þrettán ára úr Garða-
skóla en mömmu hans renndi í grun 
hvar strákurinn væri best niður kom-
inn.

„Ég var sendur í sveit eins og sagt 
er, var sendur á heimavistaskólann 
Núp í Dýrafirði og þar var ég í þrjú 
ár. Þarna var ofboðslega gott að vera, 
maður var svo sjálfstæður, þarna var 
mikill agi og allir þurftu að finna sér 
eitthvað að gera. Ég var mikið í félags-
lífinu, leiklistinni og öllu. Samheldnin 
hjá hópnum var frábær og við höldum 
enn hópinn sum hver.“

Þar með lauk afbrotaferlinum, enda 
segir Jóhannes stundum þannig frá 
að mamma, fjölskyldan fyrir vestan 
og Núpur hafi bjargað honum. „Mér 
var kippt út úr ruglinu. Mamma var 
algjör hetja, því hún sat uppi með mig 
þegar pabbi dó og þurfti að hafa hemil 
á mér. Ég var mjög kraftmikill krakki, 
ætli það sé ekki kallað ofvirkni í dag, 
en mamma kallaði mig alltaf kraft-
mikinn.“

Móðir Jóhannesar, Þórunn K. 
Bjarnadóttir, er alin upp í Önundar-
firði, næsta firði fyrir norðan Dýra-
fjörð, en auk þess að vera í skóla á 
Núpi dvaldist Jóhannes mikið á sumr-
in hjá móðursystur sinni Guðrúnu 
Bjarnadóttur og manni hennar Guð-
mundi Hagalínssyni á Hrauni á Ingj-
aldssandi. Jóhannes var einnig mikið 
hjá syni þeirra, Birki Þór Guðmunds-
syni, sem hann segir hafa gengið sér í 
föðurstað. „Ég lifði fyrir að komast í 
sveitina og vera á þessu svæði, öll 
móðurfjölskyldan er þaðan og afi og 
amma bjuggu á Flateyri alla tíð.“

Kunni ekki að fara með vín
Þegar skólaskyldunni lauk fór Jóhann-
es á sjóinn og vann þar ýmis störf auk 
þess að vinna um tíma í sláturhúsinu 
á Þingeyri. En hann var ekki tilbúinn 
til að hætta í skóla, var tvö ár í fram-
haldsskólanum á Núpi og flutti svo 
suður og hóf nám í Fjölbrautaskólan-
um í Ármúla, nítján ára gamall. „Það 
fóru margir Vestfirðingar þangað. Ég 

Var rekinn úr skóla þrettán ára
Jóhannes Kr. Kristjánsson, ritstjóri Kompáss, var rekinn úr Garðaskóla þrettán ára gamall og sendur vestur í heimavist. Þar var 
hann svo meira og minna sín uppvaxtarár og lítur sannarlega á sig sem Vestfirðing. Sigríður Björg Tómasdóttir hitti Jóhannes og 
ræddi um barnæskuna og blaðamennskuna við mest umtalaða fjölmiðlamann Íslands.

HEFUR EKKI BARA ÁHUGA Á UNDIRHEIMUNUM Jóhannes hefur áhuga á öllum hliðum samfélagsins og segir áhugaverðar sögur leynast alls staðar, í hverju einasta húsi 
og hverjum einasta bílskúr.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

fór reyndar bara í skólann til þess að 
taka þátt í félagslífinu, var formaður 
nemendafélagsins og setti meðal ann-
ars á laggirnar skólablaðið Kronikuna 
sem var öflugt blað sem tók á ýmsum 
málum. Þar skrifaði ég til dæmis mína 
fyrstu fréttaskýringu um drykkju á 
skólaböllum, dóp og slagsmál.“ Beint 
liggur við að spyrja Jóhannes hvort 
hann hafi þekkt þessi viðfangsefni af 
eigin raun.

„Tja, ég hef lítið verið í slagsmálum 
og ekkert í dópi en ég var í áfenginu. 
Svo ákvað ég fyrir átta árum að hætta 
að drekka. Ég er einn af þeim sem 
kunna ekki með vín að fara, ég fann 
það fljótt og það kom að því að ég 
ákvað að hætta að drekka.“ Þrátt fyrir 
gríðarlegan áhuga Jóhannesar á fjöl-
miðlafræði var áhuginn heldur minni 
er kom að ýmsum öðrum námsgrein-
um og loks fór svo að Sölvi Sveinsson 
skólameistari þáverandi kallaði hann 
til sín og sagði: „Jóhannes, farðu að 
gera eitthvað allt annað en að vera í 
skóla.“ Þetta var árið 1994 og kenn-
araverkfall í hámarki. „Sölvi taldi mig 
betur niður kominn annars staðar en 
hver veit nema ég klári einhvern tíma 
þessar sautján einingar sem ég á eftir 
til stúdentsprófs. Og reyndar væri ég 
til í að fara í góðan blaðamannaskóla 
síðar.“

Alls staðar eru sögur
Við tók tímabil sem Jóhannes vann 
við ýmis störf. Hann fór á loðnu, réði 
sig svo til starfa í Hinu húsinu. „Þar 
var ég að vinna við jafningjafræðslu 
framhaldsskólanna og tók þátt í 
alþjóðlegu verkefni sem fólst í því að 
koma því á framfæri við unglinga að 
það gæti verið hægt að hafa það 
skemmtilegt án fíkniefna. Upp úr því 
vann ég ásamt Inga R. Ingasyni og 
Sigursteini Mássyni heimildarmynd 
um reykheróín á Norðurlöndum.“ 
Leiðin lá svo í fyrirtækið Gullfisk, 
harðfiskverkun sem Jóhannes var 
meðeigandi að. Þar sinnti hann meðal 
annars sölu- og markaðsstörfum. 
„Það var skemmtilegt en ég fann mig 
samt aldrei alveg,“ segir Jóhannes, 
sem tók því vin sinn Róbert Marshall 
á orðinu þegar hann benti honum á 
auglýsingu frá Víkurfréttum, frétta-
riti Reykjanesbæjar, sem auglýsti 
eftir blaðamanni. Þó að Jóhannes 
hefði skrifað greinar áður hófst 
fréttamannsferillinn þarna fyrir 
alvöru. 

„Ég var blaðamaður Víkurfrétta í 
tvö og hálft ár og lærði ofboðslega 
mikið á þeim tíma. Þegar maður vinn-
ur á svona litlu svæði, á að skrifa 
fréttir og uppfæra vefinn, þá lærir 
maður að finna sögurnar alls staðar. Í 
hverju einasta húsi og hverjum ein-
asta bílskúr eru áhugaverðar sögur,“ 
segir Jóhannes, sem gerði margar 
úttektir í Víkurfréttum en er stoltast-
ur af grein sem hét Vopnin kvödd þar 
sem sýnt var fram á að herinn væri 
farinn að flytja vopn úr landi. 

Á vormánuðum 2005 réðist Jóhann-
es svo til starfa á Stöð 2. „Þarna var 
ég til dæmis að vinna með Þór Jóns-
syni, varafréttastjóra Stöðvar 2, sem 
tók mig undir sinn verndarvæng 
fyrstu vikurnar. Svo fékk ég áhuga á 
því að gera fréttaröð um alþjóðlega 
glæpastarfsemi á Íslandi, og hún 
vakti töluverða athygli.“ 

Jóhannes hélt hugmyndinni um 
fréttaskýringaþátt á lofti og þegar 
NFS fór í loftið varð Kompás til. „Ég 
átti að vera fréttamaður þáttarins en 
þegar Þórhallur Gunnarsson hætti og 
fór yfir á RÚV varð ég ritstjóri og 
reyndar eini fréttamaður fyrsta 
veturinn.“

Hótanir bitna á fjölskyldunni
Þættinum hefur vaxið fiskur um 
hrygg og óhætt er að segja að umfjöll-
unarefni hans veki oft athygli, til 
dæmis vakti þátturinn um Byrgismál 
gríðarlega eftirtekt og þátturinn þar 
sem barnaníðingar voru leiddir í 
gildru var umtalaður mjög. Jóhannes 
segir því þó fara fjarri að hann hafi 
einungis áhuga á dekkri hliðum sam-
félagsins. „Mér finnst allt áhugavert 
og við í Kompás höfum fjallað um allt 
mögulegt, enda höfum við gert hátt í 

300 fréttir. Að þættinum stendur ein-
valalið og við fáum mikil viðbrögð og 
margar ábendingar um efni. Fyrir 
það erum við mjög þakklát,“ segir 
Jóhannes, sem vill fá sem flesta pósta 
og símtöl frá fólki með ábendingum 
um áhugaverðar sögur, stórar sem 
smáar. „En það er rétt að fréttirnar 
úr undirheimunum vekja meiri 
athygli, fólk finnst áhugavert að 
frétta af þessum heimi enda þekkja 
hann fáir.“ Í kjölfar áðurnefndrar 
fréttar um handrukkara bárust 
Jóhannesi hótanir, hvernig upplifun 
var það?

„Ég tek allar hótanir mjög alvar-
lega og kæri þegar ég sé ástæðu til. 
Það stoppar okkur hins vegar ekki í 
að fjalla um hin ýmsu mál sem ég sé 
ástæðu til að komi upp á yfirborðið.“ 

Slíkar hótanir bitna auðvitað líka á 
fjölskyldunni og Jóhannes neitar því 
ekki. „Auðvitað er þetta álag á henni 
en það er bara tekin ákvörðun um að 
halda áfram en vera á varðbergi, 
aðalatriðið er að koma fréttinni í 
loftið.“

Jóhannes býr við barnalán, á þrjú 
börn og það fjórða er á leiðinni í jan-
úar. Sextán ára dóttir hans býr hjá 
honum og sambýliskonu hans. Tvö 
yngri börn hans af fyrra sambandi 
búa hjá móður sinni en eru mikið hjá 
föður sínum. 

Skyldi hann fara mikið með fjöl-
skylduna vestur? „Já, ég geri það. Í 
Hrauni á Ingjaldssandi er alveg ein-
stök kyrrð og þangað förum við nokk-
uð oft. Mamma og sambýlismaður 
hennar eru með hús á Bolungarvík og 
þar er líka gott að vera. Vestfirðir 
eru eins og vin í eyðimörkinni, ég lít 
á þá og sérstaklega Ingjaldssand sem 
minn stað.“ 

Mér var 

kippt út úr 

ruglinu. 

Mamma var 

algjör hetja, 

því hún sat 

uppi með 

mig þegar 

pabbi dó og 

þurfti að 

hafa hemil 

á mér. Ég 

var mjög 

kraftmikill 

krakki, ætli 

það sé ekki 

kallað 

ofvirkni 

í dag.

➜ JÓHANNES Í HNOTSKURN

Uppáhaldsbókin: Edward R. Murrow and the Birth of Broadcast Journalism.
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Mig langar mest að hitta: Ég væri til í að hitta Mike Wallace og ræða ferilinn hans.
Eftirminnilegasta fréttin: Ég held ég verði að segja Byrgismálið.
Besta bókin um blaðamennsku: News reporting and writing. 
Hvaða fréttamanns líturðu mest upp til: Robert Fisk.
Uppáhaldsliturinn: Ljósblár.
Uppáhaldsmaturinn: Kjöt í káli.
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F
lestir foreldrar þekkja 
þegar ómálga ungbörn 
tjá reiði sína með gráti, 
gleði með hlátri. En for-
eldrar þekkja ugglaust 

einnig tilfinninguna þegar sömu 
ungbörn gráta reiðigráti og virðast 
stórmóðguð yfir tillögum foreldra 
til þess að hugga þau, mjólkurglasi 
er grýtt í gólfið, leikföng duga ekki 
til að kæta og foreldrasprell vekur 
lítinn áhuga. 

Í Bandaríkjunum hefur verið 
fundin leið út úr samskiptaörðug-
leikum foreldra og ungra barna, 
eða að minnsta kosti möguleg lausn 
fyrir áhugasama foreldra um sam-
skipti við börn sín áður en börn 
fara að tala. Sýnt hefur verið fram 
á með rannsóknum að mögulegt er 
að kenna ungbörnum tákn til að tjá 
sig. Táknin gera börnum kleift að 

koma því á fram-
færi sem þau 
vilja, til dæmis 
hvað þau vilja 
drekka eða borða, 
og leyfa þeim að 
segja frá því sem 
fyrir augu ber.

Hér á landi 
hefur lítið verið 
fjallað um þenn-
an möguleika en 
Guðrún Randal-
ín Lárusdóttir, 
BA í táknmáls-
fræði, skrifaði 
BA-ritgerð um 
efnið síðastliðið 
vor.

„Móðursystir 
mín býr í Banda-
ríkjunum. Í heim-
sókn til Íslands 
fyrir ári sagði 
hún frá því að 
sonur hennar 
sem á tvær 
dætur, hafi notað 
tákn til að tjá sig 
við þær. Þetta 

hljómaði mjög áhugavert að mínu 
mati og því spurði ég hana nánar út 
í málið. Þá sagði hún mér að stelp-
urnar litlu hafi til dæmis getað 
beðið um mjólk í stað vatns með því 
að nota tákn.“ Guðrúnu fannst efnið 
verðskulda meiri athygli og datt 
fljótlega í hug að skrifa um það BA-
ritgerð í táknmálsfræði. Eftir að 
hafa fengið grænt ljós hjá leiðbein-
anda sínum, Rannveigu Sverris-
dóttur, einhenti hún sér í að kanna 
málið. 

Táknin lærð eða heimatilbúin
Sú könnun leiddi í ljós að notkun 
tákna til að hafa samskipti við ung-
börn á rætur sínar að rekja til 
tuttugu ára rannsóknar þeirra 
Lindu Acredolo og Susan Goodwyn. 
Dóttir þeirrar fyrrnefndu var 
kveikjan að upphaflegu rannsókn-
inni en Linda segir meðal annars 
frá því í bókinni Baby Signs Pro-
gram þegar hún hóf ársgömul að 
nota tákn fyrir blóm, hún benti á 
blóm einn daginn og hnusaði eins 
og hún væri að þefa af blómi. Hún 
hnusaði svo þegar hún sá önnur 
blóm og þannig varð Lindu ljóst að 
barnið hafði búið til tákn fyrir 
blóm. Vegna áhuga barnsins og 
tjáningarþarfar þá bjuggu foreldr-
arnir til tákn fyrir ýmislegt í 
umhverfinu sem hún lærði og not-
aði óspart þangað til hún fór að 
segja fyrstu orðin.

Linda getur þess að á þessum 
tíma hafi hún enga þekkingu haft á 
táknmáli og því notaði hún heima-
tilbúin tákn ef svo má segja. Og það 
er reyndar mikilvægur þáttur í 

kenningu þeirra Acredolo og Good-
wyn að ekki skipti máli hvernig 
táknin séu sem notuð eru til tjá-
skipta við börn, þau þurfi ekki að 
vera tákn úr táknmáli til þess að 
virka. Foreldrar þurfi einungis að 
gæta þess að gæta samræmis við 
táknanotkun. 

Þær stöllur sóttu um styrk til 
rannsóknar á áhrifum notkunar 
tákna með ómálga börnum til Heil-
brigðisstofnunar Bandaríkjanna. 
Þær fylgdust með ríflega eitt 
hundrað 11 mánaða gömlum börn-
um og fjölskyldum þeirra reglu-
lega þangað til þau voru 36 mánaða. 
Fjölskyldunum var skipt í tvo hópa, 
annar notaði tákn en hinn ekki. Í 
stuttu máli sagt voru niðurstöðurn-
ar þær að það væri mjög árangurs-
rík leið til samskipta að nota tákn. 
Áhyggjuraddir höfðu heyrst á þá 
vegu að notkun tákna gæti dregið 
úr þörf barna til þess að tala. Rann-
sókn Acredolo og Goodwyn sýndi 
fram á að svo var ekki, þvert á móti 
voru börnin sem lærðu tákn fyrri 
til að læra að tala og höfðu til 
dæmis, þegar þau voru prófuð í 
málþroska um 36 mánaða aldur, 
meiri orðaforða en hin sem engin 
tákn lærðu. Fjölskyldurnar sem um 
var að ræða voru að öllu leyti sam-
bærilegar.

Velgengni í Bandaríkjunum
Afraksturinn birtist á prenti í bók-
inni Baby Signs sem fyrst kom út 
árið 1996 en hefur komið út í endur-
bættum og auknum útgáfum síðan. 
Bókin hefur verið seld í 250.000 
eintökum þar í landi og heimasíða 
þeirra www.babysigns.com sýnir 
að mikið framboð er af námskeið-
um þar í landi þar sem áhugasamir 
foreldrar geta kynnt sér notkun 
barnatákna og hvernig er best að 
kenna ungbörnum tákn. 

Þess ber að geta að fleiri hafa 
vitaskuld tekið sig til og rannsakað 
notkun tákna með börnum. Fræði-
menn eru sammála um að áhrifin 
séu góð á foreldra sem börn en hafa 
mismunandi skoðanir á aðferðun-
um. Joseph Garcia er fræðimaður 
sem leggur til dæmis áherslu á að 
foreldrar noti og kynni sér táknmál 
og noti því táknin úr því með börn-
unum sínum. Hann hefur verið í 
hópi þeirra sem vonast til þess að 
notkun tákna með börnum byggi 
brýr á milli menningarheima heyr-
andi og heyrnalausra. Reyndin 
hefur þó verið sú að langflestir for-
eldrar nota táknin bara tímabundið 
og kynna sér ekki sérstaklega tákn-
mál og menningu heyrnarlausra 
sem er miklu flóknara fyrirbæri en 
einföldu barnatáknin.

Allir foreldrar kenna tákn 
Eins og getið var hér að ofan er 
reynandi að kenna börnum tákn allt 
frá sjö mánaða aldri, en vísbending 
um að þau séu reiðubúin er til 
dæmis þegar þau fara að benda á 
hluti í kringum sig. 

Táknin er svo best að kenna með 
endurtekningu þar sem orðið er 
sagt um leið og táknið er gert þang-
að til barnið hefur náð samhenginu 
og fer að tjá sig með tákni. Og hér 
eru örugglega flestir foreldrar á 
heimavelli því að nær allir kenna 
börnum sínum nokkur tákn; að 
veifa þegar kvatt er og að lyfta 
höndum þegar spurt er spurningar-
innar: „Hvað ertu stór?“ Acredolo 
og Goodwyn benda foreldrum á að 
byrja á að kenna börnum tákn fyrir 
orðin hattur,fugl, blóm, fiskur og 
meira, Garcia er á hagnýtari nótum 
mælir með að fyrstu táknin séu: 
mjólk og borða. 

Rannveig Sverrisdóttir er móðir tæplega tveggja ára 
gamals drengs, Arnar Kjartanssonar, sem á tímabilinu frá 
eins árs til rúmlega eins og hálfs árs tjáði sig mikið með 
táknum sem mamma hans hafði kennt honum. 

Rannveig, sem er lektor í táknmálsfræði við Háskóla 
Íslands, frétti fyrst um þá aðferð að kenna ungbörnum 
tákn til að tjá sig í gegnum starf sitt. „Mér fannst þetta 
spennandi og prófaði aðeins að sýna honum tákn áður 
en hann varð ársgamall.“ Rannveig segir kennsluna 
þó fyrst hafa orðið markvissa þegar nemandi hennar, 
Guðrún Randalín, hafi farið að skrifa BA-ritgerð um efnið. 
„Þá var Örn orðinn eins árs gamall. Og þá var hann svo 
fljótur að taka við að það varð hvetjandi.“

Rannveig byrjaði á dýratáknum. „Ég fékk bók á Sam-
skiptamiðstöð heyrnarlausra með myndum af dýrum og 
táknum þeirra, honum fannst gaman að skoða hana og 
læra táknin fyrir dýr.“ 

Þegar í ljós kom að Örn tók svona vel við kennslunni 
á táknum bætti Rannveig hagnýtari táknum við eins og 
til dæmis mjólk, vatn, banani, bað, táknum fyrir leikföng 

og auðvitað tákn fyrir mamma og pabbi. Alls lærði Örn 
45 tákn.  

Upp úr átján til tuttugu mánaða fór að draga úr notk-
un táknanna hjá Erni, sem þó kann þau enn þegar hann 
er inntur eftir þeim. „Eftir á að hyggja hefði ég kannski 
viljað halda þeim meira við,“ segir Rannveig.  

Rannveig hefur það fram yfir flesta heyrandi að kunna 
táknmál og því var hægur vandinn fyrir hana að nota 
tákn úr íslenska táknmálinu. Hún segir að það sé ekki 
erfitt að læra táknin sem gagnast svona litlum börnum, 
þau séu það fá, enda lærðu allir í kringum þau mæðgin, 
pabbinn, ömmur, afar, frænkur og frændur, tákn meðan 
á tímabilinu stóð. Og allir höfðu mikla ánægju af. „Táknin 
hjálpuðu mér og öllum í kringum okkur til þess að skilja 
hann.“

Örn litli er duglegur að tala og með mikinn orðaforða 
og þannig gott dæmi um að notkun tákna í samskiptum 
við börn hafi að minnsta kosti ekki letjandi áhrif á mál-
töku barna, frekar hvetjandi ef eitthvað er. 

„Ég mæli með þessu,“ segir Rannveig að lokum.

SAMSKIPTI MEÐ TÁKNUM Hér eru þau mæðginin Rannveig og Örn að gera táknið fyrir smjör. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Ómálga börn 
geta tjáð sig 
með táknum
Rannsóknir sýna að hægt er að kenna smábörn-
um tákn til að tjá sig áður en þau læra að tala. 
Sigríður Björg Tómasdóttir kynnti sér málið.

Lærði 45 tákn á nokkrum mánuðum 

Táknmál eru tungumál tjáð með höndum og líkama en 
lúta að öðru leyti svipuðum lögmálum og þau mál sem 
tjáð eru með rödd. Þannig hafa táknmál málfræði og 
reglur og myndun tákna er ekki tilviljunarkennd. Táknmál 
er ekki alþjóðlegt eins og margir halda. Ekki er verið að 
tala um að kenna ungbörnum táknmál þegar rætt er um 
barnatákn, heldur tákn sem merkja einföld orð. Táknin 
geta byggt á táknmáli eða verið heimatilbúin. Hér er 
eingöngu verð að nota tákn til að styðja við tal og auð-
velda þannig tjáningu og jafnvel skilning. Margir þekkja 

aðferðina tákn með tali sem er tjáningarform ætlað heyr-
andi einstaklingum sem eiga við mál- og talörðugleika 
að stríða. Tákn með tali er ekki náttúrulegt mál eins og 
íslenskt táknmál en notar mörg tákn úr íslenska tákn-
málinu. Barnatákn eru á sama hátt oft fengin að láni úr 
íslenska táknmálinu en þau eru ekki fullkomið málkerfi.
Nánari upplýsingar um barnatákn: www.babysign.com, 
www.sign2me.com
Upplýsingar um íslenskt táknmál og efni því tengt www.
shh.is og www.deaf.is og www.tmt.is

➜ TÁKNMÁL – TÁKN – BARNATÁKN

GUÐRÚN RANDALÍN 
LÁRUSDÓTTIR

RANNVEIG 
SVERRISDÓTTIR



30% afsláttur

38% afsláttur

45% afsláttur

54% afsláttur

47% afsláttur

30% afsláttur

45% afsláttur

57% afsláttur

80% afsláttur
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timamot@frettabladid.is

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 

útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar sendist á auglysingar@frettabladid.is 

eða hringja í síma 512 5000.

Hjartaheill, samtök hjartasjúklinga, 
verður 25 ára á þessu ári. Alþjóð-
legi hjartadagurinn er í dag og af því 
tilefni ætla Hjartaheill og Hjarta-
vernd að kynna daginn með dagskrá á 
Hálsatorgi í Kópavogi. 

„Við höfum áður verið með hjarta-
göngur hvort í sínu lagi. Nú ætlum við 
að sameinast í dag, enda erum við að 
vinna í sama málefninu þótt Hjarta-
vernd sé rannsóknarsamtök en við 
sjúklingasamtök,“ útskýrir Sveinn 
Guðmundsson, formaður Hjartaheill-
ar á höfuðborgarsvæðinu.

Hann telur mikilvægt að fólk geri 
sér grein fyrir alvarleika þeirrar 
stöðu sem hjartasjúklingar á biðlista 
eftir þræðingu búa við. Að hans sögn 
deyja 750 til 800 manns úr hjartasjúk-
dómum hérlendis á hverju ári. Enginn 
annar sjúkdómur hafi svo háa dánar-
tíðni. 

„Við verðum að eyða þessum bið-
listum því það eru viðukenndar tölur 
að þrettán prósent þeirra sem bíða á 

þessum listum falla frá áður en þeir 
fá skoðun, eða 45 manns á ári. Fólk á 
öllum aldri getur greinst með hjarta-
sjúkdóm. Það er ekki nema fólk detti 
niður með hjartaáfall að það fær strax 
meðferð eins og í mínu tilviki. Það er 
hægt að segja að ég hafi verið „hepp-
inn“ að detta niður í Indlandi þar sem 
allur aðbúnaður var til staðar, sem við 
höfum ekki hér. Við eigum frábæra 
lækna en aðeins tvö þræðingartæki 
sem bæði eru orðin úrelt.“

Á döfinni er að hrinda af stað söfn-
unarátaki til að safna fyrir þriðja 
þræðingartækinu. Dagsetning hefur 
ekki verið endanlega ákveðin en 
Sveinn segir samtökin vinna að und-
irbúningi söfnunarinnar. Þriðja tækið 
myndi eyða þeim biðlistum sem nú 
eru til staðar. „Við gætum verið að 
bjarga 45 mannslífum á ári og það er 
ekki lítið. Ég vil taka fram að núver-
andi heilbrigðisráðherra hefur sýnt 
málefninu skilning og á heiður skilinn 
fyrir sitt starf,“ segir Sveinn.

Mikið starf fer fram innan Hjarta-
heillar um allt land en samtökin reka 
meðal annars æfingarstöðvar þar sem 
hjartasjúklingar geta komið og æft 
sig. Einnig veita samtökin hjartasjúk-
lingum og fjölskyldum þeirra stuðn-
ing og félagsmenn miðla af reynslu 
sinni.

„Það að greinast með hjartasjúk-
dóm er enginn dauðadómur því það 
er hægt að fá þræðingar og fólk getur 
lifað til hárrar elli. En við glímum við 
þetta vandamál, biðlistana.“

Dagskráin í dag verður á Hálsatorgi 
í Kópavogi gegnt Bókasafni Kópa-
vogs. Hún hefst klukkan 10.30 á staf-
göngukynningu og svo verða 3,5 og 10 
kílómetra hlaup ræst klukkan 10.50 og 
11.00. Allir sem ljúka hlaupi fá verð-
launapening en veitt verða verðlaun 
þeim karli og konu sem koma fyrst í 
mark í 5 og 10 kílómetra hlaupi. Þátt-
takendum verður boðið frítt í sund í 
Sundlaug Kópavogs eftir hlaupin.

heida@frettabladid.is

HJARTAHEILL:  ER MEÐ DAGSKRÁ Á ALÞJÓÐLEGUM DEGI HJARTANS Í DAG

Gæti bjargað 45 manns á ári

GLÍMIR VIÐ BIÐLISTANA Sveinn Guðmundsson, formaður Hjartaheillar á höfuðborgarsvæðinu, undirbýr söfnun fyrir nýju hjartaþræðingartæki á 
25 ára afmæli samtakanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

MERKISATBURÐIR
1855 Rósa Guðmundsdóttir al-

þýðuskáld, betur þekkt 
sem Vatnsenda-Rósa, fell-
ur frá. 

1943 Haraldur Böðvarsson og 
kona hans gefa Akranes-
kaupstað kvikmynda- og 
hljómleikahús.

1988 Önnur ríkisstjórn undir 
forsæti Steingríms Her-
mannssonar tekur við 
völdum.

1988 Minnisvarði um Ragnar H. 
Ragnar, skólastjóra Tón-
listarskólans á Ísafirði til 
36 ára, afhjúpaður.

1991 Landsbjörg, Landssam-
band björgunarsveita, 
formlega stofnað.

1994 Ferjan Estonia sekkur í 
Eystrasalti og 909 manns 
farast.

ÞÁTTASTJÓRNANDINN ED SULLIVAN 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1902.

„Ef þú gerir góðverk gerirðu 
sjálfum þér gott, því skammt-
ur af gleði er andleg lækning. 

Hún yfirstígur allar hindranir.“

Ed Sullivan stjórnaði frægum 
skemmtiþætti á sjötta og sjöunda 
áratugnum. Hann þótti hörundsár 

og langrækinn og lítið þurfti til 
að hann móðgaðist við gesti sína. 
Hann útilokaði marga úr þáttun-

um sínum ef honum líkaði ekki 
framkoma þeirra eða tilsvör. 

Bygging öldrunar- og 
hjúkrunarheimilisins 
Grund við Hringbraut var 
vígð þennan dag árið 
1930. Áður hafði verið 
rekið elliheimili á Grund 
við Kaplaskjólsveg en 
það var tekið í notkun 
árið 1922.

Þörfin fyrir úrræði 
fyrir eldri borgara var 
mikil á þessum árum en 
Reykvíkingar voru um 11.000 og mikil fátækt í 
bænum. Stjórn líknarfélagsins Samverjans hratt 
af stað fjársöfnun meðal bæjarbúa og söfnuðust 
7.286 krónur á einum mánuði. Á fyrra heimilinu 
við Kaplaskjólsveg voru heimilismenn 21 og var 
aðsóknin mikil. Bæjarstjórn úthlutaði þá lóðinni 
við Hringbraut og hófst bygging nýja heimilisins 

sumarið 1927. Fjöldi vist-
manna á nýja heimilinu 
var 56 en þeim fjölgaði 
hratt og þremur árum 
eftir opnun heimilisins 
voru þeir orðnir 115.

Grund varð fyrst stofn-
ana til að bjóða upp á 
sjúkraþjálfun fyrir heim-
ilisfólk og á sjötta ára-
tugnum var opnuð þar 
sundlaug. 

Í dag eru vistmenn á dvalar- og hjúkrunar-
heimilinu Grund 220 en áherslur á úrræði fyrir 
eldra fólk, sem ekki getur búið eitt, hafa breyst. 
Meiri áhersla er nú lögð á að fólk geti búið í 
einbýli. Hjúkrunarrýmum hefur fjölgað á kostn-
að dvalarrýma en hjúkrunarrými á Grund eru 
nú 181.

ÞETTA GERÐIST:  28. SEPTEMBER 1930

Grund við Hringbraut vígð

AFMÆLI

SIGRÍÐUR DÖGG 
AUÐUNSDÓTTIR
upplýsingafulltrúi 
er 36 ára.

ERLING ÓLAFS-
SON skordýra-

fræðingur er 59 
ára.

HILARY DUFF leikkona 
er 21 árs.

Okkar ástkæra dóttir, systir, mágkona og 
frænka,

Kristín Sigríður 
Halldórsdóttir
Æsufelli 6, Reykjavík,

sem lést 19. september, verður jarðsungin frá Fella- og 
Hólakirkju, þriðjudaginn 30. september kl. 15.00.

Hanne Hintze   Halldór Sigurðsson
Elísabet G. Halldórsdóttir  Ólafur Flosason
Erling Hintze Halldórsson  
Anna Ólafsdóttir   Hallgrímur Ólafsson
Fannar, Egill, Gunnlaugur, Flosi og Harpa Líf.

Steinsmiðja
• Viðarhöfða 1 
• 110 Reykjavík 
•  566 7878 
• Netfang: rein@rein.is

• Vönduð vinna

REIN

Legsteinar 
í miklu úrvali

Innilegt þakklæti til þeirra fjölmörgu sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát, 
minningarathöfn og útför elskulegs eigin-
manns míns, föður okkar, tengdaföður, afa 
og bróður, 

Jóns Snæs Sigurjónssonar 
frá Snæhvammi í Breiðdal. 

Guð blessi ykkur öll.

                            Hlíf Þ. Jónsdóttir
Sigurjón Jónsson Helga Ágústína   
 Lúðvíksdóttir
Guðný Elín Jónsdóttir Reynir Loftsson
Ingibjörg Guðlaug Jónsdóttir Jón Garðar Steingrímsson
Ólavía Sigurjónsdóttir Alejandro Arias
Jón Viðar Reynisson
Hlíf Ágústa Reynisdóttir 
Jóna Snædís Reynisdóttir
Solveig Sigurjónsdóttir.
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PERLAN Í AUSTRI
PHUKET



ÞAÐ HEITASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

ferðalög kemur út mánaðarlega 
með sunnudagsblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 

Forsíðumynd Radisson SAS Royal hótelið í 

Kaupmannahöfn

Pennar Sigríður B. Tómasdóttir, Gunnþóra Gunnarsdóttir

Ljósmyndir Fréttablaðið, Getty Images

Auglýsingar Benedikt Jónsson benediktj@365.is
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A
rne Jacobsen kom 
danskri hönnun á 
heimskortið á sjö-
unda áratugnum 

þegar hann hannaði húsgögn 
sem síðar hafa orðið að klassík 
og nefna má hina frægu stóla 
Svaninn og Eggið sem dæmi. 
En Jacobsen hannaði líka 
fyrsta skýjakljúf Kaupmanna-
hafnar, Radisson SAS Royal-
hótelið í hjarta borgarinnar 
sem var nokkuð umdeilt á 
sínum tíma og þótti stinga í 
stúf við lágreist gömul hús í 
kring. Allt hótelið, frá klæðn-
ingunni niður í minnstu smá-
atriði eins og húsgögn, hillur 
og náttborð voru hönnuð af 
Arne Jacobsen og þrátt fyrir 

að hótelið hafi gengið í gegn-
um ýmsa endurnýjun á undan-
förnum áratugum má enn 
dást að hinni formfögru og 
frumlegu „sixtís“-hönnun. 
Herbergi 606 hefur verið 
algerlega ósnert síðan á sjö-
unda áratugnum og hægt er 
að panta sér næturgistingu 
þar ef maður vill upplifa sann-
kallaða retro-stemningu. Veit-
ingastaðurinn Alberto K sem 
er uppi á tuttugustu hæð 
hefur getið af sér góðan orð-
stír og býður upp á framúr-
stefnulegan mat með frábæru 
útsýni yfir Kaupmannahöfn. 
Þar er notast við dönsk hrá-
efni með ítölsku ívafi og af 
matseðlinum má nefna reyk-

tan krækling með brómberj-
um, kanínu með fennel og gul-
rótum og kolkrabba með 

brenninetlum og ítölskum 
trufflum.  - amb

www.radissonsas.com
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HANDBÆKUR FYRIR SVALA FERÐA-
LANGA  Bókaforlagið Taschen, sem 

sérhæfir sig í „sófaborðsbókum“ 

um listir og ljósmyndun, hefur gefið 

út gullfallega seríu af ferðahand-

bókum. Þær fjalla ýmist um veitinga-

staði eða verslanir og eru uppfullar af 

heimilisföngum sem svalir ferðalangar 

ættu að láta sig varða á ferðum um París, 

Berlín og London. Bækurnar skarta frábær-

um ljósmyndum og eru skrifaðar af Angeliku 

Taschen sjálfri.  - amb

HREIÐUR SVANSINS
Radisson Royal SAS er eitt frægasta hótelið í Köben þar sem enn er að fi nna sixtís-stemningu.

Eggið í anddyrinu  Hvarvetna má finna hönnun Arne Jacobsen.

Anna Margrét Björnsson skrifar

ÖÐRUVÍSI JÓL

Útsýni Veitingastað-

urinn Alberto K á 

tuttugustu hæð.

HUGAÐ AÐ JÓLUM  Ef þú ætlar að skella þér í frí um hátíðirnar er það einmitt 

núna sem þú verður að huga að því. Margir þrá að komast í snæviþaktar brekk-

ur í Evrópu eða Bandaríkjunum en aðrir vinsælir jólafrísstaðir eru Karíbahafið, 

Taíland, Mexíkó, Argentína og jafnvel Ástralía. Einnig er sniðugt að komast 

í vetrarsól í Marokkó og Egyptalandi. Best er að reyna að bóka fríið fyrir 

dýrasta tímann sem byrjar 20. desember. 

flugfelag.is

Fundarfriður
Markvissir fundir í friði og ró

Upplýsingar:

Sími 570 3075

hopadeild@flugfelag.is

REYKJAVÍK

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

FÆREYJARVESTMANNAEYJAR

ÍSAFJÖRÐUR

GRÆNLAND

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

GRÍMSEY

NARSARSSUAQ

KULUSUK

CONSTABLE POINT

NUUK

T
íminn líður skjótt, sumarið er á enda og 
skammdegið fram undan. Það er ekki skrýtið 
að regnið undanfarinn mánuð láti mann 
freistast til þess að skjótast í helgarferð til 

útlanda þar sem hitastigið er enn ekki komið niður 
fyrir fimmtán og fólk situr enn úti á kaffihúsum. En 
það er líka kominn tími til þess að huga að jólafríum og  
vetrarfríunum sem er upplagt að taka í janúar og 
febrúar þegar skammdegið og slabbið gerist einum of 
niðurdrepandi hér á Íslandi. Þá er sniðugt að fljúga 
hinum megin á hnöttinn þar sem er sumar í stað vetrar, 
fá smá freknur á nefið og ný ævintýri í sálina. Hvers 
vegna ekki að láta drauminn um Asíu, Suður-Ameríku 
eða Ástralíu verða að veruleika í vetur? Uppgötva 

leyndardóma Himalayafjalla, 
sléttur Argentínu eða drauma-
veröld frum byggja Ástralíu.  
Ein minnisstæðustu jól sem ég 
hef átt voru nyrst í Ástralíu, í 
litlu þorpi á strandlengju þar 
sem óbyggður frumskógur óx 
fyrir aftan en fyrir framan mig 
var heitt Kyrrahafið og stærsta 
kóralrif veraldar undir túrkís-
bláu yfirborðinu. Hitinn var 

ótrúlegur, fór stundum nálægt fimmtíu stigum, og rak-
inn var svo mikill að það rann vatn eftir öllum glugg-
um. Eina vitið var að stefna út á haf enda fátt yndis-
legra en að sigla um suðræn höf á milli skógi klæddra 
eyja með snjóhvítum mannlausum ströndum. Þegar út 
á rifið var komið setti maður á sig snorkelið, nú eða 
köfunarbúnaðinn, og stakk sér til sunds, en undir yfir-
borðinu birtist sá mesti töfraheimur sem ég hefði nokk-
urn tímann getað ímyndað mér. Það er sannarlega 
ógleymanlegt að svamla um á milli litríkra fiska sem 
skjótast um í kóralskógi, sjá skjaldbökur, risaskötur og 
jafnvel meinlausa hákarla synda hjá án þess að taka 
eftir manni. Og ekki var verra að snæða grillaðan fisk 
á bátnum undir stjörnubjartasta himni sem ég hef 
nokkurn tímann séð með glas af ísköldu áströlsku 
chardonnay í hönd. Svona lifandi minningar sýna það 
og sanna að það er fátt skemmtilegra fyrir okkur mann-
fólkið en að breyta út af vananum, leggja land undir fót 
og uppgötva ný og spennandi ævintýri. 



Okkur langar 
til London 
og Køben

með ánægju

Mig langar að hitta Siggu vinkonu sem 
er að læra arkítektúr úti í London. Það 
er æðislegt að ganga um göturnar og 
skoða þessa mögnuðu borg með 
henni. Jú, og versla auðvitað!

Mig langar til Køben því hún 
er algjörlega ómótstæðileg í 

haustlitunum. Svo kíkir maður 
auðvitað í H&M til að fata sig 

vel upp fyrir veturinn.

 www.icelandexpress.is
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Núna er einmitt rétti tíminn til að framlengja sumarið, upplifa ljúfa haustdaga í 

Danmörku eða Bretlandi eða heimsækja vini og ættingja. Bókaðu þig út úr 

rokinu og rigningunni á Icelandexpress.is 

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verð frá:

12.400 kr. 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af verði 
fyrir skatta og aðrar greiðslur.



ÞAÐ HEITASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR

Barbados

„Þangað hef ég komið oft og verið 
yfir heilan dag en aldrei gist,“ 
segir Regína. „Þar eru fallegar 
strendur og fínt að vera ef maður 
hefur áhuga á alls kyns skipulögð-
um viðburðum. Þar er einnig nóg 
um að vera fyrir ferðamenn, góður 
matur og almennt má segja að túr-
isminn sé mjög þróaður þar. Flug-
samgöngur við Bretland eru mjög 
góðar en eyjan er hins vegar stút-
full af breskum túristum,“ segir 
Regína, sem segir það síðarnefnda 
ekki gera eyjuna endilega mjög 
spennandi.

Trínidad og Tóbagó

„Trínidad er stærri eyjan af þess-
um tveimur og höfuðborg þeirra, 
Port of Spain, er þar. Þarna er fjöl-
breytt náttúrufar og sérstaklega 
áhugavert að skjaldbökur ganga á 
land þar til að verpa. Ferðamenn 
hjálpa þeim við að grafa eggin og 
koma þeim fyrir áður en fuglarnir 
ná í þau og er varpið víst mjög 
spennandi og skemmtileg upplif-
un. Gallinn við að ferðast til Tríni-
dad er að Port of Spain er frekar 
hættuleg borg,“ segir Regína og 
bendir á að fyrir nokkrum árum 
hafi Bretar varað við ferðum til 

Tóbagó með þeim afleiðingum að 
ferðamannaiðnaðurinn hrundi 
nánast. „Þannig að um þessar 
mundir hefur maður strendurnar 
út af fyrir sig og það eru frábærar 
strendur á Tóbagó. Það er hægt að 
læra að kafa við eyjarnar. Matur-
inn er ágætur, alveg dæmigerður 
fyrir Karíbahafið; kjúklingur, 
hrísgrjón og karrí.“

Martinique

„Martinique tilheyrir Frakklandi 
og er því eins og að koma til Frakk-
lands að koma þangað, franska 
töluð, evrur notaðar og maturinn 
er franskur og alveg guðdómlegur 
reyndar. Verðlagið er hins vegar 
lægra en í Frakklandi.“ Regína 
mælir eindregið með heimsókn til 
Martinique. „Eyjan er skemmtileg 
blanda af ströndum og regnskógi. 
Það er líka mjög gaman að fara að 
skoða plantekrurnar á eyjunni og 
síðast en ekki síst mæli ég með því 
að fara í skoðunarferð á seglbát 
meðfram ströndinni. Við gerðum 
það og þá er stoppað á eyðiströnd-
um og borðað,“ segir Regína.

St. Lucia

Þar hef ég reyndar bara gist eina 
nótt, á leiðinni til Martinique, sem 

er bara í korters flugfjarlægð frá 
St. Lucia. Þar er fallegt og þar er 
vinsælt hjá ferðamönnum að 
leigja sér hús og einkakokk með 
sem eldar dýrindis máltíðir ofan í 
gesti.“

Antigua

Á þeirri eyju er sagt að séu falleg-
ustu eyjur í Karíbahafi, sagan 
segir að það séu hvorki meira né 
minna en 365 strendur á eyjunni.“ 
Eins og gefur að skilja er frábært 
að fara í frí til Antigua til að slappa 

af á ströndinni, þar er mikið af 
hótelum þar sem allt er innifalið. 
„Eyjan er frekar dýr, strendurnar 
eru æðislegar en ekki mikið að 
skoða þannig séð. Smábátahöfnin 
er reyndar mjög vinsæll áningar-
staður þeirra sem eru á ferð um 
Karíbahafið með skútu og þar er 
hörkustemning, lifandi tónlist og 
skemmtilegt að vera.“

Arúba

„Sú eyja er eins og hönnuð fyrir 
stóru skemmtiferðaskipin sem 
eru á siglingu um Karíbahafið. 
Þar er ekkert nema tax free-skilti 
úti um allt enda er hún morandi 
af búðum. Eyjan er pínkulítil og 
eiginlega ekkert nema golfvellir 
og strendur,“ segir Regína, sem 
var einmitt á siglingu um Karíba-
hafið þegar hún stoppaði á Arúba. 
Hún segir eflaust hægt að gera 
góð kaup í öllum búðunum en 
mælir ekki með eyjunni þar fyrir 
utan.

Grenada

Grenada var sú eyja sem Regína 
og fjölskylda var hvað hrifnust af. 
„Grenada er rosalega skemmtileg 
blanda af ströndum, regnskógi og 
skemmtilegu og fjölbreyttu lands-

lagi og einhverju spennandi að 
gera. Gistimöguleikar eru mjög 
fjölbreytilegir og pakkinn í heild 
sinni svo dásamlegur. Íbúarnir 
eru svo frábærir líka, jákvæðir og 
staðráðnir í að byggja eyjuna upp 
aftur eftir fellibyl sem lagði hana 
í rúst fyrir nokkrum árum.“ Gren-
ada hefur verið kölluð kryddeyjan, 
þar vaxa allar helstu tegundir af 
kryddi sem við þekkjum, lárviðar-
lauf, negull, kanill og fleira. Þarna 
var til dæmis önnur mesta fram-
leiðsla af múskat í heiminum 
þangað til fellibylurinn Ívan gekk 
yfir eyjuna. Einnig vaxa kakó-
baunir á eyjunni, sem státar af 
súkkulaðiverksmiðju.“

Að lokum

Regína mælir eindregið með fríi á 
karabísku eyjunum þó að þær séu 
misjafnlega spennandi eins og 
lesa má hér að ofan. Hún segir 
auðvelt að skipuleggja frí til eyj-
anna, t.d. í gegnum Bretland. Hún 
bendir á að stutt er á milli margra 
eyjanna, kannski nokkra mínútna 
flug og hægt er að kaupa flugmiða 
sem gerir ferðalöngum kleift að 
hoppa á milli eyja. Hreinlæti er 
mjög gott á eyjunum segir hún og 
óhætt að borða allan mat.

MEÐ FJÖLSKYLDUNNI UM 
KARÍBAHAFIÐ

Regína Bjarnadóttir þróunarhagfræðingur hefur 
ferðast með manni og dóttur sinni til fjölmargra eyja 
í Karíbahafi nu. Fjölskyldan bjó í tvö ár í Gvæjana í 
Suður-Ameríku þar sem Regína vann fyrir Sameinuðu 
þjóðirnar. Þegar kostur gafst á fríi fannst fjölskyld-
unni upplagt að fara í eyjaferð og var þá gjarnan fl og-
ið til Barbados og þaðan til annarra eyja í Karíbahafi . 
Sigríður Björg Tómasdóttir fékk að heyra eyjasögur.
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Draumur skútusiglinga-

fólks 

Karíbahafið er sannkall-

aður draumastaður til 

skútusiglinga.

Martinique Tilheyrir Frakklandi, þar er töluð 

franska og borðaður matur að hætti Frakka.

Fullkomið frí   Regína og Elín Katla, dóttir hennar, á góðri stund á eynni Grenada í Karíbahafi. Sú eyja er í mestu uppáhaldi hjá Regínu eftir 

fjölmargar heimsóknir í Karíbahaf.

Grenada Fiskimenn huga að aflanum á ströndinni. 

Fjölskyldan   Regína, Elín Katla og Henry 

Alexander Henrysson, eiginmaður Regínu. 

Kúba
Mexíkó

Venesúela

Arúba

Antigva

Barbados

Grenada

Martiník

Trínidad og Tóbagó

Bandaríkin

St. Lucia
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London

Borðað … 

Zuma. Stórkostlegur nýtískulegur 
japanskur veitingastaður og bar í 
snobbhverfinu Knightsbridge þar 
sem einnig er að finna stórversl-
anirnar Harrods og Harvey 
Nichols.  Glamúrinn drýpur hrein-
lega af öllu sem veitingastaðnum 
viðkemur, fastagestunum, innrétt-
ingunum og matnum. Boðið er upp 
á framúrstefnulegan japanskan 
mat eins og steikt eldsterkt tófú 
með avókadó salati eða grillaðan 
túnfisk með umeboshi-sósu beint 
af robata-grillinu. Sushi á Zuma er 
talið eitt það besta í Lundúnum og 
einnig er til skemmtilega fjöl-
breytt úrval af saké. 

Zuma, 5 Raphael St, SW7. www.
zumarestaurant.com

Drukkið …

Hakkasan. Þegar þú gengur niður 
stigann á Hakkasan líður þér eins 
og þú sért kominn til Kína þriðja 
áratugarins. Þessi langi og mjói 
túrkíslitaði kokkteilbar ilmar af 
reykelsi og er vel sóttur af fallega 
fólkinu. Kokkteilarnir eru svo 
margvíslegir að maður verður að 
bregða frá gin og tónik-vananum 
og bragða til dæmis hakkatini með 
campari og ferskum eplum eða 
Chinese mule sem er blanda af 
engifer, kóríander og vodka. Stað-
urinn er alltaf iðandi af lífi og er 
því skemmtileg upplyfting á hvaða 
vikukvöldi sem er. 

Hakkasan, 8 Hanway Place, 
W1T

Sofið …

Hvernig væri að gista í hjarta 
næturlífsins, nánar tiltekið í Soho? 
The Soho Hotel er „boutique“ 
hótel örstuttan spöl frá Covent 
Garden og var hannað af innan-
hússarkitektinum Kit Kemp. Hót-
elið er í stórri múrsteinsbyggingu 
og að innan eru margar tilvísanir í 
breskar hefðir ásamt áherslum á 
breska nútímalist. Á hótelinu er 
flottur bar og veitingastaður 

ásamt glæsilegri líkamsræktar-
stöð þar sem hægt er að fá leið-
sögn einkaþjálfara. Heilsulindin 
„Soholistic“ er á hótelinu en þar er 
hægt að fara í heilnudd og láta 
dekra við sig með hinum ýmsu 
fegrunarmeðferðum. 

4 Richmond Mews London W1D

Hverfið …

Þeir sem eru á höttunum eftir hipp 
og kúl London ættu að hanga í 
Shoreditch í austurhluta miðborg-
arinnar en því hverfi skaut upp á 
tískukortið þegar listamenn eins 
og Damien Hirst og Tracey Emin 
fluttust þangað. Í Shoreditch er 
fjöldi svalra kaffihúsa og nætur-
klúbba, meðal annars Hoxton Squ-
are Bar and Kitchen en þar eru oft 
tónleikar og frábærir plötusnúðar. 
(Tube: Liverpool Street) Ef þig 
langar hins vegar að upplifa ekta 
breskar hefðir er skemmtilegt að 
fara í suðurhluta Lundúna, í hverfi 
eins og Chelsea og Fulham en 
Kings Road og Fulham Road eru 
mjög flottar verslunargötur þar 
sem hægt er að finna bæði tísku-
fatnað og húsbúnað. (Tube: Sloane 
Square)  

París

Borðað … 

Chez Georges. Þessi framúr-
stefnulega hannaði veitingastaður 
er á efstu hæð Pompidou-safnsins 
og býður upp á stórfenglegt útsýni 
yfir París í gegnum stóra glugga. 
Hönnun staðarins minnir á 
Kubrick-myndina 2001: A Space 
Odyssey og matseðillinn er ein-
hvers konar franskt „fusion“. Það 
væri auðvitað kjörið að enda hér 
eftir eftirmiðdagsrölt um 
Pompidou-safnið sjálft en hinn 15. 
október hefst spennandi sýning 
um avant garde-list í París. www.
centre pompidou.fr

Drukkið …

Það svífur gamall franskur 
nýlenduelegans yfir vötnum á 
barnum Le Fumoir. Stórar viftur 

snúast í loftinu yfir þungum dökk-
um húsgögnum og gömul olíumál-
verk hanga á veggjunum. Að vísu 
hefur reykingabann skollið á í 
París eins og alls staðar annars 
staðar þannig að nafnið Le Fumoir 
er kannski villandi, en það er hins 
vegar hægt að panta ljúffenga 
kokkteila á hinum langa mahóní-
litaða bar. Bókaherbergið er sér-
staklega kósí og er yfirleitt þétt 
setið af fögrum frönskum snót-
um.

 6 rue de l’Amiral-de-Coligny, 1. 
hverfi. 

Sofið …

Hôtel du Petit Moulin er dásam-
legt lítið hótel í gamla Marais-
hverfinu eða „mýrinni“, rétt hjá 
tískubúðunum á rue Charlot og 
Picasso-safninu. Húsið var upp-
haflega elsta bakarí Parísar borgar 
en var gert upp af Nadia Murano 
sem fékk tískuhönnuðinn Christi-
an Lacroix í lið með sér. Hótelið er 
veisla fyrir augað og er í alls kyns 
brjáluðum litasamsetningum og 
blöndu af antíkhúsögnum og 
nútímahönnun. Sérhvert svefn-
herbergi er einstakt og í þremur 
þeirra má finna teikningar eftir 
Lacroix sjálfan. 

29 rue de Poitou, 3. hverfi

Hverfið …

Latínuhverfið er yfirfullt af túr-
istum og Marais er orðið eitt af 
fínni hverfum borgarinnar. Hvar 
er þá allt hipp og kúl-liðið? Nú, það 
hangir í Canal-St-Martin sem er 
síki sem liggur frá Place de la 
République yfir í Parc de la Vill-
ette. Þetta fyrrum „sjabbí“ hverfi 
var yfirtekið af ungum listamönn-
um og iðar nú af lífi. Hér er að 
finna næturklúbba, veitingastaði 
og skemmtilegar búðir, ásamt 
fallegum gönguleiðum meðfram 
síkinu. 

HEITAR HELGARFERÐIR
Þegar rigning og grámi dembist yfi r Ísland er upplagt að hoppa upp í fl ugvél og skella sér í skemmtilega 
borgar ferð. Hvort sem þú ert á höttunum eftir menningu, góðum mat og drykk, fl ottum verslunum eða 
rómantík er af nógu að taka. Ferðalög tóku púlsinn á heitustu stöðunum í haust. 

Knightsbridge: Skemmtilegt snobbhverfi sem skartar stórversluninni Harrods.

Veitingastaðurinn Zuma: Framúrstefnulegur matur og fallegt fólk.
 

Canal St Martin: Nýjasta „artí“-hverfið í 

París.

12. desember til 30. desember.

Margar útgáfur og mismunandi verð.

Jól og
aðventa
í Taílandi

Bútan
Konungsríki Þrumudrekans

Brottför í febrúar 2009.

Tour d´Angkor
Hjólað frá Taílandi til Angkor í 

Kambódíu 4. mars 2009.

AUSTURLENZKA

ÆVINTÝRAFÉLAGIÐ EHF.

Auk fjöld annarra útgáfa.
Nánari upplýsingar á www.oriental.is

www.oriental.is
Sími 577 4800 • oriental@oriental.is

11. til 25. nóvember
Opin hópferð til Taílands þar sem 

farþegar geta sjálfir ákvarðað 

dvalarstaði og hótel og þar af 

leiðandi verð og umfang.
*Verð per mann í tvíbýli. 10 dagar á Pattaya og 

3 dagar í Bangkok. Sjá nánar á www.oriental.is

Golf á Hua Hin
245.700 kr.

Taíland og Laos
256.800 kr.

Taíland og Angkor
268.000 kr.

Bangkok og Phuket
229.000 kr.

Bangkok, Chiang Mai
og Krabi

Frá 265.700 kr.
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Taíland
*Frá 198.500 kr.

Auk fjölda annarra ferða

Dæmi um aðrar útgáfur:



  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfé-
lags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum 
Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á 
heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH 
við ráðningar í störf á Landspítala. Öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Landspítali er reyklaus vinnustaður

Hjúkrunarfræðingur
Sjúkrahústengd heimaþjónusta
Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa hjá sjúkrahústengdri 
heimaþjónustu Landspítala. Deildin sinnir sjúklingum sem þurfa 
áframhaldandi sérhæfða meðferð heima eftir útskrift. Hjúkrun-
arfræðingar deildarinnar fara í vitjanir heim til sjúklinga þar sem 
þeir veita sérhæfa meðferð s.s. lyfjagjafi r, sárameðferðir, ráðgjöf 
og stuðning. Deildin er starfrækt alla daga vikunnar frá morgni til 
kvölds. Við óskum eftir hjúkrunarfræðingi sem hefur góða reynslu 
og samskiptahæfi leika. Hjá okkur starfar samhentur hópur hjúkr-
unarfræðinga. 

Umsóknir berist fyrir 13. október 2008 til Dagbjartar Þyri Þorvarð-
ardóttur, deildarstjóra E-2 Fossvogi, netfang dthyri@landspitali.is 
og veitir hún upplýsingar í síma 543 3297.

Hjúkrunarfræðingar
Hjúkrunarsveit Landspítala
Við auglýsum eftir hjúkrunarfræðingum í hjúkrunarsveit Land-
spítala. Hjúkrunarfræðingar hjúkrunarsveitar starfa á hinum ýmsu 
deildum spítalans bæði á einstökum vöktum og vegna tímabund-
inna verkefna. Vinnuhlutfall getur verið breytilegt og vinnutími 
sveigjanlegur. Boðið er upp sérskipulagðan þjálfunartíma á bráða-
deildum spítalans í upphafi  starfs.
Umsækjendur skulu hafa a.m.k. 3ja ára starfsreynslu í hjúkrun. 
Við leitum að framsæknum hjúkrunarfræðingum sem eru tilbúnir 
að koma og vinna á nýjum vettvangi þar sem krafi st er sjálfstæðra 
vinnubragða, haldgóðrar þekkingar í hjúkrun og góðra samskipta-
hæfi leika.

Umsóknir berist fyrir 13. október 2008 til Dagbjartar Þyri Þorvarð-
ardóttur, deildarstjóra E-2 Fossvogi, netfang dthyri@landspitali.is 
og veitir hún upplýsingar í síma 543 3297.

Velferðasvið

   

Miðgarður, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness leitar að

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Deildarstjóri
Metnaðarfullur einstaklingur óskast í starf deildarstjóra nýs 
búsetukjarna fyrir geðfatlaða í Grafarvogi, þar sem munu búa 
6 einstaklingar. Um er að ræða fullt starf sem er fjölbreytt og 
reynir á frumkvæði.

Helstu verkefni: 
• Stuðningur við íbúa
• Samskipti við ættingja
• Umsjón með innkaupum
• Þátttaka í mótun innri sem ytri starfsemi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Reynsla af starfi  með geðfötluðum
• Þekking og áhugi á málefnum geðfatlaðra
• Skipulagshæfi leikar
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Framtakssamt starfsfólk í vaktavinnu
Leitum eftir jákvæðu og drífandi starfsfólki í vaktavinnu á dag- 
og kvöldvaktir og svo næturvaktir eingöngu í búsetukjarna fyrir 
geðfatlaða í Grafarvogi.

Helstu verkefni:
• Samvera og félagslegur stuðningur við íbúa
• Aðstoða íbúa við daglegar athafnir
• Þátttaka í sköpun og þróun nýrra tækifæra fyrir íbúa 

Menntunar og hæfniskröfur:
• Félagsliðanám, stuðningsfulltrúanám eða háskólanám 
  sem nýtist í starfi  æskilegt en ekki krafa
• Reynsla af því að vinna með fólki
• Áhugi á málefnum geðfatlaðra
• Hæfni í mannlegum samskiptum

Matráður
Hagsýnn einstaklingur óskast í 50% starf til að taka að sér 
matseld í hádeginu alla virka daga í búsetukjarna fyrir 
geðfatlaða í Grafarvogi. 

Helstu verkefni:
• Matseld og bakstur fyrir 6-10 manns
• Gerð matseðla í samráði við íbúa og deildarstjóra
• Virkja áhuga íbúa á matseld

Hæfniskröfur:
• Viðkomandi þarf að geta reitt fram hollan og góðan 
  heimilismat 
• Vera meðvitaður um hollustu í matargerð
• Hafa reynslu af og brennandi áhuga á matreiðslu
• Hafa áhuga á málefnum geðfatlaðra

Viljir þú taka þátt í uppbyggingu nýs búsetuúrræðis og vera 
með í að skapa og móta vinnuumhverfi  þitt, hvetjum við þig 
til að sækja um, karla jafnt sem konur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar 
viðkomandi stéttarfélags

Aldurstakmark umsækjenda er 20 ár. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar veitir: Eva Dögg Júlíusdóttir, forstöðukona, 
í síma 411-1400, netfang: eva.dogg.juliusdottir@reykjavik.is 

Umsóknum skal skilað ásamt ferilskrá rafrænt á vef Reykja-
víkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir 12. október nk.
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B A R N A F A T A V E R S L U N
STARFSMAÐUR Í AFGREIÐSLU

 
óskast í ítalska sérverslun. Vinnutími 13 - 18 og einn 
laugardag í mánuði. Um er að ræða mjög áhugavert lífl egt 
og skemmtilegt starf.

Hæfniskröfur:
Reynsla af verslunarstörfum kostur en ekki skilyrði.
Reyklaus og með þægilega framkomu.
Snyrtileg, skipulögð og vera sjálfstæð í vinnubrögðum.

Áhugasamir vinsamlegast sendið umsóknir 
á iana@simnet.is

Bifreiðastjórar
 Hópbifreiðaréttindi

Vegna aukinna verkefna vantar okkur nokkra bifreiðastjóra 
til starfa sem fyrst. Um er að ræða bæði 100% störf 
og hlutastörf sem henta bæði konum og körlum.

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Tryggvi 
í síma 515-2700 á skrifstofutíma.

        

Þrif, frágangur og akstur
Vegna aukinna verkefna okkar vantar

  konu eða karl (með réttindi til aksturs hópferðabíla) 
til starfa sem fyrst við þrif og frágang á 

strætisvögnum og hópbílum 
Vinnutími frá 00:00 til 08:00

Nánari upplýsingar gefa Ágúst og Tryggvi
í síma 515-2700 á skrifstofutíma.
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PricewaterhouseCoopers hf. á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki á sviði endurskoðunar, reikningsskila, fjármálaráðgjafar, skatta- og lögfræðiráðgjafar. Fyrirtækið er íslenskt en hluti af alþjóðlegri keðju sem er sú stærsta á sínu sviði í heiminum. 
PwC hefur það að markmiði að tryggja óhæði og trúverðugleika í störfum sínum og veita ávallt bestu faglegu þjónustu sem völ er á. Aðgengi er tryggt að nýjungum og þróun í þjónustu með markvissu innra star� , endurmenntun og þátttöku í 

alþjóðlegu samstar� . Sterk staða fyrirtækisins byggist fyrst og fremst á afburða hæ� leikum og reynslu starfsmanna. Mikið er lagt upp úr því að e� a fólk í star�  og veita því brautargengi innan fyrirtækisins.

*connectedthinking

Spennandi tækifæri fyrir endurskoðendur og viðskiptafræðinga

Áhugaverð störf í alþjóðlegu umhver� !
Hvað bjóðum við?
Við bjóðum þér áhugavert starf hjá nútímalegu fyrirtæki sem er hluti af PwC 
endurskoðunarkeðjunni, þeirri stærstu á sínu sviði í heiminum. Þú vinnur mikil-
væg verk með góðu fólki og við tökum vel á móti þér.

� Góður starfsandi og tækifæri til að vaxa í star� 
� Fjölbreytt verkefni þar sem þitt frumkvæði nýtist
� Símenntun í alþjóðlegu og lærdómsríku umhver� 
� Sveigjanlegur vinnutími og áhersla á heilbrigða lífshætti

Umsóknir
Umsóknir óskast sendar Þórunni Auðunsdóttur, mannauðsstjóra, eða á www.
pwc.com/is fyrir 6. október n.k. Nánari upplýsingar veitir mannauðsstjóri, 
thorunn.audunsdottir@is.pwc.com

Vegna aukinna umsvifa viljum við stækka okkar góða starfsmannahóp enn frekar 
bæði á Akureyri og í Reykjavík. Við óskum að ráða löggilta endurskoðendur eða 
viðskiptafræðinga af endurskoðunarsviði til fjölbreyttra starfa. Þetta er tækifæri 
til að starfa í krefjandi og spennandi umhver�  íslensks og alþjóðlegs viðskiptalífs, 
með þátttöku í fjölþjóðlegu samstar�  og möguleikum á hluta starfstímans ytra.

Hvaða kröfur gerum við?
Við sækjumst eftir krafmiklu samstarfsfólki, sem langar til að takast á við verðug 
og gefandi verkefni. Viðkomandi sækist eftir því að læra enn meira, trúir því að 
framlag hans/hennar skipti máli og einblínir á lausnir fremur vandamál.

� Reynsla af endurskoðunarverkefnum…
� … eða af bókhaldi, uppgjörum, skattaframtalsgerð og tengdum verkefnum
� Jákvætt hugarfar og uppörvandi framkoma
� Góð samstarfshæfni og vilji til að miðla öðrum
� Öguð vinnubrögð og skipulagshæfni 

HEIMILISAÐSTOÐ 
Útivinnandi hjón með 3 börn á aldrinum, 3ja ára, 4 ára og 9 ára, óska 
eftir heimilishjálp aðallega til að aðstoða með börnin. Vinnutími alla 
eða fl esta virka daga frá kl. 14.00-18.00 auk aðstoðar vegna veikinda 
eftir þörfum. “Amman” myndi taka á móti elsta barninu úr skóla og 
sækja yngri börnin á leikskóla sem er í nágrenni við heimilið.

Svör sendist á box@frett.is merkt “HEIMILISAÐSTOÐ123”, 
eða hringið í farsíma 896 2266. 

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 
110 Reykjavík, sími 530 4200

Byggingaverkamenn vantar til starfa á 
höfuðborgarsvæðinu. 

Upplýsingar veitir Eiríka Ásgrímsdóttir í 
síma 530-4200.

Sækja skal um á vefsíðu ÍAV www.iav.is 

Heilsuhúsið Skólavörðustíg

Skólavörðustíg • Kringlunni • Smáratorgi • Selfossi • Lágmúla • Akureyri

Hefur þú áhuga á heilsu- og heilsuvörum? 
Við leitum að drífandi og metnaðarfullum starfsmanni 
í Heilsuhúsið á Skólavörðustíg.

Hæfniskröfur:
• Áhugi og góð þekking á heilsu og heilsuvörum
• Góðir söluhæfileikar og rík þjónustulund
• Góð tölvukunnátta
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði
• Reynsla af verslunar- og þjónustustörfum er æskileg.

Um er að ræða 50-100% starf á breytilegum vinnutíma 
og annan hvern laugardag. Viðkomandi þarf að geta hafið 
störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 8. október 2008. Farið verður með 
allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar veitir Steinunn Hafsteinsdóttir, verslunar-
stjóri Heilsuhúsanna, í síma: 693 2244. Umsóknum skal skilað 
á netfangið: steinunn@heilsuhusid.is
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SÖLUFULLTRÚAR ÓSKAST
Fasteignasalan RE/MAX Bær, Malarhöfða 2, óskar eftir 
að ráða vana sölufulltrúa strax. Í boði er skemmtilegur 
vinnustaður og frábær aðstaða. Áhersla er lögð á fagleg 

vinnubrögð. Góð laun fyrir duglega einstaklinga. 
Með allar umsóknir verður farið sem trúnaðarmál. 

Vinsamlegast sendið umsókn 
með uppl. um menntun og fyrri störf 

á tse@remax.is fyrir 10. okt. n.k.



SUNNUDAGUR  28. september 2008 5

Verkefnalausnir óska eftir að ráða í eftirfarandi starf:

Starfsmann í bókhald og 
almenn skrifstofustörf - 50% starf.

Starfssvið:  Færsla bókhalds, símsvörun, reikningagerð, 
undirbúningur námskeiða, pantanir á vörum.

Hæfniskröfur:  Stúdentspróf eða sambærileg menn-
tun, reynsla af skrifstofustörfum, haldgóð tölvuþekking, 
þekking og góð þekking á Navision ásamt góðri íslensku 
og ensku kunnáttu, góð samskiptahæfni, þolinmæði, 
jákvæðni og hæfni til að vinna sjálfstætt.

Um er að ræða tímabundið starf til eins árs.Vinnutími 
samkomulag. Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem 
fyrst. Umsóknir sendast merktar “skrifstofustarf” á 
verkefnalausnir@verkefnalausnir.is. 

Umsóknarfrestur til 5.10.2008

Menntasvið

Árbæjarskóli, Rofabæ 34, sími 411 7700
• Starfsmaður á bókasafn, 70-100% staða
• Kennari í upplýsingatækni frá 1.desember
• Stuðningsfulltrúi, 70% staða

Austurbæjarskóli, v/Vitastíg, sími 411 7200
• Kennari í 4.bekk,  75% starf

Borgaskóli, Vættaborgum 9, sími 577 2900
Raungreinakennari, 100% staða. Laus 15.október 

Foldaskóli, Logafold 1, sími 540 7600
• Íþróttakennari frá áramótum, 100% starf
• Umsjónarkennari í 1.bekk, 100% starf
• Skólaliði, 50% starf, kl.12-16

Háteigsskóli, v/ Háteigsveg, sími 530 4300
• Kennari í 100 % starf, kennsla í 4.bekk og 
  móttökudeild fyrir nýbúa

Korpuskóli,  Bakkastöðum 2, sími 411 7880
• Kennari í 6-7 bekk, 50% starf

Laugalækjarskóli, v/Laugalæk, sími 588 7500
• Skólaliði, 100% staða

Laugarnesskóli, Kirkjuteigi 24, sími 411 7444
• Skólaritari, 100% staða

Seljaskóli, Kleifarseli 28, sími 411 7500
• Íþróttakennari fyrir stúlkur, afl eysing 
   frá 1. janúar 2009

Ekki er um tæmandi upptalningu lausra starfa að ræða. 
Öll laus störf á Menntasviði eru auglýst á 

www.reykjavik.is/storf. 
Þar er að fi nna frekari upplýsingar um hverja stöðu 
og umsóknarfresti. Þar er einnig hægt að sækja um.

Upplýsingar veita skólastjórar og aðstoðarskólastjórar í 
viðkomandi skólum. Laun eru skv. kjarasamningi 
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Störf í grunnskólum

Getum alltaf bætt við okkur eldklárum,
handlögnum, úrræðagóðum, þaulreyndum,
gallhörðum, fluggáfuðum, sjóuðum,
óhræddum, mannblendnum, röggsömum,
sjálfstæðum, þrælduglegum, stundvísum,
samviskusömum, kankvísum, smekklegum,
heiðarlegum, mannlegum, kurteisum,
bráðsnjöllum, hrífandi, snyrtilegum en þó 
umfram allt skemmtilegum starfskröftum.

VÉLASVIÐ KLETTAGÖRÐUM - ÞJÓNUSTUDEILDIR

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Símonarson, þjónustustjóri vélasviðs, í síma 590 5152 eða í tölvupósti, 
svsi@hekla.is. Hægt er að senda inn umsókn og ferilsskrá til Valdísar Arnórsdóttur starfsmannastjóra á 
netfangið va@hekla.is eða á heimasíðu okkar. 
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Vélasvið HEKLU flytur inn og þjónustar 
m.a. eftirtalin vörumerki: Caterpillar 
vinnuvélar, aflvélar og sjóvélar, Scania 
flutningabíla, Caterpillar lyftara, Goodyear 
hjólbarða og Hiab krana. Boðið er upp á 
úrvals aðstöðu til viðgerða og viðhalds, 
gott tæknilegt umhverfi, ásamt miklum 
möguleikum á þjálfun og endurmenntun. 
HEKLA er stærsti sölu- og þjónustuaðili 
bíla og véla á Íslandi. Markmið HEKLU er 
að vera í fararbroddi hvað varðar þjónustu 
til viðskiptavina og markaðssetningu 
þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og 
þjónustar.

Vinnuvélar/aflvélar

Starfsmenn í vinnuvélaþjónustu 
sinna almennri viðhaldsvinnu 
og viðgerðum á stórum og 
smáum Caterpillar vinnuvélum 
og/eða aflvélum. Óskað er eftir 
fagmenntuðum vélvirkjum, 
vélfræðingum, bifvélavirkjum 
eða viðgerðamönnum með 
reynslu.

Lyftarar

Starfsmenn í lyftaraþjónustu 
sinna almennri viðhaldsvinnu 
og viðgerðum á Caterpillar 
lyfturum. Óskað er eftir 
fagmenntuðum vélvirkjum 
eða viðgerðamönnum með 
reynslu.
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Ungbarnaleikskólinn Bjarmi

Leikskólinn Bjarmi í Hafnarfi rði auglýsir laust 
til umsóknar starf leikskólakennara, ásamt 
starfsmanni í eldhús í 50% starfshlutfall. Um-
sækjendur þurfa að geta hafi ð störf sem fyrst.

Leikskólinn Bjarmi er nýr leikskóli sem rekinn er með 
þjónustusamningi við Hafnarfjarðarbæ. Leikskólinn 
er ungbarnaleikskóli fyrir börn á aldrinum 9 - 24 
mánaða. 
Starfað er samkvæmt starfsaðferðum Reggio Emilia 
og munu 24 börn dvelja í leikskólanum. Fyrsta 
skólaárið verður unnið þróunarstarf með áherslu á 
nám og umhyggju yngstu barna í leikskólum. 

Hægt er að sækja um störfi n á heimasíðu skólans 
http://www.leikskolinn.is/bjarmi  
Einnig er hægt að senda umsókn ásamt starfsferils-
skrá á netfangið bjargir@gmail.com 

Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690 
2709 og Svava Björg í síma 695 3089

Hólagarði  •  Hagkaup Skeifunni  •  Hagkaup Akureyri

Lyfjatæknir – Sölu- og afgreiðslufólk
Vegna vaxandi starfsemi getum við bætt lyfjatæknum og sölu- 
og afgreiðslufólki í apótek okkar í Reykjavík.
Störfin felast m.a. í ráðgjöf til viðskiptavina um vörur í verslun, afgreiðslu 
á kassa, ráðgjöf og afgreiðslu á lausasölulyfjum og afhendingu lyfja gegn 
lyfseðli.

Um er að ræða 70% – 100% störf. Í boði eru líflegir vinnustaðir, gott 
vinnuumhverfi og samkeppnishæf laun.
Við leitum að drífandi starfsfólki með ríka þjónustulund, söluhæfileika, 
góða tölvukunnáttu og getu til að vinna undir álagi. Reynsla af verslu-
narstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er kostur.
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Lyfju,
www.lyfja.is og hjá lyfsölum, Þorgils Baldurssyni, Apótekinu Hólagarði, 
(thorgils@apotekid.is) og Margréti Höskuldsdóttur, Apótekinu Skeifunni,
(margretj@apotekid.is).
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir 
til þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu.

Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is
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Síðumúli 23 | 108 Reykjavík | 580 7000 | securitas.is

Vilt þú vinna í fjölbreyttu, skemmtilegu og hreinlegu umhverfi? 
Á meðal verkefna eru myndavélakerfi, innbrota- og brunaviðvörunar-
kerfi og aðgangsstýri- og hússtjórnarkerfi, ásamt því að aðstoða 
viðskiptavini og tæknimenn í þjónustuveri. 

Hæfniskröfur
Sveinspróf í rafvirkjun, rafeindavirkjun eða símsmíði

Almenn tölvukunnátta

Enskukunnátta

Þjónustulund og ánægja af samvinnu

Áhugi á aukinni þekkingu í starfi

    

Slippurinn Akureyri ehf. óskar eftir að ráða 
eftirfarandi starfsmenn:

      Tæknimaður
 Óskum eftir öfl ugum tæknimanni 
 með kunnáttu á auto-cad

      Rafeindavirki
 Í DNG-deildina vantar okkur liðsauka vegna 
 aukinna verkefna

Að auki vantar okkur vélstjóra, 
vélvirkja, stálsmiði og verkamenn

Upplýsingar í síma 460 2900.  
Umsóknir sendist á slipp@slipp.is

Slippurinn Akureyri ehf. - DNG - Naustatanga 2 - 600 Akureyri
Sími: 460 2900 - Fax: 460 2901 - www.slipp.is - www.dng.is
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Verkamenn óskast til vinnu við gatna- og 
vegagerð á höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 821 1230 
og Þórhallur í síma 821 1237.

Verkamenn

í  o k k a r  l i ð i ?

Actavis hf.   Reykjavíkurvegi 76-78    220 Hafnarfirði   s 550 3300   f 550 3301   @ actavis@actavis.is   w www.actavis.is   

Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæðasamheitalyfja. Hjá Actavis starfa um 11 þúsund einstaklingar í 40 löndum 
sem eru reiðubúnir að taka áskorunum með það að markmiði að koma Actavis í fremstu röð samheitalyfjafyrirtækja.

Actavis leitar að metnaðarfullum einstaklingum til starfa sem eru tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni.

Actavis leitast við að ráða starfsfólk sem:

• sýnir metnað í hverju því sem það innir af hendi

• sýnir viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustulund

• leggur áherslu á samvinnu, því í sameiningu komumst við lengra en við getum ein

• ber virðingu fyrir auðlindum sínum og sýnir hagkvæmni í daglegum störfum

• hefur nægan sveigjanleika til að geta gripið tækifærin sem því gefast

• sýnir framsækni og lætur hlutina gerast

Starf við lyfjablöndun 
Í starfinu felst:
• Uppvigtun hráefna
• Blöndun og frumvinnsla hráefna
• Samsetning á vélum
• Skjalfesting

Hæfniskröfur:
• Við leitum að einstaklingum sem búa yfir hæfni  
 til að tileinka sér starfsemi á sérhæfðum   
 vélbúnaði
• Reynsla og/eða þekking á framleiðslu 
 eða sambærilegum iðnaði er kostur
• Iðnmenntun eða sambærileg menntun 
 er kostur 

Vinnutími:
• Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á  
 þrískiptum vöktum. Unnið er viku í senn á dag- og  
 kvöldvöktum og sjöttu hverja viku á næturvöktum.

Starf við lyfjapökkun 
Í starfinu felst:
• Pökkun á töflum í glös og þynnur
• Þrif á pökkunarvélum og pökkunarsvæði
• Eftirlit með pökkunarlínum
• Stillingar og breytingar á tækjabúnaði
• Skjalfesting
• Sýnataka 
• Merkingar á vörum til útflutnings

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun er kostur 
• Nákvæmni og vandvirkni
• Hæfni til að tileinka sér starfsemi flókins vélbúnaðar er kostur
 
Vinnutími:
• Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á þrískiptum  
 vöktum.  Unnið er viku í senn á hverri vakt 5 daga vikunnar 
 og 4 daga þegar um er að ræða næturvaktir.

Actavis veitir starfsmönnum sínum árlega styrki til íþróttaiðkunar auk 
fræðslustyrks. Við höfum gott mötuneyti og öflugt starfsmannafélag auk 
þess sem ein af líkamsræktarstöðvum World Class er í húsakynnum Actavis 
að Dalshrauni 1. 

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 5. október nk.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

· Almenn afgreiðsla

· Ráðgjöf og sala til viðskipavina

· Vönduð framkoma · Rík þjónustulund

· Hæfni í mannlegum samskiptum

· Söluhæfileikar

Starfssvið Hæfniskröfur

Verslunarstarf fullt starf og hlutastarf
Þekkt tískuverslun með vandaða og þekkta vöru, bæði dömu- og herrafatnað ásamt skóm og 
fylgihlutum leitar að þjónustulunduðum einstaklingum, með fágaða framkomu til starfa í verslun.

Um tvö stöðugildi er að ræða annars vegar fullt starf og er vinnutími frá kl. 10:00 til kl. 18:30  og hins 

vegar hlutastarf með vinnutíma frá kl. 12:00 til kl. 18:30 en einnig kemur til greina minna starfshlutfall 

með styttri vinnutíma.
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Vélaviðgerðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni, vönum 

þungavinnuvélaviðgerðum og líkum tækjum á 
vélaverkstæði. Þekking og reynsla í viðgerðum 

á rafmagns og vökvakerfum æskileg.

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustu-
lund og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni auk 

ferðalaga. Þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson 
í síma: 575 2400 og 693 3213 eða 

atvinna@ishlutir.com

Íshlutir ehf Völuteig 4 270 Mosfellsbæ
Sími: 575 2400.

www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Félagsstarf aldraðra, Gjábakka
 • Starfsmaður í eldhús 65%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Starfsmaður frístundaheimilis fyrir börn og   
  unglinga með sérþarfir
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Liðveisla, tilsjón og persónuleg ráðgjöf
 • Liðveisla, tvö hlutastörf
 • Barnavernd, tilsjón
Roðasalir – sambýli og dagþjálfun
 • Starfsmenn í dagþjálfun

ÍTK – Íþrótta- og tómstundaráð
 • Fönix , félagsmiðstöð, frístundaleiðbeinandi

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS
Hörðuvallaskóli:
 • Starfsmenn í Dægradvöl 50%-70%
Kársnesskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100%
 • Matráður starfsmanna
Salaskóli:
 • Forfallakennari í ensku og stærðfr. í unglingadeild
Snælandsskóli:
 • Gangavörður/ræstir 100% starf
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl
 • Stuðningsfulltrúi 50%
 • Skólaliði 50%

LAUS STÖRF

Velferðarsvið

   

Starf hjá Búsetu- og stuðningsþjónustu fyrir geðfatlaða

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis óskar eftir að 
ráða starfsmann í Búsetu- og stuðningsþjónustu fyrir geð-
fatlaða, Gunnarsbraut 51.

Ert þú starfsmaðurinn sem við leitum að ? Við erum að leita 
að öfl ugum liðsmanni í hóp frábærra starfsmanna og íbúa 
Búsetu- og stuðningsþjónustunnar sem getur tekið þátt í 
uppbyggingu á metnaðarfullu starfi  með geðfötluðum.

Helstu verkefni:
•  Starfi ð felst m.a. í því að hvetja, styðja, leiðbeina eða 
    örva íbúa við þau markmið sem þeir hafa sett sér í daglegu  
    lífi  með það að leiðarljósi að íbúar geti tekið aukinn þátt       
    í samfélaginu á eigin forsendum og þurfi  sem minnst á      
    stofnanadvöl að halda.
•  Við vinnum eftir VSL aðferðafræðinni; virkjum, styðjum 
   og leysum. 
•  Boðið er upp á stuðning og þjálfun í starfi , vaktavinnu,       
    fjölbreytt verkefni og þátttöku í þróunarstarfi  tengdu 
    þjónustu við geðfatlaða.

Hæfniskröfur: 
• Æskilegt er að umsækjandi hafi  lokið félagsliðanámi eða hafi   
  menntun og/eða reynslu sem nýtist í starfi .
• Mikið er lagt upp úr góðum samskiptahæfi leikum, jákvæðni,  
  þjónustulund og sjálfstæði í vinnubrögðum.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar veita Ásta Kristín Benediktsdóttir, forstöðu-
maður og Soffía Dagbjört Jónsdóttir, deildarstjóri í síma 562-
0081 eða á netfangið asta.kristin.benediktsdottir@reykjavik.is 
eða soffi a.dagbjort.jonsdottir.@reykjavik.is 

Umsækjendur er bent á að sækja um starfi ð á heimasíður 
Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf fyrir 14. október nk.
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www.kopavogur.is og job.is 

KÓPAVOGSBÆR

Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri sem fyrst
 • Leikskólakennari
 • Sérkennsla sem fyrst
Baugur:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi v/sérkennslu
Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar
 • Leikskólakennari - myndlist, tónlist
 • Leikskólakennari – íþróttasalur
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, skilastaða
Grænatún:  554 6580
 • Leikskólakennari 50% v/stuðnings
Hvarf:  570 4900
 • Deildarstjóri
 • Leikskólakennarar/leiðbeinendur
 • Sérkennslustjóri, sem fyrst
 • Stuðningsaðili við fatlað barn
 • Aðstoð í eldhús 100%
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Leikskólak/þroskaþjálfi v/sérkennslu 70%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólakennari/leiðbeinandi, tímabundið
     hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennari 
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennari á deild/sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar

Kynnið ykkur launakjör í 
leikskólum í Kópavogi

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og 
Hringbraut, skrifstofu mannauðsmála Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á 

Landspítala. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Landspítali er reyklaus vinnustaður

Upplýsingatæknisvið Landspítala óskar eftir að ráða í eftirtalin störf

Meðal verkefna:
• Viðhald á öryggisvottun UTS.
• Viðhald á skipulagshandbók sem lýsir starfsemi UTS.
• Framkvæmd áhættumats tengt upplýsingaöryggi.
• Framkvæmd innri úttekta vegna öryggisvottunar.
• Miðlun þekkingar um upplýsingaöryggi til starfsmanna UTS.
• Að sjá til þess að kröfum í lögum, reglugerðum og stöðlum sé fylgt.
• Viðhalda þekkingu og fylgjast með nýjungum/ þróun tengdri 
  gæða- og öryggisstjórnun.
• Innleiðing á skjalastjórnun á UTS.

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi .
• Þekking á öryggisstöðlum og tölvuöryggismálum auk starfsreynslu.
• Reynsla af verkefnastjórnun.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sveigjanleiki.

Meðal verkefna:
• Rekstur á Microsoft og Citrix umhverfi .
• Tryggja öryggi á netumhverfi  LSH.
• Taka þátt í að móta og hanna framtíðar rekstrarumhverfi .
• Viðhalda þekkingu og fylgjast með nýjungum/þróun í 
  tækniumhverfi nu
• Skráning á búnaði.
• Samskipti við birgja.

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi  s.s. kerfi s- eða 
  tölvunarfræðimenntun.
• Sérfræðigráður frá Microsoft og Citrix er kostur.
• Umfangsmikil starfsreynsla við kerfi srekstur.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sveigjanleiki.

Meðal verkefna:
• Rekstur á netumhverfi  
• Rekstur á þráðlausu netumhverfi . 
• Tryggja öryggi á netumhverfi  LSH.
• Taka þátt í að móta og hanna framtíðar rekstrarumhverfi .
• Viðhalda þekkingu og fylgjast með nýjungum/ þróun í 
  tækniumhverfi nu
• Skráning á búnaði.
• Samskipti við birgja.

Menntun og hæfni:
• Háskólamenntun er nýtist í starfi  s.s. kerfi s- eða 
  tölvunarfræðimenntun.
• Sérfræðigráður frá Cisco er kostur.
• Umfangsmikil starfsreynsla við kerfi srekstur.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.
• Frumkvæði og sveigjanleiki.

Umsóknir berist rafrænt fyrir 15. október 2008 til Friðþjófs Bergmann, deildarstjóra, netfang diddi@landspitali.is 
og veitir hann upplýsingar í síma 543 5244. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um nám og fyrri störf.

Gæða- og öryggisstjóri
Ábyrgðarsvið gæða- og öryggisstjóra er að sjá um viðhald og þróun á upplýsingaöryggisstaðlinum ISO27001 í starfsemi 
upplýsingatæknisviðs (UTS) og í samræmi við upplýsingaöryggisstefnu LSH.

Kerfi sstjóri - Tæknideild
Ábyrgðarsvið kerfi sstjóra tæknideildar er að sjá um rekstur á Microsoft og Citrix umhverfi  Landspítala í samstarfi  við aðra kerfi sstjóra.

Netstjóri - Tæknideild
Ábyrgðarsvið netstjóra tæknideildar er að sjá um rekstur á Cisco netumhverfi  Landspítala í samstarfi  við aðra netstjóra.

Kokkarnir veisluþjónusta

Við leitum eftir manneskju í afgreiðslu í Osta- og 
sælkeraborðið í Hagkaupum Kringlunni. Við leitum 

af manneskju með mikinn áhuga á mat og ma-
targerð og hafi  gaman af mannlegum samskiptum. 
Vinnutími byrjar milli 10-11 og stendur til 18-19 og 

annan hvern laugardag.

Einnig vantar aukafólk seinnipart viku. 

Áhugasamir sendið tölvupóst á runar@kokkarnir.is 
eða hringið í síma 511-4466 milli kl 9 og 17.
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Í Nóatúni vinnur hæfileikaríkt fólk sem myndar samheldinn hóp og 
leggur sig fram við að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks
þjónustu. Vilt þú vinna nokkra tíma seinnipart dags eða um helgar? 
Við leitum nú eftir ábyrgu og jákvæðu fólki í fjölbreytt störf.

Hægt er að sækja um með því að hafa samband við Guðríði H. Baldursdóttur 
starfsmannastjóra í síma 585 7000, á vefnum www.noatun.is eða senda umsókn á 
Kaupás hf. Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. starfsmannastjóra.

í kjötiBestir
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noatun.is Léttir þér lífið!

Við bjóðum
þig velkominn

í hópinn!

Spennandi störf í boði
fyrir fólk með lífsreynslu!

Hjúkrunardeildarstjóri 
Sunnuhlíð hjúkrunarheimili óskar eftir að 

ráða deildarstjóra á hjúkrunardeild.

Á deildinni eru 27 hjúkrunarrými og skiptast 
þannig að 23 heimilismenn búa á deildinni en 
4 eru á hverjum tíma í skammtímainnlögn.

Gerð er krafa um viðurkennt hjúkrunarpróf og leyfi  
frá heilbrigðisráðuneytinu til að stunda hjúkrun.  
Nám í stjórnun og/eða öldrunarhjúkrun er æski-
legt sem og starfsreynsla í hjúkrun.

Upplýsingar um starfi ð veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir

hjúkrunarforstjóri
Sími 5604163 eða 5604100

Netfang dagmar@sunnuhlid.is
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Komið og skoðið opin hús í dag - hér finnið þið það sem þið leitið að

Sjávargrund 14B - 210 Garðabæ

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30
Glæsilegt raðhús með mikilli lofthæð ásamt
bílastæðahúsi og lokuðum garði.
Svefnherbergin eru 4, stórt hobbýrými, 2
baðherbergi, 2 svalir. Endurnýjað eldhús.

41.900.000
5

191,4 fm Edda s.896 6694

Lyngmóar 6 - 210 Garðabær

Opið hús í dag frá kl. 14:00 - 14:30

25.900.000
3-4

113,5 fm Bílskúr: Já

Kambsvegur 35 - 104 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl. 15:00 - 15:30

41.900.000
5

161,1 fm Bílskúr: Já

Torfufell 25 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl. 16:00 - 16:30

16.700.000
3

80,7 fm

Ólafsgeisli 123 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag sunnud frá kl. 17:00-17:30.

54.900.000
6 - 3 svh.

181,7 fm

Kristnibraut 89 - 113 Reykjavík

Opið hús í dag sunnudag frá 16:00 - 16:30

36.900.000
4 - 3 svh.

176,0 fm

Engjavellir 5a - 221 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá kl. 18:00 - 18:30

27.900.000
4

109,3 fm

Nönnufell 3 - 109 Reykjavík

Opið hús í dag frá kl. 17:00 - 17:30

17.500.000
2

100 fm

Klassísk og falleg 3-4ra herbergja íbúð
m/bílskúr á eftirsóttum stað í Garðabænum.
Fallegt útsýni. Uppl. gefur Jóhanna Kristín í
síma 698.7695.

LÆKKAÐ VERÐ: Mikið endurnýjuðm 5 herb.
sérhæð m/bílskúr í klassískum evrópskum
stíl. Fallegt eldhús og bað. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín í síma 698.7695

Ein sú ódýrasta í Fellahverfinu: LÆKKAÐ
VERÐ: Þessi er fín og á mjög góðu verði.
Komið í opið hús og sannfærist. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín í síma 698.7695

Glæsileg sérhæð með fallegu útsýni. Vel
skipulögð, ljósar innréttingar, fataherbergi
innað sv.herb. Fallegt baðh Stutt á golfvöllinn
í Grafarholti. Uppl. Einar Sörli s. 899 6400

Falleg íbúð með miklu útsýni til Esjunnar.
Stutt í skóla, gönguleiðir, fallegar innréttingar,
góður bílskur og geymsla. frábært eldhús og
verönd. uppl. gefur Einar Sörli s. 899 6400

MAKASKIPTI Á MINNI EIGN ÆSKILEG!
Falleg 4ra herbergja.Parket og náttúruflísar á
gólfum. Mahogny innréttingar og hurðir. Uppl.
gefur Jóhanna Kristín í síma 698.7695.

Góð 3ja herbergja íbúð í húsi sem er nýklætt
að utan og með yfirbyggðar svalir. Uppl. gefur
Jóhanna Kristín í síma 698.7695

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Jóhanna Kristín
Tómasdóttir

Sölufulltrúi
698 7695

jkt@remax.is

Edda Hrafnhildur
Björnsdóttir

Sölufulltrúi
896 6694

edda@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ - Sími: 520 9595 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Einar Sörli
Einarsson
Sölufulltrúi
899 6400

einarsorli@remax.is

Gylfaflöt 16-18
112 Reykjavík
Til sölu glæsilegt atvinnuhúsnæði

Stærð: 82-409 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: frá  22.900.000.
Remax  Senter  kynnir:  Glæsilegt  atvinnuhúsnæði  við  Gylfaflöt  16-18  í  Grafarvogi.  Hægt  er  að  skipta
bilunum í 130 fm rými með stóru innkeyrslu hurðum að aftan og verslunar gluggum að framan.  Um er að
ræða ca. 82 - 409 fm  mjög snyrtilegt  atvinnuhúsnæði með góðri  lofthæð á góðum stað á Gylfaflötinni.
Húsnæði er fullbúið að utan. Einangrað og klætt með flísum. Gott malbikað útipláss.    Allar upplýsingar um
eignina gefur Ástþór Reynir í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

senter@remax.is

arg@remax.is

Staðsteypt með góðri lofthæð

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

8996753

Kambsvegur 18
104 Reykjavík
Til sölu

Stærð: 88,1 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 6.990.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Remax Senter kynnir:  Til  sölu húsnæði við Kambsveg í  Reykjavík. Um er að ræða miðsvæðis í  Reykjavík
ca.  88,1  fm  verslunar  og  geymsluhúsnæði  (skv.eignaskiptasamning)      Húsnæðið  er  nýtt  undir
atvinnurekstur í dag. Eignin býður uppá mikla möguleika.  Allar upplýsingar um eignina gefur Ástþór Reynir
í síma 8996753 eða á arg@remax.is

Senter

Kristján Ólafsson
Lögg. fasteignasali

Ástþór Reynir
Sölufulltrúi

senter@remax.is

arg@remax.is

Eign sem býður uppá mikla möguleika.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

8996753

Fellsmúli 13
108 Reykjavík
Góð íbúð á góðum stað!

Stærð: 116,9 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1964
Brunabótamat: 16.000.000

Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Laus  við  kaupsamning.  Komið  er  inn  í  góða  flísalagða  forstofu  þar  sem  opið  er  inn  í  stóra  og  bjarta
parketlagða  stofu  með  góðum  borðstofukrók.  Útgengt  úr  stofu  á  svalir.  Gott  eldhús  með  ágætum
borðkrók.   Mjög  góð  eldhúsinnrétting  með  AEG  tækjum.  Til  hægri  þegar  komið  er  inn  er  flísalagður
herbergjagangur. Til hægri er dúklagt herbergi með skápum.  Mjög gott flísalgt baðherbergi með sturtu og
tengi fyrir þvottavél.  Þar við hliðin lítið dúklagt herbergi með skáp. Stór parketlagt svefnherberg

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag Sunnudag kl. 17-17:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

8930082

Tröllateigur 12
270 Mosfellsbær
Glæsilegt raðhús.

Stærð: 165 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 39.290.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000
Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum þar sem ekkert  hefur verið til  sparað. Innréttingar í  eldhúsi  eru hvítar
háglans.  Stofa  björt.  Bílskúr  er  innréttaður  sem  herbegi.  Innaf  bílskúrnum  er  þvottahús  og  salerni  með
sturtuklefa. Tvö barnaherbergi og hjónaherbergi eru á efri hæðinni. Baðherbergi er með stóru nuddbaðkeri.
Innrétting er hvít háglans. Garður er stór með sólpalli. Þetta er afar skemmtileg eign þar sem fer vel saman
hönnun og skipulag. Stutt er í skóla sem og alla þjónustu.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Garðar Skarp.
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

gs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag kl 16:00 til 16:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

893 0082



Laugarnesvegur 102
104 Reykjavík
Góð eign á góðum stað

Stærð: 110,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 16.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 26.900.000
Stórskemmtileg 110 fm. íbúð á 2. hæð við Laugarnesveg. Húsið er nýuppgert að utan og íbúðin að hluta.
Ný eldhúsinnrétting og parket á gólfum. Búið er að opna eldhús og stofu, sem gerir alla íbúðina stærri og
rúmbetri.  Stórar  suðursvalir  með  nýju  handriði.  Stór,  skjólgóður  suður  garður.  Heilmikil  sameign  og  góð
geymsla.  Húsið  er  teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni.  Stutt  í  alla  þjónustu,  einnig  í  Laugardalinn,  eitt  mesta
íþrótta-og útivistarsvæði borgarinnar. Íbúð sem vert er að skoða. Verið velkomi!

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Þór E. Pálsson
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

thor@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS sunnud. 28.09 kl. 16:00-16:30

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

770 2010

Lækjarhjalli 20 
200 Kópavogur
Innst í botnlanga.

Stærð: 222,5 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 35.420.000
Bílskúr: Já

Verð: 57.700.000
Neðri  hæð skiptist  í  rúmgóða forstofu  með flísum á gólfi.  Stofan og borðstofan eru  samliggjandi,  Marbá
parket á gólfi. Útgengt er úr stofu út á c.a. 20 fm viðar pall. Í stofu er gert ráð fyrir Arni. 12 volta lýsing er í
lofti á neðri hæðinni. Rúmgott Eldhúsið með flísum á gólfi, fallegri innréttingu úr Birkirótarspón og Mahoný.
Inn  af  eldhúsi  er  sólskáli.  Uppi  eru  3  svefnherb,  þvottah  og  Baðherbergið  er  rúmgott  með  baðkari,
sturtuklefa, þakglugga, skápum og hvítri innréttingu. Svalir í s og v

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 16 til 17

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898-0066

Þórðarsveigur 22
112 Reykjavík
Falleg endaíbúð með bílskýli

Stærð: 123,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 26.520.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Falleg 4ra herbergja 123 fm endaíbúð, með sér inngangi, á þriðju og efstu hæð í nýlegu fjölbýli. Íbúðin er
falleg og hlýleg, í  topp standi og afskaplega rúmgóð. Á milli  eldhúss og stofu er góður borðkrókur  með
glugga  á  þrjá  vegu.  Öll  svefnherbergi  eru  með  parketi  á  gólfi  og  föstum  skápum.  Flísar  eru  á  gólfum
forstofu,  sjónvarpshols  og eldhúss  en parket  er  á  stofu.  Stæði  í  bílageymslu  fylgir  eigninni.  Geymsla  er  í
sameignarhluta og er gengið í hana úr bílageymslu

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

Í DAG KL: 17:00-17:30 KÍKIÐ Í KAFFI

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8999-427

690 2708

Ljósavík 25
112 Reykjavík
Hátt erlent lán. Falleg eign 

Stærð: 97,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 19.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 27.900.000
Björt og falleg endaíbúð. Hátt til lofts í stofu og svefnherbergjum. Sér inngangur og aðeins 6 íbúðir í húsinu.
Svalir  með frábæru útsýni.   Fallegar innréttingar og parket  úr  dökkum við.   Gott  þvottahús innan íbúðar.
Að sögn eiganda er húsið ný málað.  Afar vel með farin íbúð.  Einstaklega fallegt og barnvænt umhverfi.
Örstutt í verslanir, leikskóla og skóla og frábært leiksvæði við húsið. Húsið stendur innst í botnlanga og því
lítil umferð í götunni.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

tse@remax.is

oskar@remax.is

Lilja E.
Sölufulltrúi

liljae@remax.is

Opið
Hús

Í dag milli 16:00-16:30. Kíkið í kaffi

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

8999-427

690 2708

Bergstaðastræti 33b
101 Reykjavík
Allt húsið - takk 

Stærð: 142 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1914

Brunabótamat: 19.450.000
Bílskúr: Nei

Verð: 53.900.000
Ný uppgert - mögulegar leigutekjur. - Tignarlegt  hús sem stendur frá götu - Húsið er tvær eignir og selst
sem slíkt - annar hlutinn er 102,5 fm og kjallaraíbúð er 39,5 fm. Hjólaskýli  ásamt tveimur aukageymslum
baka  til  og  sól/grill  pallur.  Að  sögn  eiganda  var  húsið  allt  tekið  í  gegn  2005  -  smíðað  nýtt  ris  -  hæð og
kjallari endursmíðað og einangrað. Anddyri flísalagt  með uppstandandi ofn og skóhillum. Eldhús flísalagt,
innréttingar úr eik og mósaik-flísar fyrir ofan borðplötu. Gaseldavél, ofn.

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Sigmundur
Sölufulltrúi

tse@remax.is

simmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17:30 til 18:30

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

898-0066

REYRENGI 41 - Grafarvogi
FALLEGT OG VANDAÐ HÚS MEÐ
SÉRLEGA STÓRUM BÍLSKÚR

Stærð: 253,4 fm
Fjöldi herbergja: 5-7

Byggingarár: 1992
Brunabótamat: 44.400.000

Bílskúr: Já

Verð: 75.000.000

SÉRLEGA  VANDAÐ  OG  FALLEGT  HÚS  Í  RÓLEGU  OG  GRÓNU  HVERFI.  Lýsing:  Rúmgott  eldhús,  þaðan  er
gengið inn í þvottahús og út á skjólgóða verönd. Eldhús og stofa eru samliggjandi og hægt að opna á milli. Stofan
er  stór  og  björt  með  fallegum  gluggum,  marmari  í  gluggakistum.  Vönduð  gólfefni  eru  í  öllu  húsinu,  ma:
Marmaraflísar og gegnheill hlynur. Í dag eru í húsinu 3 sérlega stór svefnherbergi og eitt af hefðbundinni stærð en
upphaflega voru þau 6 og er auðvelt að breyta til fyrra horfs. Baðherbergin eru tvö, sitt á hvorri hæð. Bæði nýlega
standsett, sturta og baðkar á því stærra.  Sjónvarpshol er á efri hæð hússins. Bílskúrinn er skráður 45,5 fermetrar
en auk þess er ósamþykkt vinnurými undir honum svo samtals eru þar 91fm. Viðhaldslítill garður í góðri rækt og
skjólgóð verönd eru fyrir framan húsið. Aðkoma hússins er afar snyrtileg, innkeyrsla og gönguleiðir eru hellulagðar
með snjóbræðslukerfi. Við hlið bílskúrsins er hellulagt stæði fyrir td: Hjólhýsi eða kerrur. Hverfið er rólegt og gróið
og  í  næsta  nágrenni  við  skóla,  leikskóla,  Egilshöllina  og  þjónustukjarnann  Spöngina.   DRAUMAHÚS
STÓRFJÖLSKYLDUNNAR OG ÞEIRRA SEM ÞURFA GOTT VINNUSVÆÐI

Bær

Þórunn Eiðsd.
Lögg. fasteignasali

Lilja E.
Sölufulltrúi

tse@remax.is

liljae@remax.is

Óskar Freyr
Sölufulltrúi

oskar@remax.is

Opið
Hús

VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS Í DAG KL: 15:00-15:30 

RE/MAX Bær - Malarhöfði 2 - 110 Reykjavík - Sími: 5123400 - www.remax.is

690 2708

8999-427

Dalsbyggð 7
Garðabæ
InnX innréttingar fyrir 2miljónir

Stærð: 217,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 31.800.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.700.000
INNX. 2miljónir í úttekt að eiginvali af innréttingum frá INNX fylgir með.  INNX. 2miljónir í úttekt að eiginvali
af innréttingum frá INNX fylgir með. Opið hús á sunu 28-09-2008 frá kl. 13,00- 14,00. Eigendur eru til í að
skoða það að tak minni eign uppí.                       FALLEGUR STAÐUR, GÓÐ KAUP   RE/MAX Skeifan
kynnir:  Fallegt  og  notalegt  einbýlishús  í  Garðabæ  á  1032fm  hornlóð  rétt  við  stórkostlegt  íþróttasvæði
Stjörnunnar, barnaskóla og fjölbrautarskóla.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

palmi@remax.is

Opið
Hús

Opið hús 28-9. milli kl. 13 og14,00 

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

895 5643 



Eskiholt 7
210 Garðabær

Eign í algjörum sérflokki!

Stærð: 380 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 51.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 159.000.000

Einstakt  og  glæsilegt  einbýlishús  með  stórkostlegu  útsýni  á  þessum  eftirsótta
stað í Garðabæ.  Eignin er samtals 380 fmr skv fmr en að sögn eiganda er um
30 fm að auki sem er ekki inni í fermetratölu hússins og eignin því 410 fm. Húsið
er teiknað af Halldóri Gíslasyni arkitekt. Form hússins er einkar glæsilegt og nær
arkitektinn  fram  fallegum  og  einstökum  línum  á  hinum  ýmsu  stöðum  hússins.
Innanhúshönnun  er samræmd í öllu húsinu. Gólfefni er náttúrusteinn og fallegt
suðurríkja  eikarparket.  Loftaklæðningin í  húsinu er  Brasilísk fura og mikið lagt  í
lagningu þess. Garðurinn er hannaður af Pétri Jónssyni og er mjög fallegur með
sérvöldum plöntum, lágreistum skjólveggjum og verönd með heitum potti, falleg
lýsing  er  í  garði.  Lofthæð  er  mjög  góð  í  húsinu  og  að  hluta  allt  að  8  metrar.
Útgengt er á 7 stöðum út úr húsinu. Fullkomið þjófavarnarkerfi er í húsinu. Þetta
er  eign fyrir  vandláta og stórglæsileg eign í  algjörum sérflokki  sem á enga sér
líka.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag kl 17.00-17.30

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694-4000

895-6107

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

OPIN HÚS SUNNUDAG OG MÁNUDAG S: 8956107 - 6944700

Efstahlíð 6 - 220 HFJ

Opið hús í dag kl 14.00-14.30
Falleg neðri sérhæð þar sem örstutt er út í
náttúruna. Að sögn eiganda er eignin um
140fm en aðeins skráðir 80 fm. Stór afgirt
verönd með heitum potti er við eignina.

32.900.000
4

140 fm

Hrísmóar 4 - 210 Garðabær

Opið hús í dag kl 14.00-14.30

25.900.000
3

107 fm Bílageymsla:já

Rauðalækur 19 - 105 RVK

Opið hús í dag frá kl 15.00-15.30

33.700.000
4

119,9 fm

Galtalind 11 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá kl 16.00-16.30

29.900.000
4

118 fm

Strandvegur 13 - 210 GBÆ

Opið hús í dag frá 15.00-15.30

39.900.000
4

123,2 fm Bílageymsla: já

Strandvegur 26 - 210 GBÆ

Opið hús í dag frá 15.45 - 16:15

26.500.000
2

83,3 fm Bílageymsla:já

Njálsgata 86 - 101 RVK

Opið hús mánudag frá kl 17:30 - 18:00

24.900.000
4

81,9 fm

Marargata 8 - 190 Vogar

HRINGIÐ NÚNA OG BÓKIÐ SKOÐUN!

49.800.000
7

264,8 fm Bílskúr: já

Mjög rúmgóð og björt endaíbúð með
yfirbyggðum svölum og stæði í bílageymslu í
góðu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. Íbúðin er
vel staðsett og öll þjónusta í göngufæri.

Mjög falleg íbúð á 2.hæð. Íbúðin er sú eina á
hæðinni. 3 svefnherbergi og tvær stofur
samliggjandi. Skolp, dren og rafmagn í
íbúðinni er endurnýjað. Einkabílastæði.

Af sérstökum ástæðum fæst eignin á
29.900.000. Glæsileg íbúð á annarri hæð
með fallegu olíubornu plankaparketi á gólfi.
Örstutt er í skóla og alla þjónustu.

Glæsileg íbúð á besta stað í Sjálandinu með
óhindruðu sjávarútsýni. Íbúðin er á 2.hæð og
gengið er inn í hana beint frá götu. Þrjú góð
svefnherbergi og stæði í lokaðri bílageymslu.

Glæsileg og mjög rúmgóð 2ja herbergja íbúð
á annari hæð í lyftuhúsi. Stæði í lokaðri
bílageymslu fylgir íbúðinni. Örstutt er í mjög
góðar gönguleiðir meðfram sjónum.

Falleg og björt íbúð með sérinngangi. Í
sameign er stúdíóherbergi sem er í útleigu á
50.000.á mánuði. Eignin er mikið endurnýjuð
m.a gólfefni, innréttingar og hurðar.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á
frábærum útsýnisstað í Vogum. Einstaklega
mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing.
Húsið stendur á innstu lóð í lokuðum botnlang

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Hafdís
Rafnsdóttir

Sölufulltrúi
895 6107

hafdis@remax.is

Berglind Hólm
Birgisdóttir

Sölufulltrúi
694 4000

berglind@remax.is

Bergsteinn
Gunnarsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

bergsteinn@remax.is

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ - Sími: 520 9595 - www.remax.is

OPIÐ
HÚS



Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Litlikriki 33 - 270 MOS

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30
Öll skipti skoðuð. Aukaíbúð. Stór herbergi,
sjónvarpshol, stórar stofur, 27fm baðherbergi.
Innfelld lýsing. Frábært útsýni. Sölum. Kristín
s: 824 4031

79.900.000
9

341,9 fm

Smyrilshólar 6 - 111 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

17.900.000
3

84,6 fm

Langholtsvegur 63 - 104 RVK

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

23.900.000
4

83,2 fm

Naustabryggja 18 - 110 RVK

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

24.900.000
3

95 fm

Frábær fyrstu kaup og lægsta fermetraverðið
í hólahverfinu. Ekki missa af þessari. Vel
skipulögð íbúð. Snyrtileg sameign.
Sölumaður er Kristín s: 824 4031

Falleg sérhæð á góðum stað með
sérinngangi, bílastæði og garði.Hús nýlega
tekið í gegn að utan. Íbúð nýmáluð og
flísalögð. Sölumaður er Ingunn s: 698 8080

Skemmtilega 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
ásamt stæði í bílageymslu í bryggjuhverfi.
Stór sólpallur. Stæði í bílageymslu.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Bakkastaðir 65 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

54.900.000
4

185,3 fm

Dofraborgir 16 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

46.900.000
5-6

171,3 fm

Fiskakvísl 28 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

32.900.000
5

127,1 fm

Suðurgata 9 - 220 HFJ

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

24.900.000
4

103,9 fm

Öll skipti skoðuð. Mikil lofthæð. Stór rými.
Hellulagt plan með hitalögn. Góður garður
með palli og frábæru útsýni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Fallegt raðhús, frábært útsýni. Mikil lofthæð.
30fm sólpallur. Skipti möguleg á 4 herbergja
íbúð í Grafarvogi
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Stendur innst í botnlanga götunnar. Frábær
staðsetning fyrir barnafólk. Íbúðin er á fyrstu
hæð. Sér stæði fylgir íbúðinni.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Húsið er klætt með bárujárni og hefur verið
mikið endurbætt undafarin ár.Góð verönd
með girðingu. Bílskúrinn er 29,6fm.
Sölumaður er Kristján s: 899 5300

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Hátún 45 - 105 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30
Virkilega falleg íbúð með sérinngangi. Eign
mikið endurnýjuð, skólp, dren, gler og
opnanleg fög. Garður snyrtilegur með góðum
sólpalli. Sölumaður er Þórarinn s: 770 0309

21.900.000
3

93,4 fm

Kársnesbraut 107 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

Tilboð
7

236,5 fm

Skipasund 39 - 104 RVK

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

19.900.000
2

77,3 fm

Fífulind 9 - 201 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

24.900.000
3

91 fm

Einstaklega fallegt eibýli á frábærum stað í
Vesturbæ Kópav. Afar vandaðar innréttingar
og gólfefni. Eign mikið endurnýjuð á siðustu
árum. Sölumaður er Þórarinn s: 770 0309

Virkilega falleg tveggja herbergja íbúð í
kjallara með sérinngangi. Mjög auðvelt að
breyta í þriggja herbergja. Eignin hefur verið
mikið endurnýjuð. Sölum. Kristján 899 5300

Mjög falleg og vel skipulögð þriggja herbergja
íbúð á jarðhæð í Lindarhverfi Kópavogs. Eign
sem vert er að skoða.
Sölumaður er Skúli s: 897 0798

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Hlíðarás 31 - 221 HFJ

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

69.900.000
6

283,9 fm

Litlabæjarvör 2 - 225 Álftanes

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

78.000.000
5

251,4 fm

Þorláksgeisli 35 - 113 RVK

Opið hús í dag frá 17:00 - 17:30

31.900.000
4

112,4 fm

Miðhús 3 - 112 RVK

Bókið skoðun í síma 699 5008

59.900.000
5

210 fm

Glæsilegt tvílyft einbýli á frábærum
útsýnisstað í nýja Ásahverfi Hfj. Nánast
fullbúið að innan, að utan á eftir að múra og
mála.Lóð grófjöfnuð. Sölum. Skúli s:897 0798

Fallegt einbýli á einni hæð við sjávarsíðuna,
sunnanmegin á Álftanesinu. Mikil lofthæð og
stór lóð einkenna þetta fallega hús.
Sölumaður er Skúli s: 897 0798

Góð fjögurra herbergja íbúð á jarðhæð með
sérgarði ásamt bílastæði í bílastæðahúsi.
Frábær staðsetning fyrir barnafólk og
náttúruunnendur. Sölum. er Skúli s: 897 0798

Einstaklega glæsilegt einbýlishús á frábærum
stað í Grafarvogi. 60 fm skjólsæll pallur og 32
fm bílskúr.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Forsalir 1 - 201 KÓP

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ 18:30 - 19:00
Falleg útsýnisíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi á
góðum stað í Salahverfinu. Stæði í
bílageymslu. Allt innifalið í hússjóði.
Húsvörður í húsi. Sölum. Sigurður s:896 2312

25.900.000
3

90,5 fm

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Njörvasund 7 - 104 RVK

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ 17:30 - 18:00

22.500.000
3

79,8 fm

Falleg og björt íbúð á jarðhæð/kjall. í tvíbýli í
rólegri botnlangagötu í Sundunum í Rvk. Búið
að skipta um skólp og dren á undanförnum
árum. Sölum. er Sigurður s: 896 2312

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Strandvegur 9 - 210 GBR

OPIÐ HÚS MÁNUDAG FRÁ 19:30 - 20:00

37.900.000
4

113,5 fm

Einkar glæsileg íbúð á jarðhæð með stæði í
bílageymslu í Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Einstakt sjávarútsýnið sem á engan sinn líka
Sölumaður er Sigurður s: 896 2312

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Ásbúð 82 - 210 GBR

Bókið skoðun í síma 699 5008

48.900.000
6

185,2 fm

Fallegt tvíbýli í Garðabæ.
Rúmgóðar og bjartar stofur. Fallegur hlaðinn
arinn. Stór garður með verönd.
Sölumaður er Hannes s: 699 5008

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Þórarinn
Thorarensen 
Sölufulltrúi
770 0309
th@remax.is

Hannes
Steindórsson
Sölustjóri
699 5008
hannes@remax.is

Gunnar
Valsson 
Aðstoðar Sölustjóri
822 3702
gv@remax.is

Þórdís
Hermannsdóttir
Sölufulltrúi
770 8100
thordis@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir 
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir 
Sölufulltrúi
698 8080
ingunnb@remax.is

Sigurður
Samúelsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
sigsam@remax.is

Friðfinnur
Magnússon
Sölufulltrúi
823 8964
fridfinnur@remax.is

Kristján
Kristjánsson
Sölufulltrúi
899 5300
kk@remax.is

Skúli Örn 
Sigurðsson
Sölufulltrúi
897 0798
skuli@remax.is
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Atvinna TM

Atvinna

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6  /  101 Reykjavík  /  Sími 515 2000  /  www.tryggingamidstodin.is

Umboðsmaður TM á Akranesi
Tryggingamiðstöðin auglýsir eftir umboðsmanni fyrir félagið á Akranesi. Markaðssvæði 
umboðsins er Akranes og nágrenni (póstnúmer 300 og 301). 

Leitað er að aðila sem hefur frambærilega aðstöðu til að taka á móti viðskiptavinum. 
Vakin er athygli á að starf umboðsmanns TM getur fallið vel að öðrum rekstri.  

Starfssvið: 

//  Ráðgjöf og sala á tryggingum til núverandi og nýrra viðskiptavina 
//  Tjónauppgjör 
//  Öflun nýrra viðskiptasambanda 

Hæfniskröfur:

//  Viðskipta- eða tæknimenntun æskileg   
//  Góð almenn tölvukunnátta 
//  Góð íslensku- og enskukunnátta 
//  Góð þekking og reynsla af atvinnulífi og staðháttum á markaðssvæðinu 
//  Reynsla og þekking á vátryggingum er kostur 

Umsækjendur þurfa að vera drífandi, skipulagðir og hafa góða þjónustulund. 

Athygli er vakin á því að umboðsmenn tryggingafélaga verða að uppfylla hæfiskröfur 15. og 16. gr. laga nr. 32/2005 
um miðlun vátrygginga. 

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2008. Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir merktar 
„Akranes – umboð“ á tölvupóstfangið starf@tm.is. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Anna Guðrún Auðunsdóttir, annag@tm.is, veitir frekari upplýsingar um starfið. 

TM er framsækið fyrirtæki sem hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum góða þjónustu þar sem þörfum hvers og eins 
er mætt af sanngirni. Í dag eru starfrækt 18 umboð á vegum TM víðs vegar um landið auk fjögurra útibúa. TM leggur áherslu á góð 
samskipti við umboðsmenn sína og veitir þeim stuðning við að ná árangri.

Járniðnaðarmaður
Íshlutir ehf óska eftir starfsmanni í járnsmíði

Leitað er að kröftugum einstaklingi með ríka þjónustulund
og tilbúin að takast á við krefjandi verkefni.

Þarf að geta hafi ð störf sem fyrst.

Upplýsingar gefur Samúel Sigurðsson í síma:
575 2400 og 693 3213 eða atvinna@ishlutir.com

Íshlutir ehf Völuteig 4 270 Mosfellsbæ
Sími: 575 2400.

Skapandi störf með skapandi fólki

Leikskólasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag 
sem borgin er. Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.  Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 

4 11 11 11 færð þú allar upplýsingar um þjónustu og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Laus störf í leikskólum Reykjavíkurborgar

Leitað er eftir:
• Leikskólakennurum
• Þroskaþjálfum
• Starfsfólki með uppeldis- og háskólamenntun
• Starfsfólki með menntun eða reynslu á sviði lista
• Starfsfólki með fjölbreytta menntun og/eða starfsreynslu 

Deildarstjórar
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810

Leikskólakennarar/leiðbeinendur
Brekkuborg, Hlíðarhús 1, sími 567-9380
Dvergasteinn, Seljavegi 12, sími 551-6312
Funaborg, Funafold 42, sími 587-9160
Gullborg, Rekagranda 14, sími 562-2455

Hálsakot, Hálsaseli 29, sími 557-7275
Heiðarborg, Selásbraut 56, sími 557-7350
Hof, Gullteigi 19, sími 553-9995. Einnig 50% staða e.h.
Hraunborg, Hraunbergi 12, sími 557-9770
Hulduheimar, Vættaborgum 11, sími 586-1870
Klettaborg, Dyrhömrum 5, sími 567-5970
Laufskálar, Laufrima 9, sími 587-1140
Laugaborg, við Leirulæk, sími 553-1325
Lækjaborg, við Leirulæk, sími 568-6351
Sæborg, Starhaga 11, sími 562-3664
Ægisborg, Ægisíðu 104, sími 551-4810
Öldukot, Öldugötu 19, sími 551-4881. Um er að ræða 
50% starf e.h.

Umsækjendur er vinsamlega beðnir að sækja um störfi n á 
heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf.

Upplýsingar um lausar stöður veita leikskólastjórar í 
viðkomandi leikskólum og mannauðsráðgjafar á 
Starfsmannaþjónustu Leikskólasviðs í síma 411-7000.

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við 
viðkomandi stéttarfélög.
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Viltu vinna hjá skemmtilegu fyrirtæki?
Umslag ehf.  óskar eftir að ráða starfsmann í 
pökkunardeild. Starfi ð felur í sér vinnu við véla-
samstæðu er pakkar gögnum í umslög. Leitað er 
að starfsmanni með almenna vélaþekkingu og 
góða íslensku- og einhverja enskukunnáttu.

Umslag er framsækið fyrirtæki með sterka 
fyrirtækjamenningu þar sem gaman er að vinna.
Upplýsingar um starfi ð fást hjá Sveinbirni Hjálmarssyni 
(sveinbjorn@umslag.is) Sími: 533 5252

Til leigu 
120 ferm. skrifstofuhúsnæði við Ármúla.

Til leigu gott húsnæði á 3. hæð í hornhúsi við 
Ármúla. Húsnæðið skiptist í 5 herbergi og 

sameiginlegt rými. Sanngjörn leiga sem innifelur al-
lan sameiginlegan kostnað. Frekari upplýsingar 

fást hjá dogd@myway.com.

NÁMSKEIÐ Í GERÐ ÁHÆTTUMATS

Samkvæmt nýrri reglugerð skal gera skrifl ega áætlun um öryggi 
og heilbrigði á öllum vinnustöðum. Áhættumat er hluti af slíkri 
áætlun. Á námskeiðinu er kennd aðferð sem notuð er við gerð 
áhættumats. Heimavinna felst í að þátttakendur geri áhættumat 
fyrir vinnustaði sína.

Námskeiðið er ætlað atvinnurekendum, öryggisnefndum, 
ráðgjöfum og öðrum sem áhuga hafa á að fræðast um gerð 
áhættumats. Námskeiðið skiptist á tvo daga, þrjár klst. í senn, 
með viku millibili.

Næstu námskeið utan Reykjavíkur verða á Kirkjubæjarklaustri 28. 
október og 4.nóvember (skráning í síma: 483 4660) og á Akureyri 
5. og 12. nóvember (skráning í síma: 460 6800). 

Næstu námskeið í Reykjavík verða 7. og 14.október, 28. okt. og 4. 
nóvember, 11. og 18. nóvember, 25. nóv. og 2. desember, og 9. 
og 16. desember.

Þessi námskeið eru haldin að Bíldshöfða 16 í Reykjavík 
(húsnæði Vinnueftirlitsins). 
Sjá nánar á heimasíðunni: www.vinnueftirlit.is 

Skráning í síma 550 4600 (skiptiborð Vinnueftirlitsins).

ADR - ENDURMENNTUNARNÁMSKEIÐ
FYRIR ÖKUMENN SEM FLYTJA 

HÆTTULEGAN FARM, REYKJAVÍK

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi ADR 
- endurmenntunarnámskeið í Reykjavík sem hér segir:

Grunnnámskeið    6. 10. 2008.

Flutningur í tönkum:    7. 10. 2008.

Flutningur á sprengifi mum farmi  8. 10. 2008.

Til að að endurnýja réttindi fyrir fl utninga á hættulegum 
farmi í tönkum og fyrir fl utning á sprengifi mum farmi verður 
viðkomandi að hafa gild réttindi fyrir stykkjavörufl utninga 
(grunnnámskeið).

Skrá skal þátttöku og greiða námskeiðs- og skírteinisgjald í 
síðasta lagi föstudaginn 3. 10. 2008.

Skráning og nánari upplýsingar á skrifstofu Vinnueftirlitsins í 
Reykjavík, Bíldshöfða 16, sími 5504600.

TækjaCenter ehf
Óskar eftir vélvirkjum/bifvélavirkjum til starfa 
sem fyrst. Einnig vantar okkur starfsfólk í 
hjólbarða og smurþjónustu. Mikil vinna í boði og
góð laun fyrir gott fólk.

Nánari uppl. veitir Bjarki Jónsson í síma
860-6470 eða á e-mail bjarki@tkc.is

TækjaCenter er þjónustuaðili fyrir
vörumerki vélasviðs Heklu
og er staðsett á Reyðarfirði.

Austurvegi 20- Reyðarfirði
sími 470-0470 – fax 470-0475  
www.tkc.is – tkc@tkc.is

Teiti veisluþjónusta Broadway óskar eftir að ráða starfsfólk í eftirfarandi störf:

- Yfirmann í veislusölum
- Stillingastjóra í veitingasal
- Starfsfólk á bar

Umsóknir og ferilskrá umsækjenda sendist á tölvupóstfangið borgar@broadway.is

Teiti veisluþjónusta Broadway óskar að ráða

Teiti, veisluþjónusta Broadway hefur í 30 ár verið eitt framsæknasta
fyrirtæki landsins í veislu- funda- og ráðstefnuhaldi fyrir fyrirtæki,
einstaklinga, félagasamtök og stofnanir. Teiti rekur 18 veislusali
og tónleikaaðstöðu sem tekur allt að 2200 manns.

Veisluþjónusta Broadway

Veislusalir - Veitingar - ViðburðarstjórnunVeisluráðgjöf -

Teiti, veisluþjónusta Broadway

Leyfðu okkur
         að aðstoða.

Skráðu þig á
www.hhr.is.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík
Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

    Ert þú í
 atvinnuleit?

Til leigu

Námskeið
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Auglýsing á útboðum í Dalabyggð

Útboð 1
Dalabyggð óskar eftir tilboðum í viðbyggingu og fullnaðarfrágang á 
viðbygginu við Dvalar og hjúkrunarheimilinu Silfurtún Búðardal.
Um er að ræða 53m² viðbyggingu sem byggð verður við núverandi 
foranddyri húsin.

Samantekt sundurliðast eftirfarandi:
• Jarðvinna
• Burðarvirki
• Lagnir
• Rafl agnir 
• Frágangur innanhúss
• Frágangur utanhús.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 20.02.09.

Tilboð merkt:
Tilboð Silfurtún Dalabyggð
Viðbygging 2008 

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 5.000 hjá skrifstofu Dala-
byggðar  frá og með Þriðjudeginum 30. september 2008. Tilboðin 
verða opnuð á skrifstofu Dalabyggðar 14. nóvember 2008 kl. 14°° 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Útboð 2
Dalabyggð óskar eftir tilboðum í klæðningu og fullnaðarfrágang á  
útveggjum við grunnskólann Tjarnarlundi Saurbæ Dalabyggð.
Um er að ræða að klæða útveggi með annarsvegar sléttri 
klæðningu og hinsvegar með báraðri  klæðningu á til þess gerða 
burðargrind. Einangra  skal veggi undir klæðningu.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 15.12.08

Tilboð merkt:
Tilboð Tjarnarlundur Dalabyggð
Klæðning 2008

Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 5.000 hjá skrifstofu Dala-
byggðar  frá og með Þriðjudeginum 30. september 2008. Tilboðin 
verða opnuð á skrifstofu Dalabyggðar 14 nóvember 2008 kl. 14.15  
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Skipulags og byggingarfulltrúi 
Dalabyggðar.

Auglýsing vegna úthlutunar 
atvinnuleyfa til aksturs 

leigubifreiða.
Vegagerðin auglýsir laus til umsóknar 23 leyfi  til leiguaksturs 
á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum og 1 leyfi  á Akureyri.

Þeir einir geta sótt um leyfi  sem hyggjast stunda akstur 
leigubifreiðar að aðalatvinnu. Til að öðlast leyfi  þurfa umsækj-

endur að uppfylla skilyrði leyfi s skv. 5. gr. laga nr. 134/2001 
og reglugerðar nr. 397/2003 um leigubifreiðar, með síðari 

breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu við akstur 
leigubifreiðar, sbr. ákvæði 6. gr. reglugerðar nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast á vegagerdin.is/leyfi sveitingar, 
eða í afgreiðslu Vegagerðarinnar Borgartúni 5 í Reykjavík. 
Þeir sem þegar hafa sótt um leyfi  þurfa ekki að endurnýja 

umsóknir sýnar.

Umsóknarfrestur er til 7. október. 2008.

Sjóðurinn Blind börn á Íslandi
Sjóðurinn Blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra 
og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri.  

Úthlutað verður styrkjum úr sjóðnum á fyrsta 
vetrardag sem er 25.október næstkomandi.  
Umsóknir um styrki þurfa að hafa borist eigi 
síðar en 20.október 2008

Umsóknir skal senda til Blindrafélagsins,  
Hamrahlíð 17  skulu vera skrifl egar og þeim fylgja 
kostnaðaráætlun vegna þess sem sótt er um.  

Listamannalaun 2009
Umsóknarfrestur listamannalauna rennur út 2. október 
kl.17.00.  

Eyðublöð fást á skrifstofu stjórnar listamannalauna 
Túngötu 14 og á www.listamannalaun.is.

Umsóknum skal skila á skrifstofu Stjórnar listamanna-
launa, Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 101 Reykjavík.

Stjórn listamannalauna

ÚTBOÐ
Frágangur þaka

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. 
óskar hér með eftir tilboðum í verkið:

Grunnskólinn á Egilsstöðum 
Viðbygging og breytingar

Frágangur utanhúss – Frágangur þaka

Verkið felst í útvegun og niðurlögn á þakpappa-
klæðningu á þök Grunnskólans á Egilsstöðum. 
Aðalverktaki verksins er Malarvinnslan ehf. 
Væntanlegur undirverktaki vegna útboðs þessa
verður undir stjórn aðalverktaka.  
Helstu magntölur eru:
Viðsnúin þök með fargi                          1.215 m2

Hefðbundin pappaþök                      1.318 m2

Endurnýjun þaka                                       757 m2

Framkvæmdatími er frá 1. nóvember 2008 til 
10. júlí 2009
Útboðsgögn  fást  afhent  hjá  VSÓ Ráðgjöf, 
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands, Kaupvangi 5, Egilsstöðum frá og með
miðvikudeginum 24. september 2008. Einnig er 
hægt að óska eftir gögnum á rafrænu formi með 
því að senda póst á netfangið vso@vso.is
Tilboð verða opnuð á skrifstofu VSÓ Ráðgjafar,
Borgartúni 20, Reykjavík og Verkfræðistofu
Austurlands,  Kaupvangi 5,  Egilsstöðum,
miðvikudaginn 15. október 2008, kl. 11:00. 

14591 – Egilstaðafl ugvöllur
– Lenging öryggissvæðis, jarðvinna 

Ríkiskaup, fyrir hönd Flugstoða ohf. óska eftir 
tilboðum í verkið: Egilstaðafl ugvöllur – Lenging 
öryggissvæðis, jarðvinna 
Öryggissvæðið við norðurenda fl ugbrautarinnar 
skal lengt um 90 m. Grafa skal burtu ónothæft 
efni og fylla í með efni sem verkkaupi útvegar 
úr námu í Mýnesi sem er í um 2 km fjarlægð frá 
vinnusvæði. Fergja skal öryggissvæði og jafna út 
uppgröft.
Setja skal ræsi í Eyvindará og kíl til að gera færan 
námuveg að Mýnesnámu. 

Helstu verkþættir eru: 
• Uppúrtekt 18.000 m3 
• Fylling  19.000 m3 
• Burðarlag   8.000 m3 
• Farg    6.000 m3 

Nánari upplýsingar er að fi nna í útboðsgögnum 
sem eru  aðgengileg á  vef Ríkiskaupa,  
www.rikiskaup.is. 
Opnun tilboða verður 9. október 2008 kl. 14.00 
hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík. 

Útboð skila árangri!

Auglýsing um lausar lóðir Dalabyggð.
Dalabyggð auglýsir eftir umsóknun  um lóðir við 
Vesturbraut í Búðardal.
Um er að ræða 2 verslunar- og þjónustulóðir við Vestfjarðarveg 
(60) í Búðardal.  Staðsetning lóðanna er mjög góð, áberandi og 
með góðu aðgengi. Byggingarskilmálar samkvæmt deiliskipulagi.

Lóð A.
Þeirri er komið er fyrst að sunnan má reisa 1h byggingar vegna 
bensínsölu, verslunar- veitingar og þjónustubyggingar vegna 
hjól- og tjaldhýsasvæða með snyrtingum og gistimöguleikum á 
smáhýsum.
Byggingarreitur er um 3.230m². Gert er ráð fyri allt að 75 
bílastæðum og amk 5-7 stæðum fyrir rútur og fl utningabíla með 
tengivagna. Þá má hluti af bílastæðum vera inn á byggingarreit.

Umferð frá suðri til norðurs er um sameiginlega húsagötu með 
bílastæðum samsíða Vestfjarðarveginum.

Lóð B.
Lóð B er nær núverandi verlunar- og þjónustukjarna. Þar má reisa 
1h byggingar vegna verslunar- og þjónustubyggingy fyrir léttari 
starfsemi. 
Byggingarreitur er stóru um 2.700m². Gert er ráð fyrir allt að 60 
bílastæðum og amk. 5 stæðum fyir rútur og fl utningabíla með 
tengivagna. Þá má hluti af bílastæðunum vera inn á byggingarreit. 

Umferð frá suðri til norðurs er um sameiginlega húsagötu með 
húsagötu með bílastæðunum samsíða Vestfjarðarveginum.

Umsóknir skulu berast á skrifstofu  Dalabyggðar Miðbraut 11 370 
Búðardal

Umsóknafrestur er til 15.10.08.

Nánari upplýsingar gefur skipulags og byggingarfulltrúi í 430-4700. 

Skipulags og byggingarfulltrúi 
Dalabyggðar.

Tilkynningar Styrkir

Útboð

Auglýsingasími

– Mest lesið



Jeep Grand Cherokee Overland 4,7HO 
árg. 2002. Flott eintak ekinn 142.000.-
km Verð 1.780.000.- skoðum skipti sjá 
myndir www.bilasalaislands.is raðnu-
mer 178726.

Bílasala Íslands
Skógarhlíð 10, 110 Rvk.

Sími: 510 4900
896 1337 / 896 9693

www.bilasalaislands.is

Fjórhjólaleiga: Can-Am Outlander 400 
XT, 2ja manna. Kawasaki KVF 750. 
Mótorhjólaleiga: Suzuki VSTROM 650. 
Kawasaki KLR 650. Kawasaki VERSYS 
650. Yamaha XT 660.

Fjórhjóla og mótorhjólaleigan
Sími: 6951855

www.ridingiceland.is

MMC Pajero GLS, árg. 2004, ek.78þús.
km, Sjálfsk. Dísel, Dráttarkúla, Topplúga, 
Leður og fl. Stgr.Tilboð 3890þús.kr, 
Listaverð 4290þús.kr!!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Nýir og nýlegir bílar 
frá öllum helstu framleiðendum. Yfir 
þrjár milljónir bíla á skrá. Dæmi um 
2007/2008: Dodge Caliber frá 2.030 
þús., Dodge Caravan og Chrysler 
Town and Country frá 2.000 þús., 
Toyota Camry frá 2.550 þús., Dodge 
Charger SXT frá 2.400, S. 5522000 
- www.islandus.com.

Nýir og nýlegir bílar frá öllum helstu 
framleiðendum. Við finnum drauma-
bílinn. Yfir þrjár milljónir bíla á skrá. 
Allt að 30% lægra verð. Dæmi um 
2007/2008: Acura TSX, frá 3.390 þús., 
Volvo XC-70, frá 4.070 þús., Porche 
Cayman, frá 6.500 þús. Sími 552 2000, 
www.islandus.com.

M.Benz E-270 Cdi Eleg. árg. ‘01, Ek. 
188þ. Innfl. ‘07. Sóllúga. Ásett 1450 þ. 
S. 660 6214.

Mercedes Benz E200 
Kompressor

Árg. ‘04 ekinn. 72þús.km. Steingrár, 
glertopplúga. Fallegur bíll. Áhv. 1500 
þús. Verð 2.950 þús. Uppl. í s. 822 
6400.

Eðalbenz til sölu. Benz 300 SD, 1979 í 
mjög góðu standi, nýkominn frá USA, 
óryðgaður. GETUR GENGIÐ FYRIR 
NOTAÐRI MATAROLÍU, ÓKEYPIS. fæst 
á 950 þ. Uppl. í s. 899 0410.

Glæsilegur Mercedes Benz C230 K 
Sport til sölu, árg. ‘05, ekinn 45þ. 
km. Nýjar 18“ Benz felgur. Uppl. í s. 
897 3236.

Lækkað verð
Vegna brottfluttnings er Toyota Avensins 
árg’05 til sölu á mjög góðu verði ek. 19 
þ. km. ssk. álfelgur og filmur í rúðum 
topp eintak. Uppl. í s. 896 7799.

Sun-Lite camper pallhysi svefn:3-4 
gasmiðstöð,vaskur,eldavél passar á 
allar tegundir pallbíla uppl:8486576

Til sölu Hyundai Tucson 2,7 bensín 
ssk. ek 34þ árg 25/01 07 Nýr auka 
dekkjagangur dráttarkrókur ofl. Ásett 
verð 3,100þ fæst á 2,150þ stgr Uppl í s: 
8205207 og 6591380

Til sölu mjög gott eintak af OPC árg. 
2007 ek. 20. þús. uppl. í s. 892-1524.

Vinnubílar til sölu
2.Cit.Berlingo árg.2007 bensín, 1.Cit.
Berlingo árg.2007 dísel, 1.Opel combo 
árg.2007 dísel, 1.Nissan Primaster 
árg.2007 dísel. Yfirtaka á góðum erlend-
um lánum. Uppl. Stefán 824 1450.

Til sölu Go-kart 125cc vantskældur 
þarfnast lagf. kr. 75þ. Til sölu 3 hjóla 
kerra kr. 45þ. Og til sölu Honda CRF 
250cc ‘07 lítur út sem nýtt, þarfnast 
lagf. tilb. óskast. S. 659 2961, Stjáni.

Disel
M.Benz. E320 árg.’04. Ek. 160þ. Station. 
Einn með öllu! Fæst á yfirtöku. Uppl. í 
s. 844 5222.

Vw Golf árg. ‘06 sjsk. ek. 36 þús. yfirt. á 
láni 2,1 milj. Uppl. í s. 893 6114.

Nissan Terrano árg. ‘96. Sk. ‘09. Tilboð. 
S. 698 1367.

Mc Benz 180 Kompressor. árg. ‘05 Sjsk. 
Ek. 17 þús. Sk. ‘10 Yfirt. á láni og ég 
borga 700 þús. út. S. 690 1021.

 0-250 þús.

Toyota Corolla Xli, ‘94, 1,6, ek. aðeins 
128þ. ssk., verð 220þ. Uppl. í s. 698 
6229.

Sjálfsk. og ek. 74 þ. á 
230 þ !

Daihatsu Grand Move árg. ‘98, ek. 74 
þús. Sk. ‘09. Góður bíll. Ásett verð 320 
þús. Tilboð 230 þús. S. 841 8955.

Skodi st. ‘03. Ek 70 þ. Ásett verð 990 
þús. Fæst á yfirtöku + 150 þús. stgr. Í 
topp st.!Uppl. í s. 663 3505.

 250-499 þús.

Opel Corsa 1.2 L árg. ‘00 ek. 135 þús. 
km. Sparneytinn vel með farinn, bíll í 
góðu ástandi, sumardekk á áli og vetr-
ardekk á stáli. Uppl. í s. 896 3332.

Pajero V6 Langur árg. ‘93 ek. 263 þús.
k Vel við haldið, bíll í topp standi, vél 
upptekin í maí ‘08, smurbók frá byrjun. 
Skoðaður ‘09. Uppl. í s. 896 3332.

Svaka bull verð!!!!!!!
Mercedes Benz 230CE árgerð 1992 
fluttur inn ‘98. keyrður 230þús. Sk. ‘09 
sjálfskiptur, krókur, Ljóst leður, cruise 
control. 17“ felgur, vetradekk á orginal 
felgum fylgja, mikið endurnýjaður verð 
490.000.- mega bull verð 349.000 - 
Uppl. í síma 865 3769 Magnús.

Nei váááá!!!!!!!
Nissan Terrano II árg. ‘97 ek. 190þ.
km 2.4 bensín vél. 31“ dekk 7 manna, 
krókur, cd, spilari, nýtt púst, sk. ‘09. 
Flottur bíll gott verð 490.000 - tilboð 
nú 290.000 - Uppl. í síma 863 0149.

 500-999 þús.

Ford Explorer XLT 4WD árg. 2002, ekinn 
196.000 km, 7 manna, ABS bremsur, 
álfelgur, fjarstýrðar samlæsingar, loft-
kæling, 2 miðstöðvar, dráttarkúla, stig-
bretti, spólvörn, litað gler, þakbogar, 
6cyl 4 lítra vél, nýir bremsudiskar og 
klossar, nýir gormar aftan, nýskoðaður 
09, lítur mjög vel út og mjög vel með 
farinn. Verð 990.000 ekkert áhvílandi. 
Uppl. í síma 898 6750.

Peugeot SW Break 1600, árg. 2004 ek. 
94 þús. ný tímar., nýtt púst, topp smur-
bók, ásett verð hjá umboði 1190 þús. 
tilboð 790 þús. Uppl. í s. 820 7111.

Góður jeppi Til sölu er Honda CR-V árg. 
1998 ssk. skoðaður 09. Sími 849-5514

 1-2 milljónir

Fínn Ford Focus Trend station ‘05 ek. 55 
þús. til sölu á yfirtöku 1,3m. Uppl. gefur 
Jói í s. 696 2269.

 2 milljónir +

Skiptu í Hybrid og sparaðu hundruð 
þúsunda í eldsneyti. Allt að 40% minni 
eyðsla en samt meiri kraftur. Pantaðu 
hybrid-reynsluakstur í Reykjavík eða á 
Akureyri, s. 5522000. Hybrid-bílar eru 
nú fáanlegir frá fjölmörgum framleið-
endum: Chevrolet, Ford, GMC, Honda, 
Lexus, Mazda, Mercury, Saturn, Toyota 
o.fl. www.islandus.com.

BMW M5 02 árg ekinn 110 þús.Mjög 
gott eintak og áhvílandi lán.Afb.80 þús.
uppl.8625298

MB Sprinter 318 CDI. 2007 Ekinn 12000. 
5 manna. Allur klæddur og einangrað-
ur, olíumiðstöð m fj.st. Aukarafgeymir 
orginal ofl. Skipti athuguð. S; 8211173

 Bílar óskast

Óska eftir Toyotu má kosta allt að 300 
þúsúnd. Upplýsingar í síma 899-2190

Óska eftir bíl í skiptum fyrir íbúð á 
Ólafsfirði. Verðhugmynd ca. 3 milj. 
Uppl. í s. 867 1795.

 Jeppar

Haustútsölurnar í USA lækka verð 
og auka kaupmátt. Mikið framboð 
af jeppum. Dæmi um 2007/2008: 
Dodge Durango frá 2.900 þús., Ford 
Explorer frá 2.900 þús., Jeep Grand 
Cherokee frá 3.000 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

TilboðTilboðTilboð Hyundai Tucson lux 
með öllu árg.2005 ekinn 46000 km. 
Tveir dekkjagangar á álfelgum. Góður 
bíll sem fengið hefur topp viðhald. 
vsk.bíll, tilvalinn fyrir atvinnurekendur. 
Auðvelt að breyta yfir á blá númer. Verð 
aðeins 1900 þús. s:8972010

Til sölu Toyota LC 100 1998 breytt-
ur 35“ dökk grænn einn m/öllu upl 
8927687

 Pallbílar

Haustútsölurnar í USA lækka verð og 
auka kaupmátt. Mikið framboð af pall-
bílum vestanhafs. Gríptu tækifærið og 
gerðu góð kaup. Dæmi um 2007/2008 
bíla: Ford F250 frá 2.400 þús., Dodge 
Ram 2500 frá 2.500 þús., Toyota 
Tundra frá 2.700 þús., GMC Sierra 
C/K 1500 frá 2.600 þús. S. 5522000 
- www.islandus.com.

 Húsbílar

Econoline 4x4 til sölu. Húsbíll með 
öllu. Verð 1200 þús. Uppl. síma 892 
3245 á sun.

 Kerrur

Kerra óskast til kaups. 2.hásinga með 
bremsum. Burðargeta 2-2.5 tonn. Má 
þarfnast lagfærningar. Uppl. í s. 893 
0454.

 Fjórhjól

100% Lán 100% Lán Polaris Sportsman 
800 ‘07 2007 ekinn 2200. Hvítt númer. 
Spil Rúða. S. 895 2811.

 Bátar

Sea-Doo RXP 07’ með kerru og stage 1 
eins og nytt stgr:1.1millj uppl:8486576

Óska eftir utanborðsmótor 10-15 hest-
öfl með löngum legg. Sími 862-2345

 Varahlutir

Vélar ehf. Vatnagarðar 16
Alternatorar og startarar í báta, bíla og 
vinnuvélar. Beinir og niðurg. startarar. 
Varahlþj. S. 568 6625. www.velarehf.is

Varahl. í Renault Laguna árg. ‘94-’01. 
vélar, sjálfssk,bodyhl. o.fl. S: 8941822

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vy-þrif ehf.
Þrif á sameignum. Almenn þrif. 
Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 
vythrif@internet.is

Viltu koma heim og hafa allt hreint? 
Kem vikulega eða sjaldnar. 100% trún-
aður og heiðarleiki. S. 846 5155.

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Garðyrkja

HELLUBORG DÓRA 

Haustklippingar.
Nú er rétti tíminn fyrir garð-
snyrtingu ! Alhliða garðum-

hirða, garðvinna, hellulagnir ofl.
Upplýsingar í síma 616 9714 
eða helluborg@helluborg.is 

Halldór Sveinn Ólafsson 
www.helluborg.is

Trjáklippingar 
- garðyrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. 
Fljót og góð þjónusta. Látið fag-

mann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari s. 

846 8643.

Garðaþjónusta Íslands
Haustklippingar, haustþrif, trjáfellingar 
og öll önnur almenn garðvinna. S. 
866 9767.

Haustklippingar runna
Trjáfellingar, alhliða umhirða garða. 
Eiríkur Sæland garðyrkjumaður s. 848 
1723.

 Bókhald

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

Tek að mér bókhaldsvinnu, VSK-skil, 
launavinnslu og skilagreinar fyrir verk-
taka og/eða lítil fyrirtæki. S. 845 9519.

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn-
ingar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

Getum bætt við okkur inni verkefnum. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið mál ehf. S. 
896 5758.

Ódýr sandspörslun og málun. TS Málun 
ehf. Sími 663 3393.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar !
Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og 
aukamenn ef óskað er. Hvert á land 
sem er. Besta verðið !! Stórir bílar s. 
899 7188 & 692 7078. Millibílar s. 
659 1047.

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir og málun
Málum þök, skiptum um bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

 Spádómar

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Símaspá 894 5100
Er byrjuð að vinna aftur eftir fæðingar-
orlof. Bein miðlun og fyrirbænir. Opið 
frá kl. 21.00 - 24.00. visa/euro Laufey 
spámiðill.

 Önnur þjónusta

 Til sölu

Bar-afgreiðsluskenkur með skápum og 
skúffum. Mahogni. Upplýsingar í síma 
896 2590.

SKILTAGERÐ - verkstæði
Einstakt tækifæri. Góð tæki, m.a. 165 
cm prentari, 120 cm skurðarplotter, 
innréttingar, lager o.fl. til framl. á skilt-
um, límmerkingum, prentun ljósmynda 
á striga o.fl. Í leiguhúsnæði á góðum 
stað. v. 2,5 m. hagst. lán getur fylgt. S. 
896 9789.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Klassískur gítarpakki frá 12.900 
kr. Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. 
Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. 
Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett 
frá kr. 49.900 með diskum. Gítarinn 
Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.git-
arinn.is

 Til bygginga

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. 
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Harðviðar utanhússklæðning. 
120x20cm. Lengdir 3m-3,5m. Verð pr. 
fm 5300 kr. Uppl. í s. 869 9540.

Til sölu Dewalt afréttari og þykktar-
hefill ásamt fleiri vélum. Upplýsingar 
í 6963304

 Verslun

 Ýmislegt

ÚTSALA ÚTSALA 
- KOLAPORTIÐ - 

GLEÐISTÍGUR
Föt og fleira frá 200-300 kr !!!!!! 

Komið og gerið góð kaup á 
Gleðistíg. Allt á að seljast. Opið 

laugardag og sunnudag.
Gengið inn vestan megin 
við listhúsið. Gleðistígur 

Kolaportinu.

 Námskeið

INTENSIVE ICELANDIC I-IV
Level I: 4 weeks Md-Frd; 18-19:30 start 
13/10, 3/11, 1/12 Level II: 7 weeks; 
Md/Wd/Frd; 20-21:30 start 13/10, 
1/12. Level IV: 10 weeks; sat/sun 10-
11:30 start: 27/9. Ármúli 5, s.5881169. 
www.icetrans.is/ice

 Ökukennsla

Aðstoða við endurtökupróf og akst-
ursmat. Kenni allan daginn alla daga. 
Uppl. í s. 893 4515.

 Fyrir veiðimenn

Stórgóðir laxa- og silungamaðkar. Uppl. 
í s. 695 9774 eftir kl. 14

 Hestamennska

EIK-EIK-EIK EIK í hestagrindur og 
veggjaklæðningar hefluð nótuð og vel 
þurrkuð pantið tímanlega. Uppl. í s. 
691 8842.

 Gisting

Íbúðir í Barcelona, hagstætt verð. 
Menorca Mahon, Costa Brava, Playa 
De Aro. Valladolid og Reykjavík, sv.101 
Uppl. í s. 899 5863, www.helenjons-
son.ws & www.starblus.info

Til leigur á Florída nýtt 250m2 einbýli 
á einni hæð á Lake Nona svæðinu. S. 
8975520.

 Fæðubótarefni

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

www.perform.is - Mesta úrval landsins 
af fæðubótarefnum.

 Nudd

Ferðanuddbekkir, óléttubekkir, lök o.fl. 
Gott verð og gæði. Uppl. 891 6447 Óli.

Whole body massage Telepone 841 
8529.

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.heilsuval.topdiet.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Þýsk þyngdarstjórn!
Náðu stjórn á þinni yfirþyngd með lítilli 
fyrirhöfn! Uppl. í s. 822 5443, allax@
simnet.is

Léttist um 22 kg á LR kúrnum. Aukin 
orka, vellíðan og aukakílóin hreint 
fjúka. Dóra 869-2024 www.dietkur.is

Atvinna

Þjónusta



 28. september 2008  SUNNUDAGUR16

 Líkamsrækt

 Húsgögn

Gott 3 ára rúm 2x90cm boxdýnur, 
þykk yfirdýna 180x200 verð 50.000 
895-2709 Óli

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Silky Terrier hvolpar. Erum 4 hrein-
ræktaðir flottir og frábærir félagar og 
óskum eftir góðum eigendum. Gott 
upplag og pabbi margverðlaunaður. 
Uppl. hs.5553990 vs.5673522.

 Húsnæði í boði

Viltu leigja íbúðar- eða atvinnuhúsnæði. 
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

www.heimkynni.is
Til leigu 3ja og 4ja herbergja 

íbúðir, lausar strax.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

101 Reykjavík Þú þarft 
bara að flytja inn með 

fötin þín
Herbergi með öllu til leigu. 
2 fullbúin eldhús, setustofa, 

fullbúið þvottahús, 4 sturtur, 3 
salerni, netið og Stöð 2.

Uppl. í s. 897 1016.

Free rent in September
Grand opening special. Long term rent 
guesthouse. Tel. 824 4530.

Opnunartilboð
Frítt í september. Langtímaleiga á gisti-
heimili. Uppl. í s. 824 4530.

60fm hús til leigu í Keflavík. Húsgögn 
innifalin garður og bílastæði. 95,000/
mán Síma: 659-5386 60sqm house 
for rent in Keflavík. Fully furnished, 
garden and parking. 95,000/month. 
Call: 659-5386

Lítið herb. m/húsg TV ofl., WC +þvotta-
hús. 45 þús./mán. + 1 mán. trygging. 
S. 820 3515.

75.fm íbúð nálægt H.Í og miðbæ til 
leigu. V. 150þ. á mán. m/rafm. og hita. 
Uppl. í s. 899 2230.

Góð 4ra herb. íbúð til á svæði 
104. V. 149 þ. á mán. m/húsasjóð. 
Langtímaleiga. S. 845 0983.

Einbýlishús ca. 140fm m/ blómaskála 
til leigi í Árbæjarhv. Mánaðarl. kr. 160þ. 
S. 587 5741.

12.fm herb. í kóp til leigu. Ísskápur og 
eldunaraðst. og aðgangur að snyrtingu. 
Uppl í s. 847 1054.

3 herb. íbúð í Hlíðunum til leigu. Uppl. 
í s. 770 6090.

Til leigu 2 rúmgóð herbergi á svæði 
104. Aðgangur að öllum þægindum. 
Uppl. í s. 690 5838.

Til leigu mjög hugguleg fjögurra her-
bergja íbúð á besta stað í bænum, 
Dunhaga á svæði 107, rétt við Háskóla 
íslands. Tvö svefnherbergi og tvær 
stofur, geymsla í kjallara, samtals 99 
fermetrar. Íbúðin er á þriðju hæð. Öll 
tæki fylgja með innbyggð í eldhúsinn-
réttingu. Tengi fyrir þvottavél á baði. 
Óskað er eftir traustum og reglusömum 
leigjendum. Uppl. í símum 699 3759 
og 770 2622.

Rooms for a long term rent in a 
Guesthouse in 108 Reykjavik. Pokoje 
do wynajecia na terenie Reykjavik 108, 
tanio i dostepne od zaraz. Tel. 894 
1949.

2ja herb. íbúð í Hlíðunum, 74fm. Laus 
1.okt. Uppl. í s. 897 2021

Þriggja herb, íbúð til leigu í Hfj. leigist 
með húsg. Innif. hússj. Verð á mán. kr. 
150.000.- trygg. tveir mán í pen. Íb. er 
laus 1. okt. Uppl. í s. 824 8864

2 rooms for rent with balcony, down 
town 101 (Bankastræti), sharing 
Bathroom, living room and big kitchen 
with washing machine. Only orderlin-
ess (reglusemi) people, no smoking 
or partying aloud. Available now. 
Information 897 7922.

70 fm 2ja herbergja íbúð á Laugavegi 
40 með 15 fm svölum og heitum potti. 
Lyfta í húsi. Verð 135 þús. + rafm. og 
hiti á mán.Laus 1 Okt. Uppl. í s. 896 
4029.

Til leigu lítil stúdíóíbúð í Stórholti, Rvk. 
S. 899 3749.

Nýuppgert raðhús til leigu í Fossvogi. 
Laust strax. Uppl. í s: 770 0878

Ný uppgerð 4h. 93fm íbúð á Ránargötu 
í 101 rvk. til leigu. verð 165þ s:898-
3946

Mjög snyrtileg 10-15 fm herbergi til 
leigu í 105, i-net, wc, sturta, þv.vél, frá 
39 þús/mán, sími 8635514.

Til leigu 2 herb. íbúð í Keflavík. Sér 
inngangur. 60 þús.+ rafm. & hiti 894-
8909

2herb.íbúð til leigu í seljahverfinu 
V.80000þús.2mán. f.f. S.8430117

3h. 85fm í Hafnf. Verð 142þ+hiti/rafm. 
Sjá: http://supersonic.eloadsheet.net/
ibudir .Laus strax.Upp.664 6501.

Er með 3 herb. íbúð til leigu í hverfi 
101, steinhús, nýuppgert. Reglusemi og 
reykleysi skilyrði. Uppl. í s. 861 6841.

 Húsnæði óskast

Bifvélavirkja vantar húsnæði á höf-
uðborgar svæðinu eða Njarðvík. Er 
með 2 börn, væri gott nálægt skóla. 
Upplýsingar í síma 618 0002.

Hjón með 2 lítil börn og hund óska 
eftir rúmgóðu og björtu húsnæði til 
langtímaleigu með bílskýli eða bíl-
skúr. Greiðslugeta 150 þús. Skilvísum 
greiðslum og reglusemi heitið. Uppl. í 
s. 866 0771.

Young serious man from Latvia is look-
ing for an apartment or studio till 
80.000 ISK per month. 8627831 Andris

Óska eftir 4.herb. íbúð í Hfj eða Kóp. 
Uppl. í s. 848 2101.

 Húsnæði til sölu

Til sölu býli á suður Skáni Svíþjóð 120 
km frá K - höfn. Húsið er staðsett á 
besta golfsvæði þar sem 4 vellir eru og 
eru 10 km að strönd Östralen. Húsið er 
138 m2 að grunfleti ásamt 70 m2 risi 
sem er með verönd. Garðskáli sem er 
sambygður við húsið 55m2 sundlaug, 
er í garðskála, útihús 110 m2,hluti 
af eigninni þarfnast lagfæringar Húsið 
er á eignarlandi 1,3 hektarar. Verð 
1,400,000 sek. Uppl. sendist á email: 
asor@hive.is Sími: 869 9540

 Sumarbústaðir

Til sölu er sumarbústaðalóð á fallegum 
stað í landi Ásgarðs í Grímsnesi, lóðin 
er 7500 fm og er eignarlóð. Frekari 
uppl. í símum 896 6240 og 561 6045.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu:
Norðurhella - 85 fm iðnaðarbil 

Stórhöfði - 110 fm iðnaðarbil 

Grandatröð 120 fm iðnaðarbil 
Lager/iðnaðarhúsnæði frá 85 
til 14.000 fm Fákafen - 150 fm 

verslunarpláss 

Ármúla - 185 fm verslunarpláss 

Glæsibær - 200 fm verslunar-
pláss Verslunarhúsnæði frá 50 
til 6.000 fm Skrifstofuhúsnæði 

frá 10 til 15.000 fm
Uppl. um þessi og önnur 

atvinnuhúsnæði hjá 
Atvinnueignum í síma 534-

1020

Stálgrindarhús. Flytjum inn stálgrindar-
hús frá Kína. Upplýsingar í s. 897 9161 
-blikkgylfa@internet.is - Blikksmiðja 
Gylfa ehf.

ATH til leigu nýtt 70m2 iðnaðarbil í 
Garðabæ stór hurð wc næg stæði v 
95þ S892-7858

Iðnaðarhúsnæði til leigu á Vogum á 
Vantsleysiströnd. 150 fm. S. 821 5880, 
Ólafur.

 Geymsluhúsnæði

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

Geymsluhús.is
Mjög gott 4000m2 upphitað geymslu-
hús í Innri Njarðvík, hjólhýsi, fellihýsi, 
tjaldvagnar, bílar ofl. ATH! gott verð!! 
Uppl. í síma 770 2175 & 770 5144.

Ódýr tjaldvagna og felli-
hýsageymsla

Tjaldvagnar kr. 13.000, lítil fellihýsi 
20.000 kr. miðlungs 25.000 stór 30.000 
S. 893 3347.

 Bílskúr

Bílskúr 26fm við Krummahóla til leigu. 
Kr. 33000,- rafm + hiti innif. S:822-
8216

 Gisting

Rooms for rent. Long term from 25th 
august. Tel: 588 5588 or lobby@hot-
elvik.is

 Atvinna í boði

Dagræsting
Óskum eftir fólki til starfa 
við dagræstingu sem fyrst. 
3 störf í boði frá 50-100%. 

Íslenskukunnátta æskileg eða 
góð enskukunnátta.

Bónbræður ehf. Uppl. í s. 699 
8403, eða á info@bonbraedur.

is

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway auglýsir eftir duglegu 
og jákvæðu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
hlutastarf um kvöld og helgar. 

Íslenskukunnátta er kostur 
en annars góð enskukunnátta 

skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir Anna 
Gyða í síma: 530 7004. Hægt 
er að sækja um á subway.is 

Lágmarksaldur er 16 ár.

Ert þú næturmanneskja?
Subway Hringbraut/N1 auglýsir 

eftir duglegum starfsmanni 
með mikla þjónustulund á 

næturvaktir. Um 100% starf er 
að ræða. Unnið er 7 nætur í röð 
og 7 nætur frí. Íslenskukunnátta 
er æskileg en annars mjög góð 

enskukunnátta skilyrði.
Nánari upplýsingar veitir 
Magga í síma 696 7064. 
Lágmarksaldur er 18 ár. 

Umsóknareyðublöð á staðnum 
eða gegnum subway.is

 Kofi Tómasar frænda.
Kaffihúsið Kofi Tómasar Frænda 
vantar hresst og jákvætt fólk í 

hlutastarf um helgar.
Nánari upplýsingar á staðnum.

Laugavegi 2
101 Reykjavík

Hressingarskálinn 
Austurstræti

Hressingarskálinn óskar eftir 
þjónum í fulla vinnu. Ef þú 
ert jákvæð/ur, brosmild/ur 

og vinnuþjarkur, þá endilega 
komdu hingað á Hressó og 

fylltu út umsókn hjá okkur á 
Austurstræti 20.

Hressingarskálinn Austurstræti 
20

Kokkarnir veisluþjón-
usta.

Við leitum eftir manneskju í 
afgreiðslu í Osta- og sælkera-

borðið í Hagkaupum Kringlunni. 
Við leitum af manneskju með 
mikinn áhuga á mat og matar-
gerð og hafi gaman af mann-
legum samskiptum. Vinnutími 
byrjar milli 10-11 og stendur 

til 18-19 og annan hvern laug-
ardag. Einnig vantar aukafólk 

seinnipart viku.
Áhugasamir sendið tölvupóst 

á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511 4466 milli kl 

9 og 17.

HEIMILISAÐSTOÐ
Útivinnandi hjón með 3 börn 
á aldrinum, 3ja ára, 4 ára og 
9 ára, óska eftir heimilishjálp 
aðallega til að aðstoða með 

börnin. Vinnutími alla eða flesta 
virka daga frá kl. 14.00-18.00 
auk aðstoðar vegna veikinda 
eftir þörfum. „Amman“ myndi 
taka á móti elsta barninu úr 

skóla og sækja yngri börnin á 
leikskóla sem er í nágrenni við 

heimilið.
Svör sendist á smaar@
frettabladid.is merkt 

„HEIMILISAÐSTOÐ123“, eða 
hringið í farsíma 896 2266.

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir 

starfsfólki í fullt starf í sal. 
Unnið er á vöktum. Um er að 

ræða framtíðarstarf, ekki yngri 
en 18 ára. Íslenskukunnátta 

skilyrði. Nánari upplýsingar eru 
einungis veittar á staðnum milli 

kl. 12 og 17 næstu daga.
Veitingahúsið Ítalía Laugavegi 

11

Kaffihús
Óskum eftir að ráða ábyrgan, 
heiðarlegan og hressan aðila 
til að sjá um kaffihúsið í nýju 

Ilva búðinni við Korputorg. 
Viðkomandi þarf að geta unnið 
sjálfstætt og hafa umsjón með 
daglegri umgjörð og vöktum 

starfsmanna. Einnig leitum við 
að hressum, ábyrgum og heið-
arlegum einstaklingum í fullt 

starf eða hlutastarf.
Allar nánari upplýsingar veitir 

Hafliði í síma 6602151.

Starfsmaður óskast í á dagdeild blóð- 
og krabbameinslækninga LSH -Hb 
Starfið felst í umsjón með kaffistofu 
og eldhúsi, sendiferðir og frágangi 
m.a Aðstoðamaður vinnur undir stjórn 
deildarstjóra og í samvinnu við sjúkra-
liða og hjúkrunarfræðinga Uppl. gefur 
Gunnhildur Magnúsdóttir deildarstjóri 
s. 825 3523.

Læknamóttökuritarar óskast í 55% 
stöður. Starfsferill óskast nú þegar á 
umsokn2008@gmail.com.

Starfsmaður óskast.
Vélaverkstæðið Bætir ehf, Smiðshöfða 
óskar eftir mönnum í vinnu við véla-
viðgerðir. Bætir ehf. sérhæfir sig í 
viðgerðum á Caterpillar og Cummins 
vélum. Áhugasamir leggið inn umsókn 
á helga@baetir.com eða baetir@baetir.
com

Markaðstorg Kringlunnar óskar eftir 
konu til afgreiðslustarfa. Uppl. í s. 895 
5513.

Íslenska Gámafélagið óskar eftir starfs-
manni með vinnuvélaréttindi í flokk-
unarskemmu fyrirtækisins. Um er að 
ræða vinnu á ýmsum tækjum s.s. hjóla-
gröfu og traktorsgröfu. Umsóknir óskast 
á netfangið helga@igf.is.

Við óskum eftir vönu sölu/markaðsfólki 
strax í tímabundið söluverkefni. Góðir 
tekjumöguleikar fyrir duglega einstakl-
inga. Farið verður með allar umsóknir 
sem trúnaðarmál. Sendu okkur póst á 
flug@flugauglysingar.is

Rafvirkjar - 
Rafiðnaðarmenn

Óska eftir rafvirkjum - rafiðnaðarmönn-
um til starfa sem allra fyrst. Upplýsingar 
í síma 660 0300.

Aupair óskast til starfa hjá ísl. fjölskyldu 
í Gautaborg. Netf. sigurgeirkristjans-
son@gmail.com

Óska eftir nema í húsgagnasmíði. 
Upplýsingar veitir Ingvar í síma 897-
7199 Húsgagnavinnustofa Ingvars 
Þorsteinssonar. Dalvegi 16c

Bílasala
Vegna aukinna umsvifa og breyttra 
áherslna óskum við eftir duglegum 
sölumanni. Ekki yngri en 22. Umsóknir 
leggjist inn á afins@simnet.is.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Starfsfólk frá Lettlandi: smiðir, verka-
menn, meiraprófsbilstjórar, vélamenn, 
suðumenn, fiskvinnslufólk o.fl. S. 845 
7158

Ung kona óskar eftir að þrífa íbúðir, fyri-
tæki eða sameignir á morgnanna 8-12. 
Uppl. í s. 961 8707, tala ensku.

Lærður nuddari óskar eftir starfi. Uppl. 
í s. 848 2101.

 Viðskiptatækifæri

BLÓMAVERSLUN ÓSKAST höfuðborgsv. 
uppl. um rekstur/ verð/ stað sendist á 
blomacompany@gmail.com

 Tilkynningar

2 herb. á sama stað til leigu á svæði 
200. Mjög góður staður alveg við svr 
stöð. S. 452 4042 & 865 7071.

 Einkamál

908 6666
Tvær nýjar byrjaðar og eru í 
góðum gír. Hver verður kær-
astan þín í kvöld ? Opið allan 

sólarhringinn, engin bið.

Stefnumót.is
Ertu í makaleit? Viltu eignast nýja vini? 
Vantar þig dansfélaga, ferðafélaga, 
göngufélaga, spjallfélaga? Stefnumót.is 
er nýr samskiptavefur fyrir fólk sem gerir 
kröfur. Vertu æfinlega velkomin/n.

Yndislegar dömur
Nú dregur nær vetri og þá vilja döm-
urnar á Rauða Torginu gjarnan ylja sér 
í heitu spjalli við skemmtilega menn. 
Hver þessara yndislegu kvenna verður 
vinkona þín í kvöld? Símar 908-6000 
(símatorg) og 535-9999 (visa, mas-
tercard).

Spennandi upptökur
Hjá Sögum Rauða Torgsins getur þú 
nálgast ríflega 460 upptökur íslenskra 
kvenna, langflestar mjög „innilegar“, 
t.d.nr. 8125 (hljóðritun), nr. 8919 (fant-
asía), og nr. 8344 (frásögn). Njóttu 
þeirra í einrúmi í s. 905-2002 (síma-
torg) og 535-9930 (visa, mastercard).

Til sölu
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Fasteignir

Geislalind 13 - fallegt parhús
201 Kópavogur
"það er gott að búa í Kópavogi" 

Stærð: 194,1 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 40.090.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000

Einstaklega  glæsilegt  og  fallegt  parhús  á  tveimur  hæðum  með  bílskúr,  góðu  útsýni  og  fallegum  garði.   Nánari
lýsing: Efri hæðin er nýlega fullgerð og hönnuð af Rut Káradóttur. Gengið er inn á efri hæðina, inn í forstofu með
stórum  yfirhafnaskáp  og  gestasalerni.   Til  vinstri  er  stórt  og  opið  eldhús  með  hvítri  sprautulakkaðri  innréttingu
ásamt rúmgóðri stofu og borðstofu. Mikil lofthæð.  Gengið er út á rúmgóðar svalir með fallegu útsýni. Á gólfum
eru ljósar flísar og eikarparket. Gólfhiti er undir öllum flísum á efri hæðinni.  Á neðri hæðinni er baðherbergi með
stórri  innréttingu,  baðkari,  sturtuklefa  og  hita  í  gólfi,  rúmgott  hjónaherbergi  með  stórum  fataskáp,  þrjú
barnaherbergi og þvottahús.  Gengið er út í garð úr þvottahúsi. Inn af einu barnaherberginu er 30 m2 óskráð rými
sem í dag er nýtt sem fataherbergi og geymsla.  Um er að ræða eign á frábærum stað í Lindahverfinu.  Stutt í alla
almenna þjónustu. Frekari upplýsingar veitir Björn Arnarson í síma 692 1065, eða á emaili bka@remax.is

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

bka@remax.is

Opið
Hús

í dag, sunnudag, milli 14:00 - 15:00 - KÍKTU VIÐ!

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

692 1065

Í einkasölu glæsileg 3-4ra herb. 105 fm íb. á 3ju hæð í 
góðu velstaðs. húsi ásamt bílskýli. Vand. innrétt. Ísskápur og 
uppþvottavél fylgja eigninni. Parket, Mjög gott skipul. Stutt í 
mjög góðan skóla og leiksk. Einstakt útsýni á fjallahringinn 
og Heiðmörkina. Hér getur þú fl utt inn við kaupsamning.
Einstakt verð aðeins 27,0 millj. Ekki missa af fráb. Tækifæri.
Eign á frábæru verði. 

Opið hús í dag sunnudag frá kl. 14-15.

Opið hús í dagOpið hús í dag
Rauðavað 23, 

íb. 0302 m.bílskýli

VALHÖLL FASTEIGNASALA SÍMI 588-4477

Vernharð
Sölufulltrúi
699 7372
venni@remax.is

Kristján Ólafsson 
Löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali

RE/MAX Senter - Skútuvogi 11a - S: 414 4700 - www.remax.is

PENTHOUSE ÍBÚÐ Í SKUGGAHVERFI

Einungis ein íbúð er á hæðinni og eru gluggar á öllum hliðum, stofugluggarnir ná frá lofti niður að gólfflöt til 
að hámarka stórkostlegt útsýnið. 
Lyfta gengur beint uppí íbúðina sem er 183 fm og skiptist í  borðstofu, setustofu, hjónaherbergi með 
sérbaðherbergi og rúmlega 10 fm suðursvölum, herbergi, eldhús, gestasnyrtingu, þvottahús, stofu, 
borðstofu, bókastofu með arin og þakgarð að flatarmáli 52 fm. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í efri kjallara og 
tvö bílstæði í bílageymslu. Íbúðin verður afhent tilbúin til innréttinga. Skipti á eign koma til greina.

Opin hús sunnudaginn 28. september
og mánudaginn 29. september.

Kleppsvegur 4, 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í mikið endunýj-
uðu lyftuhúsi. Mikið útsýni. Verð 23,5 millj.
Opið milli kl. 14:00 og 14:30 sunnudaginn 28. september.

Karlagata 20, Kósý 2ja herbergja íbúð á annari hæð í góðu húsi.
Verð 17,5 millj.
Opið milli kl. 15:00 og 15:30 sunnudaginn 28. september.

Hólmvað 48, Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, skilast fullbúið
með grófjafnaðri lóð. Verð 49,9 millj. Áhv. 33 millj.
Opið milli kl. 16:00 og 16:30 sunnudaginn 28. september.

Krummahólar 2, Mikið endurnýjuð og glæsileg 2ja herbergja
íbúð á fyrstu hæð. Áhvílandi gott lán frá ÍLS. Verð 16,9 millj.
Opið milli kl. 17:00 og 17:30 sunnudaginn 28. september.

Heimalind 11, Glæsilegt 164 fm. 6 herb. parhús á eftirsóttum stað
í Kópavoginum. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr, hellulögð afgirt ver-
önd með heitum potti . Gott útsýni. Stutt í leik- og grunnskóla ásamt
allri þjónustu. Makaskipti á 2-3 herb. eign möguleiki.
Verð 49,9 millj.

Opið milli kl. 18:00 og 18:30 mánudaginn 29. september.

Skoðaðu eignirnar betur á www.eignatorg.is

Sóleyjargata 17, 101 Reykjavík Sími 510-3500/ 615-1020
eignatorg@eignatorg.is www.eignatorg.is

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali

Guðrún Hulda Ólafsdóttir
hdl.

Svavar Friðriksson
Sölufulltrúi

F
ru

m

Sími
530 3030

Úrvalseignir  – Hjalt i  Pálmason hdl . ,  lögg i l tur fasteignasal i .
Laugavegi 163, 105 Reykjavík. www.urvalseignir.is, urvalseignir@urvalseignir.is

18.900.000 LAUS STRAX
Fallega 2ja herb. 69,8 fm. íbúð á 7. hæð í mjög vel viðhöldnu 
lyftuhúsi með frábæru útsýni til suðvesturs. Nýlega búið að end-
urnýja eldhús að mestu leyti. Þvottahús á hæðinni og stórar suð-
vestursvalir. Stutt í alla þjónustu s.s. verslun, strætómiðstöð og 
þjónustu fyrir aldraða. Bjalla 72.

Opið hús sunnud. 28. sept. kl. 16-17 og mánud. 29 sept. kl. 18-19

Þangbakka 8-10 - 109 Rvk

Fr
u

m

GESTAHÚS    21 m²

45 mm bjálki

GARÐHÚS   4,7-9,7 m²

34 mm bjálki

VH ehf  · Sími 864-2400 

VINSÆLU
GESTA- OG 
GARÐHÚSIN
ERU AÐ 
SELJAST UPP

Því fer hver að verða 

síðastur að eignast 

hús frá okkur 

á gamla genginu.

Næsta sending gæti 

hækkað um 20%.

Völundarhús.is  hafa til 

sölu glæsileg ný gesta- og 

garðhús sem eru enn 

sterkbyggðari en áður. 

Nýju húsin eru bjálkahús frá 

34 mm að þykkt og koma 

með tvöfaldri vatnslæsingu. 

Húsin eru tilvalin geymsla 

fyrir grillið og 

garðhúsgögnin.

GESTAHÚS    15 m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS    25 m²

70 mm bjálki
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Vertu velkomin í opin hús

Þinghólsbraut 76 - 200 KÓP

Bókið skoðun
Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað
einbýlishús á besta stað í Kópavogi.

Uppl. Ásmundur s. 770-4141

64,900.000

183,5 fm

Lækjargata 34b - 220 HFJ

Bókið skoðun

16.500.000
2

54,3 fm

Faxatún 18 - 210 Garðabær

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

42.900.000
U

167,7 fm.

Birkimelur 8b - 107 RVK

Opið hús í dag frá 14:00 - 14:30

26,900.000
4

97,1

Hrunbraut 47 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

34.000.000
4

140 fm.

Lindasmári 13 - 200 KÓP

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

22.900.000
4

98,6 fm.

Hraunbrún 4 - 220 HFJ

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

44.900.000

214,6 fm.

Funafold 60 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 16:00 - 16:30

75.900.000
7

253,8 fm.

Snyrtileg og falleg 2ja herb. íbúð í hjarta
Hafnarfjarðar. Suðursvalir.

Uppl. Ásmundur s. 770-4141

Vel við haldið einnar hæðar einbýlishús með
góðum bílskúr. Húsið er talsvert endurnýjað

Uppl. Páll s. 861-9300

Falleg íbúð í nýuppgerðu fjölbýli í
vesturbænum. Fallegar upprunalegar
innréttirngar.
Uppl. Páll 861-9300

Glæsileg 148 fm 4 herbergja hæð með
bílskúr á góðum stað í vesturbæ Kópavogs.

Uppl. Páll s.861-9300

Falleg og björt 4 herb. íbúð . Stutt í skóla og
alla þjónustu.

Upp. Páll s. 861-9300

Fallegt raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Verönd og heitur pottur.

Uppl. Páll s. 861-9300

Hús á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr á sjávarlóð Húsið er í mjög svo góðu
ásigkomulagi.Glæsilegt útsýni.
Uppl. Ásmundur s. 770-4141

OPIÐ
HÚS

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

Páll
Guðmundsson

Sölufulltrúi
861 9300

pallb@remax.is

Ásmundur
Sveinsson
Sölufulltrúi
770 4141

asmundur@remax.is

Þórarinn
Jónsson

Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 
9. JÚNÍ KL. 17.00 - 18.30

Línakur - 4ra herbergja íbúðir

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali

.isLágmúli 7, sími 535_1000
Verð frá 29.5 / 32.5 millj.

Bjóðum ykkur að koma á sölusýningu þar sem við sýnum 70,4 m2 bjarta  
þriggja herbergja íbúð á 4.hæð (efstu) í góðu fjölbýlishúsi við Hagamel 
í Reykjavík. Eldhúsið er með fallegri hvítri innréttingu, parketi á gólfi  og 
borðaðstöðu. Hjónaherbergi með skápum, parket á gólfi . Barnaherber-
gið er parketlagt. Bað er fl ísalagt á gólfi  og vegg, baðkar með sturtu. 
Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi. Í kjallara er geymsla og 
sam. þvottahús. Verð 22.9 millj

Þórhildur M. Sandholt, lögfræðingur og lögg. fasteignasali

Bjóðum ykkur að koma og skoða þessa vel skipulögðu og mikið 
endurnýjuðu  fjögurra herbergja hæð með sér inngangi í þríbýlishúsi við 
Grenimel í Reykjavík. Hæðin er 88 m2 og skiptist í forstofu, hol, eldhús, 
baðherbergi, 2 svefnherbergi, þvottahús og tvær samliggjandi stofur. 
Um er að ræða eign sem hefur nánast öll verið endurnýjuð á síðustu 
4 árum, m.a. gólfefni, innréttingar og tæki. Nýlegar rafl agnir. 
Verð 32.5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 15:15 – 15:45
Grenimelur 23 - sérhæð

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14:30 – 15:00
Hagamelur 51 – 3ja herbergja á efstu hæð

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–17
Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

NÝBYGGINGAR

NORÐURBAKKI 5 - HFJ. - TIL AFHENDING-
AR STRAX Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílag. í glæsil. lyftuhúsi á fráb. stað í miðbæ Hfj. 
* GLÆSILEGAR SÝNIGARÍBÚÐIR.
* KYNNIÐ YKKUR FRÁBÆRA GREIÐSLUMÖGULEIKA.
* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
* Extra hljóðeinangrun milli hæða
* Extra lofthæð
* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Flísalagðar svalir og timburverandir
* Stórar rennihurðar út á svalir og garð
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður
Verð frá 26,7 millj. 6928

SKIPALÓN 4-8 - HAFNARFJÖRÐUR Stórglæsi-
legar  2ja-4ra herb. íbúðir 70-167 fm í lyftuhúsi fyrir 50 ára
og eldri á góðum útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
*Stæði í bílageymslu
*Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
*Uppþvottavél og ísskápur fylgir
*Tvö baðherb. í stærri íbúðum
*Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
*Golfvöllur í göngufæri
*Afhending við kaups. 
Verð frá 21,5 - 44,0 millj. 7133

NORÐURBAKKI 1 OG 3 - HAFNAFJ. - TIL
AFHENDINGAR FLJÓTLEGA Glæsilegar 3ja-4ra
herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu á frábærum stað við
sjávarsíðuna í miðbæ Hafnarfjarðar. 
* Vandaðar innréttingar frá InnX 
* Vönduð tæki frá Miele
* Granítborðplötur í eldhúsi og á baði
* Gluggar niður í gólf
* Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður
* Glæsileg fullbúin sýningaríbúð
Verð frá 31,0 millj. 6649

KVISTAVELLIR 44 - TIL AFHEND. STRAX
Eigum eftir nokkrar glæsil. 4ra herb. íbúðir í þessu fallega
4ra hæða LYFTUHÚSI. Hægt er að fá BÍLSKÚR ef vill.  
*Hágæða innréttingar og skápar frá AXIS
*Uppþvottavél og ísskápur fylgir
*Granít borðplötur í eldhúsi
*Gólfhiti.
Afhending strax. 
Verð frá 27,1 millj. 7080

NORÐURBAKKI 15 - 17 OG 19 HFJ. Glæsileg-
ar sérlega vandaðar 83 til 135 fm 2ja og  3ja herb. íbúðir
á 1. til 5 hæð í nýjum LYFTUH. á NORÐURBAKKANUM,
m/ STÆÐUM í bílageymslu. Vel skipulagðar eignir, gólfs-
íðir gluggar, gólfhiti, extra lofthæð o.fl. Frábær lóð verður
á milli bygginga. Verð frá 25,7 millj. 7561

PANTIÐ TÍMA HJÁ SÖLUMANNI ÁS TIL AÐ SKOÐA EIGNIR 
MÖGULEIKI Á ALLT AÐ 90% LÁNI

faste
ignir10. SEPTEMBER 2007

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 tilb
úin 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 m
eð 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 okkur
HRINGDU 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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o

n
/

S
Í

A

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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Verið velkomin í dag á milli 

kl. 14:00 -16:00

Fr
um

Sigurberg Guðjónsson hdl. 

lögg.fasteignasali

Bæjarlind 4, 

201 Kópavogi. 

Sími: 534 2000
Hrafnhildur Bridde
löggiltur fast.sali
GSM 821 4400

Falleg og vel skipulögð 54,7 fm íbúð sem var nánast öll
endurnýjuð árið 2005. Parket og flísar á gólfum. Snyrtilegt
eldhús og baðherb. Rúmgott herbergi og stofa. Laus fljótlega.
VERÐ 18 MILLJ. ÁHVÍLANDI 11,8 MILLJ. 

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 16:00-16:30
BRÆÐRABORGARSTÍGUR 49, 101 RVK.

2JA HERB. Á 1. HÆÐ - NÝLEGA UPPGERÐ! 

Fallegt tveggja hæða einbýlishús með fjórum svefnherbergjum
og bílskúr. Íbúðin er 139,5m2 og bílskúrinn 34m2 samkvæmt
fasteignamati. Húsið stendur á 619m2 eignarlóð í Seláshverfi.
Sundlaug, skólar og útivistarsvæði innan seilingar.

Fyrirspurnir óskast á vesturas36@gmail.com

SELÁS, 110 REYKJAVÍK

TIL SÖLU

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helga-
dóttir lögg.fast

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Bergstaðastræti 33 b – 101 Rvk - Tvær íbúðir
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í Þingholtunum. Húsið skipt-
ist í hæð og ris ásamt stúdíóíbúð í kjallara með sérinngangi. Tilvalin er
til útleigu. Á hæð er forstofa, eldhús, baðh., barnah. og stofa/borðst.
með útgengi út á verönd. Uppi í risi er rúmgóð sjónv.st. með útgengi á
svalir, ásamt hjónah. Mikil lofthæð. Falleg gólfefni. Mikið endurnýjað.
Falleg eign á vinsælum stað.
Verð 53,9 millj. Verið velkomin í heimsókn.

Thorsten og Lovísa taka vel á móti ykkur – sími 862 8645
Nánari upplýsingar hjá Akkurat fasteignasölu sími 594 5000

W
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OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ 1600 TIL 17:00

SJÁVARLÓÐ Í LOKUÐUM 
BOTLANGA VIÐ FOSSVOGINN.

SÆBÓLSBRAUT 38. 
225fm. einbýli, hæð og ris ásamt tveimur 
útleiguíbúðum í kjallara. Góðar tekjur af 
leiguíbúðum. 

Uppl. Veitir Bjarni í síma 772-9040.
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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. - Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00 
Kársnesbraut 123, Kópavogi 

Til sýnis í dag skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð ásamt bílskúr. Húsið er 127,8 fm og bíl-
skúrinn 32 fm, alls 159,8 fm. Rúmgóður bílskúr
með hita, rafmagni og snyrtingu, hefur verið not-
aður sem vinnustofa listamanns og mætti auðveld-
lega útbúa litla íbúð. Stór, skjólsæl og sólrík lóð og
mjög gott bílastæði. Þetta er eign sem bíður upp á
ýmsa möguleika. Verð 39,9 millj. Húsið er til
sýnis í dag á milli kl. 14 og 15. Upplýsingar
veitir Runólfur frá Höfða í   síma 892 7798.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Fr
um

Grænatunga 8, Kópavogi

Sérlega glæsileg og vel skipulögð 160 fm. efri 
sérhæð með sérinngangi og innbyggðum bílskúr, 
í suðurhlíðum Kópavogs. 
*Allar innréttingar sérsmíðaðar og hannaðar af Pétri Birgissyni*
*Innbyggð lýsing í loftum að hluta til sem setja sterkan svip á íbúðina*
*Glæsilegt eldhús m. vönduðum tækjum og amerískum ísskáp*
*Glæsilegt sérhannað baðherbergi, fl ísalagt í hólf og gólf með gólfhita*
* Grill suðursvalir*
*Skipti möguleg á minni eign. Til afhendingar fl jótlega*

Sjón er sögu ríkari!

Upplýsingar veitir Ásmundur, 
sölumaður á Höfða í síma 895-3000.

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Parhúsalóðir við Kvíslartungu 31 og 33
í Leirvogstunguhverfi í Mosfellsbæ.
Jarðvegspúði er kominn. 
Arkitekta- og verkfræðiteikningar
tilbúnar.
Bygginarleyfisgjöld eru fullgreidd.
Hægt er að hefja framkvæmdir strax.

Verð 14,9 millj. á hvora lóð
Fr

um

Parhúsalóðir við
Leirvogstungu í Mosfellsbæ

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Kaupmannahöfn

Borðað 

Einfaldleikinn er umgjörð fádæma 
góðs matar sem boðið er upp á á 
veitingastaðnum Ensemble sem 
leynist fyrir aftan Konunglega 
leikhúsið í Kaupmannahöfn. Skipt 
er um matseðil aðra hvora viku og 
er áherslan á frumleg tök á dönsku 
hráefni. Gestir verða ekki sviknir 
af margréttuðum kvöldverðinum 
enda sáu matargúrúarnir hjá 
Michelin ástæðu til þess að sæma 
hann stjörnu fyrir nokkrum 
árum. 

Ensemble, Tordenskjoldsgade 
11.

Drukkið 

Karriere er heiti á flottum bar 
sem var opnaður í Kaupmanna-
höfn í vetur sem leið þar sem áður 
var sláturhús að finna við Sönder 
Boulevard á Vesturbrú. Svæðið 
gengur undir nafninu Ködbyen 
sem er nett blikk til Meatpacking 
District í New York. Fremstu lista-
menn Dana komu við sögu í hönn-
un barsins með góðum árangri. 
Barinn er reyndar líka kaffihús á 
daginn og þar má fá ágætan mat 
þannig að í raun mælir ekkert 
gegn veru á honum frá degi og 
langt fram á kvöld. Nema ef vera 
skyldi rödd skynseminnar.

Karriere, Flæsketorvet 57.

Sofið 

Ferðalangar sem sofa hvergi betur 
en í hvítmáluðum herbergjum 
ættu að forðast Hótel Fox. Þeir 
sem hafa gaman af ferskri hönnun 
ættu hins vegar að slá til en eig-
endur hótelsins fengu 21 af 
fremstu listamönnum heimsins í 
ýmis konar hönnun til þess að 
hanna herbergin. Staðsetningin er 
afar góð, rétt hjá Ráðhústorginu 
og steinsnar frá Latínuhverfi 
Kaupmannahafnar þar sem finna 
má litlar búðir og fjölmörg kaffi-
hús.

Hotel Fox, Jarmers Plads 3.

Hverfið 

Vesturbrú er löngu gengin í endur-
nýjun lífdaga og þar er frábært að 

vera. Á Istedgade er endalaust 
mikið af litlum hönnunarbúðum, 
grænmetismörkuðum innflytj-
enda, veitingastöðum með mat 
hvaðaænva að og svo má ekki 
gleyma börunum. Bang og Jensen 
hefur lengi verið með þeim 
skemmtilegri og fyrir þá sem vilja 
vera lengi á fótum þá er Ideal bar 
á skemmtistaðnum Vega frábær 
en Vega er líka vettvangur 
skemmtilegustu tónleikanna í 
bænum. Fyrir kaupóða Íslendinga 
á Strikinu skal bent á að það getur 
verið góð hvíld að ganga Strætið, 

Strædet, sem liggur samsíða Strik-
inu, þar eru líka búðir og hugguleg 
kaffhús en er mun rólegra yfir-
bragð en á Strikinu sjálfu.

Stokkhólmur

Borðað

Sjögräs er mest kúl veitingastað-
urinn í Stokkhólmi um þessar 
mundir. Maturinn er franskínspír-
eraður og bæði er hægt að fá sér 
bita á veitingastaðnum en líka á 
barnum sem er undir sama þaki. 
Og barinn er algjör skylda hjá 

ferðalöngum um þessar mundir, 
þar er mesta úrval af Rommi í 
norðurálfu og súkkulaðikynningar 
fara fram reglulega. Hljómar und-
arlega en svínvirkar. 

Sjögrås, Timmermansgatan 24, 
Mariatorget.

Drukkið

Tranan
Besti bar Stokkhólm um árabil. 

Uppi er veitingastaður, niðri er 
bar þar sem flotta fólkið og pöp-
ullinn kemur saman í þéttri 
stemmingu við undirleik bæjarins 
bestu plötusnúða. 

Tranan, Karlbergsvägen 14.

Sofið 

Á bakvið nítjándu aldar yfirborð 
Berns Hotel er fallega innréttað 
hótel í miðbæ Stokkhólms. Svo 
fallega reyndar að fullyrt er að það 
sé með þeim flottari í Stokkhólmi. 

Ekki er það stórt, bara 65 herbergi, 
enda er þjónustan persónuleg og 
góð. Ýmislegt má finna sér til 
dundurs innan veggja hótelsins 
annað en að sofa, þar er bar, kokk-
teilbar, vínbar og næturklúbbur. 

Berns hotel, Näckströmsgatan 8.

Hverfið?

Gamli bærinn, Gamla stan, er ótrú-
lega fallegur hluti Stokkhólms og 
þar er auðvelt að gleyma sér á rölt-
inu. Það finnst reyndar flestum 
ferðamönnnum sem þangað koma 
og því mælt með að labba frekar 
Österlånggatan en þá vinsælu götu 
Våsterlånggatan. Heitasta hverfið 
í Kaupmannahöfn er hins vegar 
Södermalm, þar er gaman að labba 
um, nóg af verslunum með 
hönnunar vörum, vintage-klæðn-
aði, kaffihús og veitingastaðir. Þar 
er líka nóg um að vera á kvöldin 
fyrir þá sem á því hafa áhuga. 

Karrierebar í Köben: Státar af lömpum eftir Ólaf Elíasson.

Gamla stan: Elsti hluti Stokkhólms er vinsæll viðkomustaður ferðamanna.

 www.icelandexpress.is

Mig langar að 
skella mér til Evrópu

með ánægju

Núna er einmitt rétti tíminn til að framlengja sumarið, upplifa ljúfa haustdaga í 

Danmörku eða Bretlandi eða heimsækja vini og ættingja. Bókaðu þig út úr 

rokinu og rigningunni á Icelandexpress.is 

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verð frá:

12.400 kr. 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af verði 
fyrir skatta og aðrar greiðslur.

Alicante
Berlín
London
Kaupmannahöfn
Varsjá
Friedrichshafen

Varsjá   

Alicante

Reykjavík

Berlín

Friedrichshafen

Kaupmannahöfn

Evrópa

Ísland

London

Kaupmannahöfn að kvöldlagi: Horft frá nýja Konunglega leikhúsinu yfir höfnina.
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UPPÁHALDSHVERFIÐ?  Ég bý í West End, 

þekki þann hluta borgarinnar best og held 

mest upp á það hverfi. West End er frábær 

hluti Glasgow-borgar, háskólahverfi með 

mörgum góðum stöðum og í raun er synd 

að Íslendingar sem koma til Glasgow fara 

sjaldan þangað.

UPPÁHALDSVEITINGASTAÐURINN?  Án efa 

No16 á Byres Road númer 16 í West End. 

Það er lítill skosk-ítalskur staður, með frá-

bærum mat og ekki mjög dýr. Svo leist mér 

líka mjög vel á nýopnaðan stað í hverfinu 

sem heitir LaVallee Blanche við sömu götu, 

hann er skosk-franskur. Heart Buchanan er 

góður delicatessen-staður, líka í West End.  

BESTU BARIRNIR?  The Butterfly 

and the Pig er mjög skemmti-

legur pöbb/veitingastaður niðri 

í bæ. Þar er hægt að fá mjög 

góðan pöbb-mat og hlusta á 

lifandi tónlist um helgar. Mjög 

skemmtileg stemning. Niðri í bæ er 

líka skemmtilegur kokkteila-

staður sem heitir The 

Blue Dog. Fyrir þá allra 

hörðustu sem vilja 

halda áfram eftir að 

pöbbunum er lokað 

mæli ég með Sub 

Club. Í hverfinu mínu mæli ég með Tenn-

ents og The Lismoree sem eru ekta pöbbar 

með góðum bjór. Svo eru margir staðir við 

Aston Lane sem gaman er að heimsækja.

SKEMMTILEGAST AÐ SKOÐA?  Ég mæli 

með Dómkirkjunni og Necropolis sem 

er gamall kirkjugarður þar við. Háskóla-

byggingin er líka mjög falleg og vel þess 

virði að skoða. Rétt hjá henni er Kelving-

rove-listasafnið fyrir þá sem hafa áhuga á 

að skoða söfn. Svo er Glasgow auðvitað 

heimabær fótboltafélaganna Rangers og 

Celtic. Það er mjög gaman að kíkja á leik 

á Ibrox, heimavöll Rangers, eða Parkhead, 

heimavöll Celtic.

BESTI HLAUPATÚRINN?  Þegar ég fer 

út að skokka fer ég í Kelvingrove Park 

og hleyp meðfram Kelvin-ánni og að 

grasagarðinum, þetta er nokkuð vinsæl 

hlaupa- og gönguleið.

BESTU VERSLANIRNAR?  Fyrir þá sem 

eru að versla eru verslunar-

göturnar Sauchiehall 

Street, Buchanan Street 

og Argyle Street frá-

bærar og þar er allt að 

finna, eins og kannski 

margir Íslendingar vita.

HEIMAMAÐURINN
� Glasgow, Skotlandi

VIGNIR HELGASON

N
ú fara skíðafríin að bresta á í 
vetur og fólk fer að flykkjast til 
Austurríkis, Sviss og Ítalíu. En 
fyrir þá sem vilja bregða út af 

vananum býður Íran upp á fyrsta flokks 
skíðasvæði og magnaða menningu. Í Teher-
an blasa við tignarleg fjöll með snæviþökt-
um toppum og í kringum borgina í Alborz-
fjöllunum eru fjögur stór skíðasvæði.

Dizin International Skiing Area er 
stærsta og besta svæðið í Alborz-fjöllunum 
og skemmtilegt hvernig „International“ er 
tekið fram í nafninu. Þetta gæti verið 
hvaða skíðasvæði sem er í Evrópu eða 
Bandaríkjunum og fólkið eins, þó að 

skammt undan í borginni sé allt aðra menn-
ingu að finna.

En Dizin hefur upp á allt það besta að 
bjóða. Brattar brekkur, frábæran snjó, nóg 
af púðursnjó og helsti kosturinn er samt sá 
að þó að Alborz-fjöllin séu sambærileg við 
Alpafjöllin eru þau laus við túrisma. Raðir 
í lyftur eru nánast engar og brekkurnar 
ekki troðnar af fólki.

Fyrir þá sem vilja smá ævintýri í skíða-
fríið sitt mælum við með Íran þar sem 
hægt er að heimsækja Teheran, skoða æva-
fornar moskur og hallir, drekka te á tehús-
um, kíkja á markaði og upplifa persnerska 
menningu í leiðinni.

ÖÐRUVÍSI SKÍÐAFRÍ

Snæviþakin Alborz-fjöllin gnæfa í baksýn Teheran.

ÞAKKARGJÖRÐAR-
HÁTÍÐ Í BOSTON
Þ
H

VERÐ 99.900 KR.*

Á MANN Í TVÍBÝLI.
27. NÓV. –1. DES.

LOKKANDI TÆKIFÆRI TIL AÐ BORÐA GÓÐAN MAT 

OG GERA FRÁBÆR INNKAUP

Njóttu þess að vera í hátíðarstemmningu með Icelandair 

í Boston þar sem Sólveig Baldursdóttir, ritstjóri Gest-

gjafans, leiðir hópinn eins og undanfarin ár. 

Útsölur í Boston byrja 28. nóvember. Flestar verslanir eru 

opnaðar mun fyrr en venjulega, sumar kl. 5:00 að morgni, 

og vöruúrval í bandarískum verslunum er ótrúlegt!  

Tryggðu þér sæti í tíma! Síðast komust færri að en vildu.

+ Nánari upplýsingar eru á www.icelandair.is

* Innifalið: Flug, rúta til og frá flugvelli erlendis, gisting á Courtyard by Marriot Boston Tremont Hotel í 4 nætur, þakkargjörðarkvöldverður á Avila Restaurant, skoðunarferð um borgina í rútu með íslenskum fararstjóra, íslensk fararstjórn og flugvallarskattar.
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Ferðaávísun gildir
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NÝTT HÓTEL Í ASPEN

Þegar er farið að snjóa á skíða-

staðnum vinsæla Aspen í 

Colorado í Bandaríkjunum. Og 

því alveg kominn tími til að huga 

að skíðaferð vetrarins. GB ferðir 

bjóða í vetur eins og í fyrra upp á 

ferðir til Colorado í Bandaríkjunum 

og er þegar farið að selja í ferðir 

vetrarins. Meðal tíðinda hjá ferða-

skrifstofunni telst að búið er að 

bæta við nýju hóteli í Aspen, Lime-

light Lodge, sem er fyrsta nýja 

hótelið í Aspen um árabil. Í boði 

eru fjögur skíðasvæði, Aspen/

Snowmass, Breckenridge, Vail 

og Beaver Creek. Gististaðir eru í 

ýmsum gæðaflokkum. Bent er á á 

heimasíðu ferðaskrifstofunnar að 

mikill snjór var í Colorado síðasta 

vetur og þegar var farið að opna 

lyfturnar í nóvemberlok. 

Nánari upplýsingar má finna á 

vefnum, www.gbferdir.is.

VITA  |  Skútuvogi 13a  |  Sími 570 4444

VITA er í eigu Icelandair Group 
og flýgur með Icelandair 
á vit ævintýranna.

VITA er lífið

Skráðu þig í netklúbbinn - VITAferðir.is

Þú getur notað Vildarpunktana hjá okkur

Madonna di Campiglio 
og Canazei

Verð frá 109.995 kr.
og 15.000 Vildarpunktar 
á mann í þríbýli, 2 fullorðnir og 
1 barn, í 7 nætur, með hálfu fæði, 
á Hotel Grazia Plaza, brottför 24. jan.
Almennt verð: 119.995 kr.

NÝTT!

Njóttu lífsins í fegurð ítölsku Alpanna. 
Fylltu lungun af fersku fjallalofti áður en þú 
svífur niður brekkurnar með roða í kinnum 
af mjallhvítu fjöri og sól.

Brekkurnar bíða 
þín á Ítalíu
Beint morgunflug með 
Icelandair til Verona í vetur
24. og 31. janúar 

og 7., 14., 21. og 28. febrúar. 

Berið saman verð og gæði

Fararstjórar: Anna og Einar

Þú getur notað Vildarpunktana hjá okkur

Hjá VITA getur þú lækkað verðið á ferðinni 
þinni um allt að 10.000 kr. með 15.000 
Vildarpunktum. Auk þess eru veittir 2.500 
Vildarpunktar fyrir allar keyptar ferðir í 
leiguflugi með VITA. Þannig öðlast þú stöðugt 
fleiri tækifæri til þess að njóta lífsins. 

Þú getur notað
Vildarpunktana
hjá okkur
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LEYNDARDÓMAR BÚRMA 
OG BÚTAN

Ferðaskrifstofan Óríental sérhæfir 

sig í spennandi ferðum til Asíu og 

í stað þess að vera með týpískar 

túristaferðir reynir hún að leiða 

ferðalanga á ótroðnar slóðir. 

Óríental er með ferðir til Búrma en 

áfangastaðir þar eru meðal annars 

Mandalay, höfuðborg hins forna 

veldis sem var gerð ódauðleg í 

samnefndu ljóði Rudyard Kiplings. 

Einnig er farið á Inlevatn, með 

sínum fljótandi híasintugörðum, 

pindaya-hella en þeir innihalda 

hundruð þúsund af helgimyndum 

Búdda í margbreytilegum útgáfum 

og stærðum, og þorpið Sitja sem 

liggur við rætur Viktoríufjalls. 

Nýjasti áfangastaður Óríental er 

hið forna ríki Bútan sem liggur 

í Himalajafjöllum á milli Kína og 

Indlands. Bútan hefur verið lýst 

sem síðasta vígi hefðbundins 

búddisma meðal fornra menn-

ingarsamfélaga Himalaja-fjalla 

en það er eitt einangraðasta og 

afskekktasta land í heimi. Frá 

aldamótum hafa ferðahömlur til 

landsins verið rýmkaðar verulega 

og því er það orðið að framandi 

og ævintýralegum kosti fyrir 

framsækna ferðalanga. Nánari 

upplýsingar eru á www.oriental.is

 - amb

PICASSO OG MEISTARARNIR

Þrjú stærstu listasöfn Parísarborgar, Louvre, Musée D‘Orsay og Picasso-

safnið, hafa sameinað krafta sína og opnað sýningu sem skoðar til hvaða 

listamanna Picasso sótti innblástur. Picasso og meistararnir verður opnuð í 

október í hinu stórfenglega Les Galeries Nationales du Grand Palais í götunni 

Avenue du Géneral Eisenhower. Þar gefst gestum tækifæri til þess að bera 

saman verk Goya, Zurbarán, Ribera, Manet, Toulouse-Lautrec, Cézanne, 

Renoir, Gauguin, Rembrandt og Van Gogh við verk eftir Picasso sem er stillt 

upp við hliðina á þeim. Sýning sem enginn ferðalangur til Parísar má missa af. 

Sýningin hefst 8. október og lýkur 2. febrúar. - amb
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Þegar Íslendingurinn stígur frá borði fl ugvélar í Taí-
landi fi nnur hann glöggt að hún hefur borið hann úr 
haustsvala norðursins á framandi hitabeltisslóðir. 
Loftið er heitt og rakt.

E
yjan Phuket í Taílandi sameinar fjöl-
marga kosti ferðamannastaðar. Þar má 
nefna pálmastrendur, prýðileg hótel, 
ylvolgan sjó og fjölbreytta afþreyingu 

að ógleymdu elskulegu viðmóti heimamanna. 
Návígi við daglegt líf innfæddra gefur dvöl þar 
líka gildi. 

Þótt merkilegt megi teljast er fátt nú í 
umhverfinu sem minnir á harmleikinn á 
Phuket-eyju annan í jólum 2004 þegar risa-
vaxin flóðbylgja gekk á land, grandaði fjölda 
fólks og rústaði mannvirkjum. Uppbygg-
ingin við ströndina hefur gengið ótrú-
lega vel og ferðamenn voru fleiri á síð-
asta ári en nokkru sinni fyrr. 

Phuket er rúmir tuttugu kílómetrar á 

lengd frá norðri til suðurs. Klettar og sker 
skreyta austurströndina en á suður- og 
vesturströndinni bjóða hvítar sandstrend-

ur sóldýrkendur velkomna. Stytta 
er á miðri eynni til vitnis um sigur 
Taílendinga yfir Búrma árið 1785 sem er 

þakkaður systrunum Thao Thep 
Kasattri og Thao Sri Soontorn. Þær 
fengu hundruð kvenna til að ganga 
um götur íklæddar hermannafötum. 
Búrmaher áleit þar komið aukaherlið 
og lagði á flótta.

Aðal ferðamannatími ársins er fram 
undan á Phuket meðan skammdegið 
er hjá okkur. Þá munu strandbæirnir 
fyllast af fólki. Einn þeirra er Patong. 
Bær sem býður upp á lengstu strönd 
eyjarinnar og ýmiss konar afþrey-
ingu bæði að nóttu og degi. Til dæmis 
eru markaðir þar opnir til eitt eftir 
miðnætti.  - gun  

PHUKET, PERLA Í AUSTRI

Strandlífið blómstrar á Patong. MYND/GETTY IMAGE

Taílendingar eru snillingar í matargerð og skreytingum. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/GUN

Á leið heim úr skólanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GUN 

Ein elsta gata Phuketborgar er Soi Romanni. Þar hafa húsin nýlega 

fengið andlitslyftingu. FRÉTTABLAÐIÐ/GUN 

Handagangur er í öskjunni þegar sjómenn koma að landi við ströndina á Patong snemma morguns með mikinn afla. FRÉTTABLAÐIÐ/GUN 

BÓKAÐU
NÚNA

Styttur af hinum ráðagóðu 

systrum standa á marmarast-

alli.
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* Innifalið: Flug og flugvallarskattar, gisting í tvíbýli á Hótel Absalon í 3 nætur með morgunverði, 
   rútuferðir til og frá flugvelli erlendis, í Jónshús og í Fisketorvet, skoðunarferð um Kaupmannahöfn, 
   kvöldverður á Copenhagen Corner, aðgöngumiði í Tívolí, julefrokost á Restaurant Kronborg 
   og íslensk fararstjórn.

AÐVENTA 
Í KÖBEN
A
Í

VERÐ 69.900 KR.*

Á MANN Í TVÍBÝLI
KÖBENÍ

FERÐIR FYRIR 

ELDRI BORGARA

Í
FE

ELEL

10.000 Vildarpunktar gilda sem

6.000 kr. greiðsla upp í fargjaldið

Ferðadagar: 16.–19. nóv., 23.–26. nóv., 

30. nóv–3. des. og 7.–10. des. 

Íslenskur fararstjóri: Erla Guðmundsdóttir.

+ Bókaðu á www.icelandair.is/hopar eða 

   í hópadeild Icelandair síma 50 50 406

Ferðaávísun gildir

Auglýsingasími

– Mest lesið





[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
OKTÓBER 2008

Fartölva er orðin hluti af lífi 
hverrar manneskju en fáir geta 
skilið þær við sig á ferðalögum. 
Gott er þó að muna að fartölvur 
þurfa að vera einar á ferð í gegn-
um gegnumlýsingartæki á flug-
völlum og þeim má ekki vera 
pakkað með öðrum handfarangri. 
Loksins eru tískuhúsin farin að 
leggja sitt af mörkum til þess að 
poppa upp á hinar fremur leiðin-
legu tölvutöskur. Hver myndi 
ekki vilja sjást með eina af þess-
um? 
  - amb

Klassísk Gucci-tölvutaska fyrir mestu 

skvísurnar. Frá Sævari Karli.

Svöl Æðislega litrík prjónuð tölvutaska frá 

Henrik Vibskov. Fæst í Kronkron.

Vatnsheld Frábærlega praktísk og töff 

tölvutaska frá 66° Norður sem rýmir líka 

margt, margt fleira. Svo er hún líka fullkom-

lega vatnsheld. 

SMART Á FERÐALAGINU

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll 

Alltaf laus sæti

www.flybus.is

BSÍ  / 101 Reykjavík  / Sími 562-1011  / main@re.is  / www.flybus.is

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

Select Vesturlandsvegi – kl. 05:00
Select Suðurfelli Breiðholti – kl. 05:10 
Select Hagasmára við Smáralind – kl. 05-15

Auk áætlunarferða frá BSÍ stoppar 
Flugrútan einu sinni á hverjum 
morgni á eftirtöldum stöðvum Select 
og fer þaðan síðan beint út á flugvöll: Áætlaður komutími í Leifstöð er kl. 05:50



Suðurlandsbraut 46 � www.skeifan.is

Sími 568 5556 � Fax 568 5515

Komið og sjáið þessi glæsilegu raðhús og sérhæðir við Fossahvarf sem 

eru tilbúin undir tréverk og málningu, til afhendingar strax.

Húsin skilast fullbúin að utan með frágenginni lóð.
Glæsilegar innréttingar frá Innx í sýningarhæð.
Lokuð gata – Stutt í skóla og leikskóla.
Stutt í fallega íslenska náttúru og góð útivistarsvæði.
Fullbúin sýningarhæð í Fossahvarfi 3.
Byggingaraðili er Fossahvarf ehf.

Verið velkomin!

Fr
u

m

Sölumenn Skeifunnar
verða á staðnum kl. 13 – 16

  Ábyrg þjónusta       í 23 ár

Sölusýning
Í dag sunnudag kl. 13-16

Fossahvarf 2-16 við Elliðavatn
Glæsileg raðhús og sérhæðir!

Sérlega glæsileg og vönduð 

raðhús við Fossahvarf 2-16

Stórglæsilegar vandaðar sér-

hæðir við Fossahvarf 3-11

FOSSAHVARF 2 - 8 og 10 -16. Sérlega falleg og vel skipulögð raðhús 
á tveimur hæðum 194,2 fm. ásamt innbyggðum 29.1 fm bílskúr. Alls því 
223,3 fm. Endahúsin eru 223,3 fm. og millihúsin 217,2 fm. Neðri hæð:
Innb. bílskúr. Tvö rúmgóð svefnherb. Gestasnyring. Geymsla. Þvottahús og 
sjónvarpshol. Gengið út í lóð úr sjónvarpsholi. Efri hæð:  Tvö rúmgóð her-
bergi, baðherb. Eldhús. Stofa og borðstofa. Góðar suður svalir útaf stofu. 
Fallegt útsýni. Verð frá 48.5 millj. tilbúin til innréttinga og fullbúin 
að utan. Möguleiki að fá húsin lengra komin.

FOSSAHVARF 3 - 11. Glæsilegar efri og neðri sérhæðir. Efri sérhæð-
in er 147,8 fm ásamt 29,1 fm. bílskúr, alls því 176,9 fm. Auk ca 50 fm. 
svala ofan á bílskúr. Neðri sérhæðin er 129 fm. 3 svefnherbergi í hverri 
hæð. Sérhæðirnar eru í tveggja hæða húsum sem tengjast saman á 
bílskúrunum. Í hverju húsi eru tvær sérhæðir, með efri hæðinni fylgir 
bílskúr. Sér suðurlóð fylgir íbúðum á 1. hæð. Efri hæð verð frá 38.9 
millj. Neðri hæð verð frá 30.9 millj. tilbúin til innréttinga og 
fullbúin að utan. Möguleiki að fá hæðirnar lengra komnar.



16  28. september 2008  SUNNUDAGUR

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað sagði ég 
við ykkur um að 
fara í sirkusleik?

Jáá... 
Slakaðu 

alveg 
áá...

Þú finnur ró 
færast yfir.. þú 
verður sljóóór.. 

Allar hugsanir... 
Farnar!

Og það er bara 
hann sem sér 

hann! Ég sé mat!

(Andvarp) Ég þoli ekki að 
elda sjálfur.

Ég verð uppi í þessu tré, 
þangað til fólk hættir að 

ganga í pelsum!
Er það að fara 
að hætta!?!

Fyrir barneignir

Loks-
ins er 
komin 
helgi!

Eftir barneignir Ókei, þetta 
er planið...

Ó, nei! Er strax 
komin helgi aftur!
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OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ EINTAK!
VINNINGAR ERU SINGSTAR HOTTEST HITS

OG AÐRIR SINGSTARLEIKIR, DVD, PEPSI OG FLEIRA!
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12.
30 sjóðheit popplög í glænýjum Singstar leik

Ástin er diskó, lífið er pönk
e. Hallgrím Helgason
Ekki missa af eldfjörugum söngleik
sun. 28/9 örfá sæti laus

Klókur ertu, Einar Áskell
e. Bernd Ogrodnik
Heillandi og krúttleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
sun. 28/ 9 þrjár sýningar, örfá sæti laus 

Nánar á www.leikhusid.is

Skilaboðaskjóðan
e. Þorvald Þorsteinsson og Jóhann G. Jóhannsson
Geysivinsælt ævintýri fyrir alla fjölskylduna!
sun. 28/9 kl. 14  örfá sæti laus

Opið kort
Áskriftarkort
Forskotskort
Þú sparar í allan vetur!

Macbeth
e. William Shakespeare
fors. 30/9 uppselt, 1/30 uppselt,
2/3 uppselt, frums. 5/10 uppselt

Hart í bak
e. Jökul Jakobsson
Frumsýning 17. október

Kortasalan í fullum gangi

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Þjóðleikhúsið
Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Dive Deeper 08
Tækninámsstefna í Smárabíó 9-10 október 

Microsoft sérfræðingar, ekki missa af þessu!

Nánari upplýsingar og skráning í síma 544 4500 og www.ntv.is/divedeeper

Á þessum síðustu og verstu tímum er 
enn nauðsynlegra en áður að geta 
hlegið og skemmt sér. Og þegar veðrið 

er jafn ömurlegt og það hefur verið 
undanfarið er freistandi að halda sig 
innandyra, og þá er stundum kveikt á 
sjónvarpinu. Stundum getur það falið í sér 
mikla skemmtun, en stundum ekki. Í 
vikunni sá ég að þáttur með „fyndnustu 
myndböndum Bandaríkjamanna“ er 
kominn aftur á dagskrá. Ég man eftir 
þessum þáttum frá því fyrir mörgum árum 
síðan, en geri mér ekki grein 
fyrir því hvort þátturinn sem 
nú er á dagskrá sé sá sami 
eða hvort einhver snillingur-
inn hafi ákveðið að endur-
vinna þessa ódýru hugmynd.

Í þessum þætti, skyldi 
einhver ekki vita það, senda 
Bandaríkjamenn sín eigin 

myndbönd inn í þáttinn og fá þau sýnd. 
Ódýr hugmynd, og rosalega ódýr dagskrár-
gerð. Þessi myndbönd sýna oftar en ekki 
eitthvað vandræðalegt eða kjánalegt, sem 
getur verið gott og blessað, en er í mörgum 
tilvikum bara ljótt. Til dæmis fólk að detta, 
fólk að meiða sig, fólk að meiða annað fólk, 
dýr að meiða fólk, og svo framvegis. Ég hef 
aldrei skilið hvað er fyndið við það. Mér 
finnst yfirleitt ekkert fyndið þegar fólki 
líður illa, og svona þættir verða bara til 
þess að mér líður illa. Þetta er ekki bara 

ódýr dagskrárgerð. Það er 
eitthvað svo ódýr skemmtun að 
hlæja og skemmta sér yfir 
óförum annarra. Hvað sem 
einhverri kreppu líður eigum við 
alveg að geta horft á dýrari 
skemmtun. Eða er ódýr skemmt-
un það eina sem við höfum efni á 
þessa dagana?

Ódýrar skemmtanir

NOKKUR ORÐ
Þórunn 

Elísabet 
Bogadóttir
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Á fimmtudagskvöld var skipt um 
hlutverk í óperunum tveimur sem 
nú eru á fjölunum í Gamla bíó, 
Jóhann Friðgeir tók við hlutverkinu 
sem Kristján Jóhannsson hefur 
sungið fram að þessu, en Kristján 
hljóp léttilega inn í sína gömlu rullu, 
Turiddu. Auður Gunnarsdóttir tók 
við hlutverki Santussu í Cavaleria 
af Elínu Ósk. Kvöldið var líka sér-
stakt að því leyti að Sólrún Braga-
dóttir var með heiftarlega radd-
bandabólgu og enginn hljóp í hennar 
skarð. Hún vann þá hetjudáð að 
ganga þegjandi með fullu látbragði 
gegnum sýninguna.

Á örfáum sýningum hefur svið-
setning Sveins Einarssonar hreins-
ast og skýrst: það tiltæki að kalla 
kórinn úr salnum í upphafi og gefa 
honum tvöfalt hlutverk í Cavalleria 
reynist við aðra skoðun vafasöm 
ráðstöfun: kór að leika óvana að 
leika þorpsbúa. Þau eiga að vera 
tvöföld í roðinu og ráða ekki vel við 
það þótt öll leikbrögð séu hreinni og 
kórinn afslappaður en þessi tvö-
földu skilaboð drepa efnið í upp-
hafssöngnum. Augngotur, tildrag-
elsi og daður við messuupphafið 
verða máttlaus sem setur ekki sög-
unni réttan ramma. 

Kristján Jóhannsson naut sín 
miklu betur sönglega í hlutverki 
graða stráksins á kránni og í stuttu 
samtali Santuzzu og Lolu, en hann 
heldur við þær báðar, kom glögglega 
í ljós hvílíkur afbragðs leikari karl-
inn er. Hann er miklum mun opnari 
fyrir dramanu í hlutverkinu, undir-
byggir það betur með ótal smáatrið-
um en hann náði í Pagliacci. 

Og veitir ekki af – eftir dálítið 
dauft upphaf tók Auður hlutverk 
Santuzzu föstum tökum og loks sá 
maður samleik í parinu á sviðinu í 
Gamla bíó. Hún hefur ekki jafn 
volduga rödd og Elín en fannst mér 
miklu næmari á tilfinningabrigðin í 

túlkun þessa ógæfurata. Þótt kór-
inn næði góðum hljóm í bæninni 
undrast ég enn hugsun í sviðsetn-
ingunni á þessu fræga atriði. Auði 
tókst mun betur að skýra forsendur 
persónunnar í látbragði og var 
henni innilega fagnað í lok þáttar-
ins. Þetta var flottur performans 
hjá þeim báðum Auði og Kristjáni 
og verulega gaman að sjá þau flytja 
þessa miklu átakakafla og ná svo 
vel utan um leikinn.

Svo var eftir að horfa á væng-
stýfðan Trúðleikinn fyrst svo seint 
var vitað um raddleysi Sólrúnar – 
sem reyndar setti allan þáttinn á 
annað plan. Þar kom í ljós hvað 
skap söngvara skiptir miklu fyrir 
hlutverkið: sá bældi maður sem 
Jóhann Friðgeir hefur tekist á við í 
Turiddo og strákræflinum í La 
Traviata vék nú til hliðar og í ljós 
kom sigurviss listamaður sem 
blómstraði í hlutverki hrottans 
skapstóra. Það stækkaði enn per-
formansinn að Nedda var að þessu 
sinni mállaus trúður, nánast eins og 
leiksoppur í höndum karlanna sem 
sveima í kringum hana. Nú var 
leikþátturinn í óperunni miklu 
skýrari og öruggari í hreyfingum 
en fyrir viku. Jóhanni líður sýni-
lega miklu betur í hlutverkum sem 
heimta stærð í nærveru og hreyf-
ingu en hinum buguðu hjartaknús-
urum. Athyglisvert var að vitna 
gerólíka túlkun þeirra á Vesti la 
giubba, Kristján var bugaður, brot-
inn, búinn, en Jóhann þvermóðsku-
fullur og illur.

Þetta var því bara hressandi – 
mér þótti reyndar vanta Sólrúnu í 
uppklappið – jafnvel þótt henni hafi 
ekki verið mögulegt að skila verki 
sínu til fulls var gaman að sjá 
hvernig hún hafði unnið hlutverkið 
í hreyfingum og svipbrigðum – þótt 
raddlaus væri þetta kvöldið.

Páll Baldvin Baldvinsson

Skipt um hlutverk
SUNGIÐ Á SVIÐI Kristján Jóhannsson og Auður Gunnarsdóttir í hlutverkum sínum.

Útlit bókarinnar vekur athygli, er 
óhjákvæmilega hluti af inntaki 
hennar og sögn. Bókin er heftuð í 
þunn grábrún pappaspjöld eins og 
leikfang í skólaleik, útgefin í 
plastvösum í 50 eintökum, pappír-
inn endurunninn og hálfgagnsær, 
ekki til síns brúks, letrið smitar 
hvarvetna í gegn og atar út text-
ann sem er illlæsilegur fyrir 
vikið. Stafsetning er víða röng, 
ritvillur á stangli, leiðrétt hipsum-
happs með því að strika yfir og 
endurrita, eins og grunnskólastíll 
sem krefst þess að fá falleinkun 
fyrir slæman frágang. 

Mælandi ljóðanna er „íslenzkt 
skáld“ á annarlegri strönd og 
undir strikar fjarlægðina með því 
að vélrita ljóð sín með kámug um 
blekborða á gamla vél sem ekki 

hefur íslensku stafina þ, ð og æ; 
gefur þetta bókinni enn hjálegra 
yfirbragð og gerir textann fram-
andi af mjög ásettu ráði – dæmi 
(bls. 22):     

Að auki smitar textinn hinum 
megin á síðunni gegnum pappír-
inn og atar enn frekar út bæði 
efni ljóðsins og anda. Tilgangur-
inn helst í hendur við efnistök; 
póstmódern frekja í sauðalitum, 
framtíðardraugur í aflóga sauðar-
gæru, atlaga að helgi orðsins, vís-
vitandi árás á fegurðarskyn aug-
ans, afhelgun takts og tónlistar 
orðsins. Gott og vel, hvert er þá 
„innihaldið“?

Það felst í þríendurtekinni 
grundvallarspurningu: „Hvad 
gera íslenzk skáld andspaenis 
villisvíni?“ Svarið felst í textanum 

þar á milli. Skáldið glímir þar við 
sitt eigið villisvín sem birtist í 
mynd skilvitlegrar náttúru, sköp-
unar og slátrunar,, samspili manns 
og trés, Steins og steins, draums 
og veruleika, en einnig og ekki 
síður birtist „villisvínið“ í ósam-
rými orðs og fyrirmyndar, í sýni-
legri óþökk viðmiðsins með tákn-
mynd sína. Þetta er vitaskuld 
þversögn og rímar við þá bersögn 
póstmódernismans að fletta sig 
klæðum á almannafæri, afvopnast 
eigin orðum í þeirri hyggju að 
skerpa „villieðli“ þeirra og um 
leið nærveru eða návígi þess sem 
orðin tákna og rjúfa þannig bók-
legar merkingarvillur tungumáls 
og vana – með bók og tungumáli.

Sígild táknmerking villisvíns er 
ýgi, þor, grimmd, fólska, harðýðgi 
og villimennska – en gölturinn er 
líka frábært dæmi um „orð“ og 
„merkingu“ sem lent hefur á villi-
götum tungumáls og hefðar og 
þess vegna tvöföld táknmynd í 
inntaki bókarinnar; í kristnum 
helgimyndafræðum er gölturinn  
tákn Krists og byggir á þeim mis-
skilningi að germanska/þýska 
orðið „Eber“ (göltur) sé komið af 

hebreska orðinu „Ibri“, forföður 
Hebrea. Lykilorð bókarinannar er 
þannig dæmi um það sem sanna 
átti; rofin tengsl viðmiðs og tákn-
myndar sem steypir merkingu 
beggja í samsvarandi ringulreið 
og ólæsilegum texta með málvill-
um, ritvillum, blekklessum og 
öðru hirðulausu niðurrifi. Hví 
ekki?

Það er eitthvað við þessa bók.
Sigurður Hróarsson 

Andspaenis ófeigu villisvíni

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Sunnudagur 28. september 

➜ Tónleikar

15.00 Kammersveitin Ás leikur 
tónlist frá barokktímanum á upp-
runaleg hljóðfæri í Hömrum á Ísa-
firði. 

15.00 Bellarti Trio halda tónleika í 
tón listarhúsinu Laugarborg, Akureyri.

16.00 Alexandra Chernyshova 
sópran söngkona, heldur einsöngs-
tónleika í Ketilshúsinu á Akureyri.

16.00 Símon H. Ívarsson heldur 
tón leika í Stykkishólmskirkju þar 

sem hann leikur verk frá Suður-
Ameríku og Spáni auk íslenskra 
verka. Einnig koma fram nemendur 
úr tónlistarskóla Stykkishólms.

 ➜ Síðustu Forvöð

15.00 Á ferð með fuglum 
Sýningu Höskuldar Björnssonar 
lýkur eftir helgi. Hrafnhildur Schram 
sýningar stjóri mun ræða við gesti 
um Höskuld og verk hans á sýning-
unni kl. 15. Sýningin er opin frá kl. 
12-18.

Margrét Brynjólfsdóttir sýnir í Salt-
fisk setrinu í Grindavík, Hafnargötu 
12a. Opið frá 11-18.

Sigrún Ólafsdóttir er með yfirlits-
sýn ingu á teikningum og skúlptúr um 

í Hafnarborg, Strandgötu 34, Hafn ar-
firði. Opið 11-17.

➜ Bækur

16.00 Stofuspjall Bergur Ebbi mun 
ræða um bókina Heimsljós eftir 
Halldór Laxness, í Gljúfrasteini, húsi 
skáldsins.

➜ Kvikmyndir

16.00 Ragnarök Heimildarmynd 
um Íslendingasögurnar og goða-
fræðina eftir Franz og Gabrielu 
Kafka verður sýnd á sögulofti 
Landnámssetursins í Borgarnesi.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is

BÓKMENNTIR
Provence í endursýn
Ljóð eftir Ófeig Sigurðsson
Apaflasa 2008

★★★
Póstmódern frekja

„...20:45 maeta ledurblökurnar
       stundvíslega
       & ákvedin ögrun fólgin
       í thví ad sitja úti vid
       med taer- thaer hringsólandi
       /.../ haettan ad thaer flaeki sér í hárid
       er talsverd ...“ 

Á aðalfundi LR 15. október 2007 var stofnaður 
Leikritunarsjóður Leikfélags Reykjavíkur og 
formaður skipaður frú Vigdís Finnbogadóttir, 
heiðursfélagi félagsins. Meðal markmiða 
sjóðsins er að efla nýsköpun og fjölbreytni 
í íslenskri leikritun, auka vægi leikritunar í 
samfélaginu og stuðla að því að hún njóti virð-
ingar í samfélagi lista. Meðal leiða að mark-
miðum þessum er að tryggja að alltaf verði 
að minnsta kosti eitt leikskáld starfandi við 
Borgarleikhúsið.

Stjórn sjóðsins velur skáld úr hópi umsækjenda 
og því boðið eins árs samningur við Borgarleik-
húsið. Laun, sem taka mið af starfslaunum 
listamanna, eru greidd mánaðarlega. Skáld 
sem valið er skal þegar hafa sýnt árangur við 
ritstörf og skáldskap, þó reynsla af leikritun sé 
ekki skilyrði. Skáldið fær aðstöðu í leikhúsinu, 
vinnur þar á samningstímanum og verður hluti 
af starfsliði Borgarleikhússins. Leikskáldið 
mun  njóta aðstoðar, leiðsagnar og stuðnings 
leikhússtjóra og leiklistarráðunauta og sækir 
reglubundið fundi þeirra. Aðgangur að allri 
starfsemi Borgarleikhússins, þ.á.m. æfingum, 
verður í boði og markmiðið að skáldið kynnist 
eiginleikum leiksviðsins og töframætti þess. 

Unnið skal að ritun leikverks á tímabilinu með 
uppsetningu í huga, auk þess sem skáldið 
kynnir sér leikhúsformið. Stefnt er að því að 
leikverk, eitt eða fleiri, sem unnin eru á samn-
ingstíma, verði sviðsett í Borgarleikhúsinu. 
Þetta er þó ekki skilyrði. 

Umsækjendur skulu leggja fram með umsókn 
sinni ferilskrá en einnig er heimilt að leggja 
fram hugmynd að verkefni sem viðkomandi 
hefur í hyggju að vinna að, leiktexta eða 
annað það sem umsækjandi kýs að koma á 
framfæri. Farið verður með allar innsendar 
hugmyndir sem trúnaðarmál og öll gögn end-
ursend umsækjendum að loknu vali. 

Umsóknir skulu stílaðar á Borgarleikhúsið 
/ Leikritunarsjóður Leikfélags Reykjavíkur, 
Listabraut 3, 103 Reykjavík fyrir 1. nóvember 
2008.

Leikritunarsjóður 
Leikfélags Reykjavíkur 
auglýsir eftir umsóknum
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AKUREYRI

KEFLAVÍKKRINGLUNNI

DIGITAL-3D

DIGITAL-3D

MAKE IT HAPPEN kl. 8 - 10:10 L

STEP BROTHERS kl. 8 12

MIRRORS kl. 10:10 16

MAMMA MÍA kl. 5:50 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 5:50 L

GEIMAPARNIR kl. 2 - 4 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

(Síð. sýn. helgi)

WILD CHILD kl. 8 - 10:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

STEP BROTHERS kl. 8 12

MAKE IT HAPPEN kl. 10:10 L

MAMMA MÍA kl. 5:50 L

LUKKU LÁKI m/ísl. tali kl. 2 L

GRÍSIRNIR ÞRÍR m/ísl. tali kl. 4 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

WILD CHILD kl. 4 - 6 - 8 - 10 L

STAR WARS kl. 2 L

CHARLIE BARTLETT kl. 8 - 10 12

WILD CHILD kl. 4 - 5:50 - 8 - 10:10 L

WILD CHILD kl. 8 - 10:10 VIP
GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6:10 L

GEIMAPARNIR kl. 4 VIP
CHARLIE BARTLETT kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 12

JOURNEY 3D kl. 5:50 L

DEATH RACE kl. 8 - 10:10 16

TROPIC THUNDER kl. 5:50 - 8:10 - 10:30 16

SVEITABRÚÐKAUP kl. 3:40  - 8 - 10:10 L

SVEITABRÚÐKAUP kl. 1:30 - 5:50 VIP
STAR WARS kl. 1:30 - 3:40 L

WALL-E m/ísl. tali kl. 1:30 - 3:40 L

KUNG FU PANDA m/ísl. tali kl. 1:30 L

WILD CHILD kl. 5:50 - 8 - 10:20 L

JOURNEY 3D kl. 1:40 - 3:50 - 6 - 8:10 L

GEIMAPARNIR m/ísl. tali kl. 2 - 4 - 6 L

SMART PEOPLE kl. 8 - 10:10 12

DARK KNIGHT kl. 10:10 12

GET SMART kl. 1:40 - 3:50 L

- bara lúxus
Sími: 553 2075

BABYLON A.D. kl. 6, 8 og 10 16

LUKKU LÁKI - Ísl. Tal kl. 2(500), 4 og 6.10 (650 kr.) L

PINEAPPLE EXPRESS kl. 8 og 10.15 16

JOURNEY 3D - DIGITAL 3D kl. 2(800), 4 og 6 L

MAMMA  MIA kl. 1.50(500), 4 og 9 L

M Y N D O G H L J Ó Ð

���
V.J.V – Topp5.is/FBL

���
S.V – MBL.

���
T.S.K. – 24 stundir

TEKJUHÆSTA MYND ALLRA
TÍIMA Á ÍSLANDI

ATH! 650 kr.

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

LUKKU LÁKI ER MÆTTUR 
AFTUR Í SKEMMTILEGRI AFTUR Í SKEMMTILEGRI

MYND FYRIR ALLA MYND FYRIR ALLA
FJÖLSKYLDUNA!FJÖLSKYLDUNA!

LUKKU LÁKI ER MÆTTUR 
AFTUR Í SKEMMTILEGRI 

MYND FYRIR ALLA 
FJÖLSKYLDUNA!

FRAMTÍÐAR 
SPENNUTRYLLIR Í ANDA SPENNUTRYLLIR Í ANDA

BLADE RUNNERBLADE RUNNER
HÖRKU HASAR!HÖRKU HASAR!

FRA ÐA

NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500

SÍMI 564 0000

16
16
16
16
12
L
L
L

BURN AFTER READING kl. 8 - 10
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.2 - 4
PINEAPPLE EXPRESS  kl. 8 - 10
JOURNEY TO THE CENTER EKKI Í 3D kl. 4 - 6
GRÍSIRNIR 3 kl.2

16
L
16
L

BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
BURN AFTER READING LÚXUS -D kl. 1 - 3.30 - 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS D kl. 5.30 - 8 - 10.30
MIRRORS kl. 10.30
STEP BROTHERS kl.1 - 3.15 - 5.45 - 8 - 10.15
MAMMA MIA kl.1 - 3.15 - 5.45 - 8
GRÍSIRNIR 3 kl.1 - 3
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.1 - 3

5%

FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR 
BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI

50 KR. AFSLÁTTUR EF ÞÚ 
KAUPIR BÍÓMIÐANN Á 

16
16
12
L
L
16
L
L

BURN AFTER READING kl. 5.45 - 8 - 10.15
PINAPPLE EXPRESS   kl.3 - 5.30 - 8 - 10.30
BRIDESHEAD REVISITED  kl. 10.30
SVEITABRÚÐKAUP kl. 5.45
MAMMA MIA kl.3 - 5.30 - 8
BABYLON A:D kl. 8 - 10
LUKKU LÁKI OG DALTON BRÆÐUR kl.4
GRÍSIRNIR 3 kl.4

5%

5%

SÍMI 530 1919

- T.S.K., 24 STUNDIR

„ÁN EFA BESTA MYND 
APATOW-HÓPSINS TIL ÞESSA.“

- H.J., MBL

 „Í HÓPI BESTU
GAMANMYNDA ÁRSINS.“

-L.I.B., TOPP5.IS/FBL

„... LANGFYNDNASTA MYND SEM ÉG 
HEF SÉÐ Í LENGRI TÍMA...“

- DÓRI DNA, DV

FRAMTÍÐAR 
SPENNUTRYLLIR Í ANDA 

BLADE RUNNER
HÖRKU HASAR!

Britney Spears og Kevin Federline 
íhuga að gefa sambandi sínu annan 
möguleika, en samkvæmt slúður-
síðunum vestanhafs eru þau nú í 
hjónabandsráðgjöf. Beri hún 
árangur munu þau flytja aftur 
undir sama þak. Britney og Kevin 
skildu í júlí í fyrra, og í kjölfar 
skilnaðarins tókust þau hart á um 
forræði yfir sonunum tveimur, 
Sean Preston og Jayden James. Frá 
því að botn náðist í það mál, þar 
sem Federline fékk fullt forræði 
en Britney aukinn umgengnisrétt, 
mun samband þeirra þó hafa batn-
að. 

Samkvæmt National Enquirer 
hafði faðir Britney samband við 
Kevin strax síðasta vor og fór þess 
á leit við hann að hann íhugaði 

hjónabandsráðgjöf. Kevin mun 
hafa verið tregur til, enda stóð for-
ræðismálið þá sem hæst. „En 
Kevin hefur alltaf fundist að 
það væri best fyrir dreng-
ina að alast upp hjá báðum 
foreldrum sínum, og hann 
og Jamie, faðir Britney, 
vörðu mörgum vikum í að 
leita að ráðgjafa sem hent-
aði bæði honum og Britney 
og gæti komið heim til 
þeirra,“ segir heimildar-
maðurinn, sem segir 
einn hluta ráðgjafarinn-
ar felast í því að hjónin 

fyrrverandi fari á stefnumót. 
„Britney er svo spennt,“ segir 
heimildarmaðurinn. „Hún hætti 

aldrei að elska Kevin og vonar 
að þau nái saman aftur. Kevin 
elskar Britney líka og ef allt 
gengur vel eftir sex mánuði 
í ráðgjöf munu þau flytja 
aftur saman með strák-

ana.“ Það verður væntan-
lega í nýju húsi, því 

Britney hefur sett hús 
sitt á sölu. Hún vill 
fá 7,9 milljónir dala 
fyrir höllina, sem 
inniheldur meðal 
annars sex svefn-
herbergi, sex bað-

herbergi og þrjá bíl-
skúra.

Britney og Kevin reyna aftur

SPENNT Samkvæmt National 
Enquirer elskar Britney Kevin 
ennþá og er spennt yfir ráð-
gjöfinni. 

Alþjóðleg kvikmyndahátíð 
í Reykjavík, RIFF, var sett 
opinberlega á fimmtudags-
kvöld í Regnboganum með 
sýningu norsku myndar-
innar O´Horten. Íslenskir 
kvikmyndaáhugamenn létu 
sig að sjálfsögðu ekki vanta 
á uppákomuna.

Af nógu verður að taka á kvik-
myndahátíðinni, sem stendur yfir 
til 5. október. Sýndar verða yfir 
eitt hundrað myndir frá 27 lönd-
um og ættu því allir að fá eitthvað 
fyrir sinn snúð.

Kvikmyndahátíð hafin

NÍNA OG RUNE Þau Nína og Rune voru á meðal þeirra sem sáu opnunarmynd 
hátíðarinnar, O´Horten.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Í REGNBOGANUM Jens Fjalar og Salvör 
Þórisdóttir létu sig ekki vanta í Regn-
bogann.

Á MEÐAL GESTA Elína Hrund Kristjáns-
dóttir og Delia Hauser voru á meðal 
gesta á norsku opnunarmyndinni.

ÁGÚST OG JÓN KARL Ágúst Bjarnason, 
myndlistarmaður, og Jón Karl Helgason, 
kvikmyndagerðarmaður, voru brosmildir 
í Regnboganum.

GET SMART
kl. 1.40 í Kringlunni

KUNG FU PANDA
kl. 1.30 í Álfabakka

JOURNEY 3D
kl. 1.40 í Kringlunni 

laugardag og sunnudag
SparBíó

STAR WARS
kl. 1.30 í Álfabakka

WALL-E  ísl. tal.
kl. 1.30 í Álfabakka

550kr

850kr
550kr

550kr
550kr

G
kl. 2 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni
kl. 2 á Self., Ak., og í Kefl.

550kr

TILBOÐSVERÐ

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ

Frábær teiknimynd fyrir 
alla fjölskylduna með 

íslensku tali.

KL.1 SMÁRABÍÓ
KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ
KL.1 SMÁRABÍÓ

KL.4 HÁSKÓLABÍÓ

KL.2 BORGARBÍÓ

KL.3 HÁSKÓLABÍÓ
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KVIKMYNDIR
Berlin Calling
Leikstjóri: Hannes Stöhr. Þýska-
land 2008. Sýnd á RIFF.

★★★
Fremur langdregin en samt með 
snubbóttan endi.

Berlín hefur undanfarin ár verið 
höfuðborg hipps og kúls í Evrópu og 
hafa margir íslenskir listamenn lagt 
leið sína þangað. Enda hafa margir 
af helstu tónlistarmönnum poppsög-
unnar átt sitt Berlínartímabil, svo 
sem Nick Cave, David Bowie og U2, 
og koma flestir stórskrýtnir tilbaka.

Berlin Calling sýnir kosti og galla 
bæði hipps og kúls. Ickarus er plötu-
snúður sem hefur allt, plötusamn-
ing, aðdáendur og mök við óþekktar 
konur inni á klósetti. Einn daginn 
tekur hann þó e-pillu sem inniheldur 
annað en það sem stendur á inni-
haldslýsingu, og fær í kjölfarið 
taugaáfall. Hann missir allt og fer í 
meðferð, þar sem hann þarf smám 
saman að tjasla sér saman aftur. Það 
kemur síðar í ljós að hann missti 
móður sína sama árið og múrinn 
féll, árið sem allt breyttist. 

Myndin má eiga það að ólíkt nán-
ast öllum myndum sem fjalla um 
eiturlyfjaneyslu tónlistarmanna 
gerir hún ekkert til þess að sýna 
þann lífsstíl í jákvæðu ljósi. Dópið 
hjálpar ekki mönnum við tónlistar-
sköpun sína, heldur þvert á móti 
kemur í veg fyrir hana. Sá súbkúltúr 
sem hér er lýst er afar áhugaverður, 
enda hafa ekki margar myndir verið 
gerðar um harðan heim danstónlist-
ar. Hún er einnig fremur raunsæis-
leg í tökum sínum á efninu. En þrátt 
fyrir að vera í lengra laginu finnst 
manni samt niðurstaðan vera hálf 
hraðsoðin. Af 105 mínútum er 
maðurinn að brotna í sundur í 100 og 
læknast síðan skyndilega. Þó sýnir 
myndin að eftir ofneyslu lyfjanna 
verður hann aldrei alveg samur við 
sig, margt sem var áður auðvelt er 
nú erfitt. Og það er ágætis boðskap-
ur.      Valur Gunnarsson

Englar Berlínar

Hjónakornin Þorsteinn Einarsson 
í Hjálmum og Sigríður Eyþórs-
dóttir, sem er dóttir Eyþórs 
Gunnarssonar og Ellenar 
Kristjánsdóttur, skipa dúettinn 
Pikknikk. Þau vinna að sinni 
fyrstu breiðskífu og stefna á að 
hún komi út fyrir jól. Plötuna 
kalla þau Galdur.

Þorsteinn og Sigríður syngja 
bæði og spila á gítara, en vinir og 
vandamenn taka lagið með þeim. 
Tónlist sinni lýsa þau sjálf sem 
sálmaskotinni sveitatónlist sem 
er ætlað að bæta stemningu og 
almenna líðan þjóðarinnar.

Pikknikk 
gerir plötu

Hljómsveitin South River Band 
hélt tvenna tónleika á Grand Rokk 
á dögunum þar sem stemningin var 
einkar góð. Tónleikarnir voru tekn-
ir upp og til stendur að gefa þá út á 
DVD-mynddiski, sem verður sá 
fyrsti frá sveitinni. South River 
Band hefur gefið út fjórar plötur á 
ferli sínum og kom sú síðasta, Allar 
stúlkurnar, út í fyrra. 

Tóku upp tónleika

SOUTH RIVER BAND Stemningin var góð 
á Grand Rokk þar sem South River Band 
spilaði sín bestu lög.

UPPTÖKUR Báðir tónleikarnir voru teknir 
upp með DVD-útgáfu í huga.

Squeezebox

Squeezebox var einn alræmdasti skemmtistaður 
New York-borgar þar til borgarstjórinn Rudy Giuliani 
lét loka honum. Leikstjóri svarar spurningum á eftir.

Iðnó 17:30

≥ Regnboginn

≥ Norræna húsið

≥ midi.is
Sunnudagur 28. september

Eftir skóla   15:30
Fuglasöngur   15:30
Steinþögn / Saga hlutanna  15:30
Fljúgðu hærra   15:30
Heima   17:30
Saga 52   17:30
Blóm á reki   17:30
Upprisan   17:30
Askja Pandóru   20:00
Zift   20:00
Varðandi vatn / Ísskápur  20:00
Kalt borð   20:00
Ég hef lengi elskað þig   22:30
Öxin   22:30
Hvíslið í trjánum / Í leit að goðsögn 22:30
Fyrir morgundaginn   22:30

Ungar hetjur: 10-12 ára  13:30
Ungar hetjur: 10 ára og yngri  15:30
Sjálfsvígsferðaþjónusta  17:30
Flæði: Í vatnsins nafni   20:00
Villt samsetning: Portrett af Arth... 22:30

≥ Iðnó
Heilagt stríð fyrir ástina  15:30
Squeezebox   17:30
Óbyggða-Gandhi   20:00
Óbyggða-Gandhi   22:30
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Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari var svekktur með 
úrslitin í leikslok en ánægður með frammistöðuna, sem hann 
sagði hafa verið mjög góða. Hann, sem og miðjumaðurinn 
Edda Garðarsdóttir, sér mikla framför hjá íslenska liðinu.

„Ég er heilt yfir mjög stoltur af liðinu og við vorum ótrú-
lega nálægt því að fara alla leið. Við fáum á okkur mark á 
sjöttu mínútu sem var áfall. Við sýndum mikinn karakter að 
koma til baka og jafna. 

Við fáum þá á okkur mark strax í kjölfarið en það 
hefði verið frábært ef við hefðum lifað það af í 
nokkrar mínútur og haldið jöfnu,“ segir Sigurður. 

„Við fáum þá á okkur pínulítið klaufalegt 
mark eftir klafs. Það er líka kannski áfall en þær 
héldu áfram allan tímann,“ segir Sigurður, sem 
játar að byrjun leiksins hafi verið erfið. 

„Við ætluðum að pressa svolítið á þær í 
byrjun en við náðum ekki að fylgja því nægi-
lega vel eftir sem liðsheild. Allt liðið var ekki 
að pressu nógu vel og við slitnuðum svolítið 

í sundur. Við fórum yfir það í hálfleik,“ sagði Sigurður Ragnar og 
hann veit að liðið er búið að bæta sig mikið. 

„Ef maður ber saman þennan leik og þann sem við spiluð-
um við þær fyrir ári þá spiluðum við þann leik bara þannig að 
við pökkuðum í vörn, það var lítið spil í liðinu og við náðum 
voða lítið að byggja upp sóknarlega. 

Mér finnst íslenska liðið miklu betra í dag en það var þá og 
mér fannst þessi leikur vera miklu betur spilaður af okkar hálfu. 

Við vorum miklu nær þeim í frammistöðu núna en fyrir ári. Það 
sýnir að við erum á réttri leið og erum að bæta okkur sem lið,“ 

sagði Sigurður Ragnar. 
Edda Garðarsdóttir var sammála landsliðsþjálfaranum. 

„Ef við horfum á seinasta leik sem við spiluðum við þær, 
sem var annar leikurinn okkar í þessu móti, þá vorum 
við tíu á teig og vorum síðan að bomba fram á Margréti 
Láru. Það er frábært að sjá hversu mikið þessu liði 
hefur farið fram. Nú verðum við bara að fara Krísuvíkur-
leiðina,“ sagði Edda ákveðin.

SIGURÐUR RAGNAR EYJÓLFSSON LANDSLIÐSÞJÁLFARI:  AFAR STOLTUR AF SÍNUM STELPUM

Erum á réttri leið og að bæta okkur sem lið

FÓTBOLTI Stelpurnar okkar eru ekki 
af baki dottnar þótt þær hafi tapað 
í gær 1-2 fyrir Frakklandi í algjör-
um úrslitaleik um sigur í riðli þrjú 
í undankeppni Evrópumótsins í 
Finnlandi 2009. 

„Aumingja þeir sem koma til 
okkar og ætla að fara að taka eitt-
hvað af okkur heima,“ sagði Mar-
grét Lára Viðarsdóttir eftir leik og 
það er hægt að taka undir þau orð. 
Slæm byrjun og mörk á versta 
tíma, í upphafi leiks og stuttu eftir 
að Ísland jafnaði, gerðu útslagið 
en á heildina litið spilaði íslenska 
liðið einn sinn besta leik frá upp-
hafi. 

Margrét Lára var svekkt með 
úrslitin í leikslok en horfði samt 
raunhæft á gang mála. 

„Heilt yfir er franska liðið bara 
betra en við. Við verðum bara að 
sætta okkur við það en hjartað var 
svo sannarlega okkar megin í dag. 
Við vildum þetta svo miklu meira 
en þær og ég er alveg viss um að 
við hefðum fagnað þessu miklu 
meira en þær,“ sagði Margrét 
Lára. 

„Við gerðum miklu meira fót-
boltalega og framfarirnar eru 
gríðarlega miklar í okkar hópi. Ég 
vil ekki tala um neina óheppni í 
fótbolta. Við vorum bara ekki 
betra liðið í dag, því miður, en við 
lögðum okkur samt allar fram og 
hjartað var svo sannarlega til stað-
ar,“ sagði Margrét Lára.

Fyrri hálfleikurinn var kafla-
skiptur en Frakkarnir fengu 
draumabyrjun og skoruðu strax 
eftir tæpar sex mínútur þegar 
fyrirliði þeirra, Sandrine Soubeyr-
and, skoraði glæsilegt mark með 
langskoti. 

Íslenska liðið gat ekki byrjað 
seinni hálfleikinn betur því Katrín 
Jónsdóttir skoraði eftir auka-
spyrnu Eddu Garðarsdóttur. 
Hólmfríður Magnúsdóttir hafði 

fengið aukaspyrnuna eftir aðeins 
tíu sekúndna leik og var úti af vell-
inum þegar markið var skorað. 
Þetta var þó skammgóður vermir 
því Frakkar komust aftur yfir 
þremur mínútum síðar þegar 
Candie Herbert potaði boltanum 
inn eftir hornspyrnu.

Íslenska liðið kom af miklu 
meira sjálfstrausti inn í seinni 
hálfleikinn. Liðið náði mörgum 
flottum sóknum og var greinilega 
mætt til að spila sinn leik, ólíkt því 
sem var í gangi í fyrri hálf-
leiknum. 

Þegar fimm mínútur voru eftir 
lagði Sigurður Ragnar allt undir 

með því að fækka í vörninni og 
kom með Hörpu Þorsteinsdóttur 
inn í sóknina. Íslenska liðið átti 
möguleika á að jafna og tryggja 
sér sætið til Finnlands allt til leiks-
loka en hlutirnir duttu ekki með 
stelpunum og þær urðu að sætta 
sig við 1-2 tap.

Frakkarnir voru fegnir í leiks-
lok og þar á meðal var þjálfari 
liðsins, Bruno Bini. 

„Það munaði litlu á liðunum í 
þessum leik en við fengum fleiri 
færi og skoruðum einu marki 
meira. Við óttuðumst hraðar 
sóknir íslenska liðsins upp kant-
ana,“ sagði Bini eftir leikinn. 

„Munurinn á liðunum í loka-
stöðu riðilsins liggur í tapi Íslands 
í Slóveníu. Það voru úrslit sem ég 
trúi varla ennþá og taldi vera 
algjörlega ómöguleg,“ segir Bini, 
sem býst við að íslenska liðið fari 
alla leið í úrslitakeppnina. „Ég 
vona að íslenska liðið vinni umspil-
ið og komist til Finnlands. Ísland 
er með nógu gott lið til að spila í 
úrslitakeppninni,“ sagði Bini.

Ég vona að Ísland komist áfram
Þjálfari franska landsliðsins segir íslenska kvennalandsliðið eiga skilið að komast í lokakeppni EM. 

Stelpurnar okkar töpuðu í Frakklandi í gær, 2-1, og þurfa að fara lengri leiðina á EM í Finnlandi. Með sams 

konar frammistöðu og liðið sýndi í La-Roche-sur-Yon í gær fara þær þangað.

1-1 Katrín Jónsdóttir jafnaði leikinn í síðari hálfleik og gaf íslenska liðinu von sem dó 
skömmu síðar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓTBOLTI Þóra Björg Helgadóttir 
stóð sig vel í íslenska markinu að 
venju en hún var mjög svekkt í 
lokin. 

„Þetta átti ekki að gerast hjá 
okkur. Við lögðum okkur allar 
fram. Gerðum allt, spiluðum með 
hjartanu og sýndum okkar sam-
heldni. Öll heppnisatriðin duttu 
þeirra megin. Þetta átti bara ekki 
að gerast í dag. Það er erfitt að 
sætta sig við slíkt því það er auð-
veldara að sætta sig við það ef að 
við sýnum ekki frammistöðu sem 
verðskuldaði að fara áfram,“ segir 
Þóra, sem gat lítið gert í mörkun-
um. 

„Þær skora tvö mörk þar sem ég 
sé ekki boltann fyrr en á síðasta 
sekúndubrotinu og við eigum ekki 
að fá á okkur svoleiðis mörk tvisvar 
í sama leik. Það er ógeðslega sárt 
en það var einhver sem vildi að við 
færum í tvo leiki í viðbót. Við erum 
ekki hættar og ætlum okkur inn á 

EM. Þetta eru engin endalok,“ 
sagði Þóra að lokum.

Katrín Jónsdóttir, fyrirliði 
íslenska liðsins, stóð sig vel í vörn-
inni og skoraði síðan jöfnunar-
markið.  

„Við komum kannski aðeins of 
spenntar inn í leikinn en mér 
fannst við að sama skapi vinna 
okkur vel inn í hann. Svo kom 
þetta og mér fannst við vera að 
spila alveg á pari við þær í seinni 
hálfleik,“ segir Katrín. 

„Maður er ótrúlega svekktur að 
hafa tapað þessum leik en á sama 
tíma er ég ótrúlega stolt af liðinu. 
Mér fannst allir vera að leggja sig 
hundrað prósent fram og gefa allt 
í þetta. Sem betur fer eigum við 
einn möguleika eftir, við ætlum 
bara að nýta hann og svo ætlum 
við bara að vinna franska liðið í 
Frakklandi á næsta ári,“ sagði 
Katrín með miklum sannfæringar-
krafti.   - óój

Þóra Björg Helgadóttir og Katrín Jónsdóttir fyrirliði:

Ætla lengri leiðina á EM

GRÁTIÐ Í LEIKSLOK Markadrottningin Margrét Lára Viðarsdóttir átti erfitt með að leyna vonbrigðum sínum í leikslok og grét á 
meðan leikmenn Frakklands fögnuðu sætum sigri. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

> Ísland fer í umspilið

Frakkland, Finnland, Svíþjóð og Þýskaland eru örugg með 
sæti í úrslitum EM en það eru enn margir leikir eftir í 
riðlakeppninni og því enn ekki ljóst hvaða 
þjóðir verða í umspilinu. Þangað fara öll 
fimm liðin sem enduðu í 2. sæti síns riðils 
sem og þrjú lið sem ná besta árangri 
liða í 3. sæti. „Við höfum unnið okkur 
inn, með frábærri frammistöðu, að fá 
andstæðing sem ætti að vera lakari 
en við. Það verður spennandi að sjá 
hvað kemur úr pottinum 6. október. Ég 
tel líklegast að við fáum Tékkland, Írland 
eða Skotland,“ sagði Sigurður Ragnar 
Eyjólfsson landsliðsþjálfari.



SUNNUDAGUR  28. september 2008 21

Akranesvöllur, áhorf.: Um 500.

ÍA Fjölnir

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  15–10 (5–7)
Varin skot Trausti 4 – Þórður 5
Horn 12–1
Aukaspyrnur fengnar 6–4
Rangstöður 1–2

FJÖLNIR 4–4–2  
Þórður Ingason 8
Kolbeinn Kristinsson  6
Kristján Hauksson 6
Ágúst Gylfason 6
Geir Kristinsson 6
Heimir Guðmundsson 6
(82., Marinó Jakobs.  -)
Gunnar Guðmunds. 7
Tómas Leifsson 6
*Ólafur P. Snorra. 8
Andri Valur Ívarsson 6
(85., Aron Jóhanns.  -)
Pétur Georg Markan 7
(62., Davíð Rúnars.  6)

*Maður leiksins

ÍA 4–4–2  
Trausti Sigurbjörns. 6
Aron Ýmir Péturs. 6
Árni T. Guðmunds. 6
Heimir Einarsson 5
(46., Dario Cingel   5)
Guðjón H. Sveinsson 6
Þórður Guðjónsson 7
Pálmi Haraldsson 5
(57., Svadumovic   5)
Guðm. Guðjónsson 6
Jón Vilhelm Ákason 6
Björn Bergmann 5
Ragnar Leósson 6
(71., Ísleifur Guðm.  -)

0-1 Kristján Hauksson (2.)
0-2 Ólafur Páll Snorrason (52.)
0-3 Ólafur Páll Snorrason (87.)

0-3
Þóroddur Hjaltalín (7)

HK 2-1 BREIÐABLIK

1-0 Hörður Már Magnússon (5.), 2-0 
Aaron Palomares (17.), 2-1 Marel 
Jóhann Baldvinsson (85.)
Kópavogsvöllur, áhorf.: Um 1.000
Eyjólfur Magnús Kristinsson (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  9–17 (5–8)
Varin skot Gunnleifur 7 – Vignir 2
Horn 2–10
Aukaspyrnur fengnar 10–12
Rangstöður 3–4

HK  4–4–2  *Gunnleifur Gunnleifs. 8 - Finnbogi 
Llorens 6, Ásgrímur Albertsson 6, Damir Muminovic 
7 - Hörður Árnason 6, Stefán Eggertsson 6 (65., Iddi 
Alkhag 4), Finnur Ólafs. 5 (51., Almir Cosic 6), Rúnar 
Sigurjónsson 7 - Aaron Palomares 6 - Hörður Magn-
ús. 7 (61., Hafsteinn Briem 61.), Hörður Magnús. 6.

Breiðablik  4–4–2  Vignir Jóhannesson 5 - Arnór 
Aðalsteins. 5, Guðmann Þóris. 6, Finnur Margeirs-
son 6, Kristinn Jónsson 3 (46., Steinþór Þorsteins. 
6) - Jóhann Guðmundsson 6, Arnar Grétarsson 5, 
Guðmundur Kristjánsson 4, Nenad Zivanovic 6 (73., 
Magnús Gunnars. -) - Alfreð Finnbogason 4 (46., 
Kristinn Steindórs. 6), Marel Baldvinsson 7.

Skógarhlíð 18 • sími 595 1000
Akureyri • sími 461 1099 • www.heimsferdir.is

Enska úrvalsdeildin

Everton-Liverpool   0-2
0-1 Fernando Torres (59.), 0-2 F. Torres (62.).
Aston Villa-Sunderland   2-1
Ashley Young, John Carew - Djibril Cisse.
Fulham-West Ham   1-2
Danny Murphy, víti - Carlton Cole, M. Etherington
Man. Utd-Bolton   2-0
Cristiano Ronaldo (víti), Wayne Rooney.
Middlesbrough-WBA   0-1
- Jonas Olsson.
Newcastle-Blackburn    1-2
Michael Owen, víti - Chris Samba, Santa Cruz.
Stoke-Chelsea   0-2
- José Bosingwa, Nicolas Anelka.
Arsenal-Hull   1-2
McShane, sjm. - Geovanni, D. Cousin.

N1-deild karla

Haukar-Akureyri   37-28
Markah. Hauka: Sigurbergur Sveins. 8, Einar Jóns. 
6, Freyr Brynjars. 4, Gísli Þóris. 4, Arnar Agnars. 4.
Markah. Akureyri: Árni Sigtryggs. 10, Andri Stef. 6.
Stjarnan-Valur   24-24

N1-deild kvenna

Fram-Fylkir   29-23 (16-14)
Mörk Fram: Karen Knútsdóttir 9, Sigurbjörg 
Jóhannsdóttir 6/2, Pavla Nevarilova 4, Marthe 
Sördal 3, Hildur Knútsdóttir 2, Ásta Birna Gunn-
arsdóttir 2, Sara Sigurðardóttir 2, Þórey Rósa 
Stefánsdóttir 1. 
Varin skot: Gabriela Cristescu 22 (41/1 53,7%), 
Sunneva Einarsdóttir 2 (6/1 33,3%)
Mörk Fylkis: Katrín Andrésardóttir 5, Hanna 
Sigurjónsdóttir 4, Rebekka Skúladóttir 4, Sunna 
Einarsdóttir 4/1, Auður Ómarsdóttir 2, Sunna 
Jónsdóttir 2/1, Kristín Collins 1, Nataly Valensia 1.
Varin skot: Guðrún Maríusd.12 (41/2 29,3%) 
Haukar-Grótta   31-28
Markahæstar Hauka: Hanna G. Stefánsdóttir 
11, Nína Arnfinnsdóttir 8, Ester Óskarsdóttir 5.
Markah. hjá Gróttu: Elva Tryggvadóttir 9, Karilina 
Bæhrenz 7, Laufey Guðmundsdóttir 5.
Stjarnan-Valur   22-19
Markahæstar hjá Stjörnunni: Alina Petrache 
6, Birgit Engl 3, Hildur Harðardóttir 2, Sólveig 
Kjærnested 2, Elísabet Gunnarsdóttir 2.
Markahæstar hjá Val: Eva Barna 5, Íris Péturs-
dóttir 4, Ágústa Björnsdóttir 3, Drífa Skúladóttir 3.

ÚRSLIT

Valbjarnarav., áhorf.: Um 100.

Þróttur Grindavík

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  10–4 (1–1)
Varin skot Sindri Snær 4 – Óskar 0
Horn 2–2
Aukaspyrnur fengnar 13–11
Rangstöður 4–5

GRIND. 3–5–2  
Óskar Pétursson 6
Marinko Skaricic 5
Eysteinn Hauksson 5
Bogi Rafn Einarsson 5
Aljosa Gluhovic 6
Orri Freyr Hjaltalín 5
Jóhann Helgason 5
Emil Símonarson 6
(61., Óli Bjarnason   5)
Jósef Jósefsson 5
(55., Andri Birgis.   6)
*Scott Ramsay 7
Tomasz Stolpa 6
(88., Vilmundur Jóna. -)

*Maður leiksins

ÞRÓTT. 4–5–1  
Sindri Snær Jensson 5
Kristján Ó. Björnsson 5
Þórður St. Hreiðars. 5
Eysteinn Lárusson 6
Hákon Víkingsson 5
Jesper Sneholm 5
(46., Adolf Sveins.  7)
Magnús Lúðviksson 7
Rafn Andri Haralds. 6
Hallur Hallsson 5
Andrés Vilhjálmsson 6
(79., Brynjar Gunn.  -)
Hjörtur Hjartarson 5
(85., Oddur Björns.  -)

0-1 Scott Ramsay (86.)

0-1
Örvar Sær Gíslason (7)

VALUR 0-1 KR

0-1 Óskar Örn Hauksson (39.)

Vodafonevöllur, áhorf.: 907.
Valgeir Valgeirsson (7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  8–17 (3–10)
Varin skot Kjartan 8 – Stefán Logi 3
Horn 9–7
Aukaspyrnur fengnar 10–13
Rangstöður 2–3

Valur  4–4–2  Kjartan Sturluson 7 - Steinþór Gísla-
son 6, Atli S. Þórarinsson 6, Barry Smith 6, Bjarni Ó. 
Eiríksson 5 - Baldur I. Aðalsteinsson 4 (68., Henrik 
Eggerts 4), Baldur Bett 4 (79., Arnar Geirsson), 
Rasmus Hansen 4, Guðmundur S. Hafsteinsson 4 - 
Guðmundur Benediktsson 5 (79., Hafþór Vilhjálms), 
Albert Ingason 4

KR  4–4–2  Stefán Magnússon 6 - Ásgeir Ólafsson 
5, Gunnlaugur Jónsson 6, Pétur Marteinsson 7, 
Guðmundur R. Gunnarsson 7 - Gunnar Örn Jónsson 
6, Jónas Guðni Sævarsson 6, Atli Jóhannsson 3, 
Óskar Örn Hauksson 8 - Guðjón Baldvinsson 7, 
Guðmundur Pétursson 5 (85. Grétar Sigurðsson).

Keflavíkurv., áhorf.: 3.875

Keflavík Fram

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  16–8 (7–4)
Varin skot Ómar 3 – Hannes 6
Horn 11–3
Aukaspyrnur fengnar 13–15
Rangstöður 1–1

FRAM 4–5–1  
Hannes Halldórsson 7
Daði Guðmundsson 6
Reynir Leósson 7
*Auðun Helgason 8
Sam Tillen 7
Ívar Björnsson 6
Paul McShane 8
Ingvar Ólason 7
Halldór H. Jónsson 7
Joseph Tillen 5
(67., Almarr Ormars.  7)
Hjálmar Þórarinsson 7
(85., Örn Kató Hauk. -)

*Maður leiksins

KEFLAV. 4–4–2  
Ómar Jóhannsson 7
Guðjón Antoníusson 7
Hallgrímur Jónasson 8
Kenneth Gustafsson 6
Brynjar Guðmunds. 5
Patrick Redo 7
(63., Hörður Sveins.  5)
Hans Mathiesen 5
(72., Magnús Þorst.  -)
Hólmar Rúnarsson 6
Simun Samuelsen 7
Jóhann Guðmunds. 5
(80., Þórarinn Krist.  -)
Guðm. Steinarsson 6

1-0 Simun Samuelsen (54.)
1-1 Almarr Ormarsson (67.)
1-2 Hjálmar Þórarinsson (79.)

1-2
Jóhannes Valgeirsson (6)

FÓTBOLTI Keflvíkingar misstu af 
Íslandsmeistaratitlinum þegar 
þeir töpuðu 1-2 fyrir Frömurum.

„Fyrstu viðbrögð mín svona 
strax eftir leik eru þau að ég trúi 
þessu hreinlega ekki. Raunveru-
leikinn á eftir að hellast yfir og þá 
verður maður svekktur og á 
eflaust eftir að finnast óréttlátt að 
við næðum ekki að vinna leikinn 
og verða Íslandsmeistarar,“ segir 
Kristján Guðmundsson, þjálfari 
Keflavíkur. 

Keflavík skoraði á undan en 
Hannes Þór markvörður átti þó 
sök að máli þegar Keflvíkingar 
tóku forystu í leiknum þar sem 
hann náði ekki að halda fyrirgjöf 
Guðmundar Steinarssonar og 
Símun Samuelsen var fyrstur að 
átta sig og skoraði af stuttu færi.

Það dró til tíðinda á 67. mínútu 
þegar Keflvíkingar töpuðu boltan-
um á miðsvæðinu og Paul McShane 
átti stungusendingu á varamann-
inn Almarr Ormarsson, sem 
afgreiddi boltann í stöngina og inn 
með sinni fyrstu snertingu í leikn-
um. 

Rúmum tíu mínútum síðar kom 
Hjálmar Þórarinsson svo Frömur-
um yfir en uppskriftin af markinu 
var sú sama og í fyrra marki 
Fram.

Sannarlega blaut tuska framan í 

andlit Keflvíkinga, sem reyndu á 
örvæntingarfullan hátt að jafna 
leikinn, en sóknaraðgerðir þeirra 
runnu í sandinn hver af annarri 
þangað til flautað var til leiksloka. 
Niðurstaðan 1-2 sigur hjá Frömur-
um, sem fögnuðu þriðja sætinu og 
þátttökurétti í Evrópukeppni 
félagsliða á næsta ári, en Keflvík-
ingar sátu eftir með sárt ennið og 
silfurpening um hálsinn.

Þorvaldur Örlygsson, þjálfari 
Fram, var í skýjunum í leikslok.

„Þetta var náttúrlega dagur sem 
bauð upp á hlátur og grátur. Við 
vissum að við þyrftum að hafa 
fyrir hlutunum og uppskárum 
samkvæmt því.“ - óþ

Keflvíkingar urðu að sætta sig við silfur eftir svekkjandi tap, 1-2, gegn Fram:

Grátur og hlátur í Bítlabænum

SVEKKELSI Vonbrigði Keflvíkinga voru að vonum mikil í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

VÍTI? Afar umdeilt atvik átti sér stað í síðari hálfleik. Keflavík vildi þá fá víti en dómari 
leiksins taldi um leikaraskap að ræða og spjaldaði Simun Samuelsen. Keflvíkingar 
virðast hafa talsvert til síns máls ef mið er tekið af myndum Daníels Rúnarssonar.

FÓTBOLTI KR tryggði sér fjórða 
sæti Landsbankadeildarinnar 
með sanngjörnum 1-0 sigri á Val 
að Hlíðarenda. KR-ingar voru 
mun sterkari aðilinn í leiknum 
og hefði sigurinn hæglega getað 
orðið stærri. 

Logi Ólafsson, þjálfari KR, 
sagði það vonbrigði að hafa ekki 
náð að tryggja Evrópusæti með 
sigrinum þar sem Fram vann í 
Keflavík. „Við lögðum þetta 
þannig upp að ef Keflvíkingar 
stæðu sig í stykkinu myndum við 
ná Evrópusæti með sigri. Samt 
sem áður erum við ánægðir með 
leikinn okkar og þessi stig. 
Fjórða sætið og 39 stig hljótum 
við að líta á sem ásættanlegan 
árangur,“ sagði Logi. 

„Ég veit ekki betur en að ég 
hafi undirritað þriggja ára samn-
ing við félagið í fyrra og geri ráð 

fyrir að hann standi. Það sem 
liggur ljóst fyrir er að Viktor 
Bjarki hverfur aftur til fyrri 
starfa í Noregi, annað er óljóst,“ 
sagði Logi um framtíðina.

Willum Þór, þjálfari Vals, gat 
ekki leynt vonbrigðum sínum 
með árangurinn í sumar. „Þessi 
leikur endurspeglaði okkar tíma-
bil. Við vorum sjálfum okkur 
verstir. Helgi Sig var ekki með, 
Pálmi Rafn farinn, Dennis Bo 
Mortensen var ekki með í sumar. 
Okkur hefur ekki tekist að leysa 
þetta,“ sagði Willum, sem segist 
ekki vita hvort Dennis Bo komi 
aftur til Vals.

„Við fórum ekki með það lið 
sem við ætluðum inn í mótið. Frá 
upphafi var á brattann að sækja. 
Fimmta sætið er algjör von-
brigði,“ sagði Willum vonsvik-
inn. - gmi

KR lagði Val, 0-1, á Vodafonevellinum í gær:

Dugði ekki til Evrópusætis



22  28. september 2008  SUNNUDAGUR

Loksins á Íslandi

Alvöru 
orkudrykkur

Landsbankadeild karla:

LOKASTAÐAN
1. FH 22 15 2 5 50:25 47
2. Keflavík 22 14 4 4 54:31 46
3. Fram 22 13 1 8 31:21 40
4. KR 22 12 3 7 38:23 39
5. Valur 22 11 2 9 34:28 35
6. Fjölnir  22 10 1 11 39:33 31
7. Grindavík 22 8 4 10 29:36 31
8. Breiðablik 22 8 6 8 41:36 30
9. Fylkir 22 6 4 12 24:40 22
10. Þróttur 22 5 7 10 28:46 22
11. HK  22 5 3 14 26:47 18
12. ÍA 22 2 7 13 18:46 13

Fylkisvöllur, áhorf.: 1.530

Fylkir FH

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)  7–20 (3–9)
Varin skot Fjalar 7 – Gunnar 3
Horn 4–1
Aukaspyrnur fengnar 8–7
Rangstöður 2–5

FH 4–3–3  
Gunnar Sigurðsson 7
*Guðm. Sævarsson 8
Tommy Nielsen 8
Freyr Bjarnason 7
Hjörtur Valgarðsson 7
Ásgeir G. Ásgeirsson 7
Matthías Vilhjálms. 8
Davíð Þór Viðarsson 8
Matthías Guðmunds. 7
(71., Björn Sverris.   -)
Atli Viðar Björnsson 7
Atli Guðnason 7

*Maður leiksins

FYLKIR 4–3–3  
Fjalar Þorgeirsson 8
Andrés Jóhannsson 7
Björn Hermanns. 7
Valur Fannar Gísla. 7
Peter Gravesen 5
Kristján Valdimars. 6
Halldór Hilmisson 5
Ian Jeffs 5
Ingimundur Óskars. 6
Haukur Ingi Guðna. 7
Ásgeir Arnþórsson 4
(61., Kjartan Baldv.  5)

0-1 Matthías Vilhjálmsson (53.)
0-2 Guðmundur Sævarsson (78.)

0-2
Kristinn Jakobsson (9)

FÓTBOLTI FH varð í gær Íslands-
meistari í knattspyrnu eftir ótrú-
lega og æsispennandi lokaumferð 
í Landsbankadeild karla. Hafn-
firðingar unnu 2-0 sigur á Fylkis-
mönnum í Árbæ sem dugði til þar 
sem Keflvíkingar, sem sátu í topp-
sæti deildarinnar fyrir loka-
umferðina, töpuðu sínum leik.

Matthías Vilhjálmsson og Guð-
mundur Sævarsson skoruðu mörk 
FH-inga í gær. Síðara markið kom 
aðeins mínútu eftir að Framarar 
komust yfir í Keflavík og gátu því 
stuðningsmenn FH fagnað tvíveg-
is á sömu mínútunni þegar innan 
við stundarfjórðungur var til 
leiksloka.

Yfirburðir FH-inga í gær voru 
algerir. Strax frá fyrstu sekúnd-
um leiksins sóttu þeir grimmt og 
voru í raun klaufar að klára þenn-
an leik ekki löngu fyrr. Það skipti 
þó engu í leikslok.

Heimi Guðjónssyni hefur tekist 
það sem margir efuðust um– að 
reisa við lið FH sem vann þrjá titla 

undir stjórn Ólafs Jóhannessonar, 
núverandi landsliðsþjálfara. Hann 
var sigurvegari gærdagsins.

„Þetta er frábær tilfinning og 
það er erfitt að lýsa henni,“ sagði 
hann við Fréttablaðið eftir leik. 
„Fyrst og fremst er ég stoltur af 
þessum leikmönnum sem sýndu 
fádæma góðan karakter. Þeir spil-
uðu þrjá leiki á sjö dögum og rúll-
uðu þeim öllum upp. Það er bara 
þannig í fótbolta að úrslit mótsins 
ráðast ekki fyrr en í september.“ 

Staðan var markalaus í hálfleik, 
bæði í Keflavík og í Árbænum, en 
Heimir sagðist hafa verið rólegur.

„Það eina sem við þurftum að 
gera var að vera þolinmóðir og 
senda nákvæmari úrslitasending-
ar. Opnanirnar voru til staðar og 
við fengum fullt af færum. Ég var 
alveg viss um að við myndum 
skora í þessum leik.“ 

Hann segir að það hafi verið 
fyrst og fremst skipun sín til leik-
manna að hugsa aðeins um þá 
sjálfa.

„Um leið og maður fer að hugsa 
eitthvað annað og meira er maður 
kominn í vandræði. Þeir afgreiddu 
þetta glæsilega og þetta var mjög 
góður leikur hjá FH í dag.“ 

Heimir sagði að sínir menn 
hefðu náð tveimur af þremur 
markmiðum sínum í sumar.

„Við ætluðum að verða Íslands-
meistarar, komast áfram í Evr-
ópukeppninni og vinna bikarinn. 
Það síðastnefnda tókst ekki en við 
erum samt afar sáttir. Auðvitað 
spilaði liðið ekkert alltaf eins og 
maður vildi. En þetta snýst um að 
toppa á réttum tíma og það gerð-
um við.“ 

Íslandsmótið hefur aldrei verið 
eins langt og nú, 22 umferðir. 
Heimir sagði það breytingu til 
hins betra. „Mér fannst þetta 
miklu skemmtilegra mót en áður. 
Mér finnst líka liðin verða betri og 
betri. Þau eru að verða jafnari. 
Fótboltinn á Íslandi er að verða 
betri og er það afar jákvætt.“ 

 eirikur@frettabladid.is

Framúrskarandi FH-ingar
FH er Íslandsmeistari karla árið 2008 eftir æsispennandi lokaumferð. Fjórði 

Íslandsmeistaratitill FH á aðeins fimm keppnistímatímabilum er staðreynd.

KÓNGURINN Á LOFT Þjálfari FH-inga, Heimir Guðjónsson, sem oft er kallaður Kóngurinn, fær hér flugferð frá lærisveinum sínum í 
gær. Heimir stýrði FH til meistaratitils á sínu fyrsta ári, sem er magnaður árangur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Davíð Þór Viðarsson, 
fyrirliði FH, sendi Frömurum 
kærar þakkarkveðjur fyrir 
sigurinn í Keflavík í gær sem 
gerði FH-ingum kleift að verða 
Íslandsmeistarar.

„Ég hafði alltaf trú á þessu. Ég 
viðurkenni þó að það kom smá efi 
í mann þegar Keflvíkingar kom-
ust í 1-0. En það var frábært hjá 
Frömurum að vinna þennan leik 
og ég get ekki fært þeim nægi-
lega miklar þakkir. Keflvíkingar 
voru vissulega í erfiðri stöðu 

þrátt fyrir allt. Þeir töpuðu fyrir 
okkur og þurftu svo að horfa upp 
á okkur vinna Breiðablik í miðri 
viku. Það bara hlaut að koma 
aukin pressa á þá og ég missti 
aldrei trúna,“ sagði Davíð.

Hann sagði að leikurinn gegn 
Fylki, sem FH vann 2-0, hefði 
verið óvenjulegur.

„Við vorum með boltann allan 
leikinn og hefðum átt að komast 
yfir strax eftir tíu sekúndur. En 
við sýndum þolinmæði og kláruð-
um verkið frábærlega.“ - esá

Davíð Þór Viðarsson fyrirliði var kampakátur:

Hafði alltaf trú á þessu

GLEÐI Davíð Þór, fyrirliði FH, dansar hér með bikarinn í klefanum. Hann átti 
frábært sumar með FH. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓTBOLTI Tryggvi Guðmundsson 
tók út leikbann í leik FH og Fylkis 
í gær og stóð því á meðal áhorf-
enda og fylgdist með leiknum.

„Það er nokkuð nett að verða 
Íslandsmeistari í gallabuxunum 
þó svo að ég sé nú í búningnum 
undir. En það var fáránlegt að 

fylgjast með þessu. Ég var með 
útvarpið í eyrunum og þetta gerð-
ist allt svo skyndilega og hratt.  
Þetta var ólýsanlegt að upplifa 
þetta en um leið alveg yndislegt,“ 
sagði Tryggvi, sem sat á meðal 
stuðningsmanna FH, Mafíunnar, 
meðan á leik stóð. - esá

Tryggvi Guðmundsson fylgdist með úr stúkunni:

Nett að verða meist-
ari í gallabuxunum

FÖGNUÐUR Tryggvi Guðmundsson fagnar hér með stuðningsmönnum FH í stúkunni 
þegar ljóst var að FH var að verða meistari. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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69,8 millj.
6
265,2 fm
2007
Skipti koma 
til greina

270 Mosfellsbæ

Stórikriki 52 
Einstaklega glæsilegt einbýli á einni hæð. Hátt 
til lofts, fallegar innréttingar, 4 rúmgóð svefn-
herbergi,  2 baðherbergi, stór stofa og borðstofa. 
Glæsilegt eldhús með hvítri innréttingu. Rúmgóð-
ur bílskúr. Skipti á minni eign koma til greina. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 14:00-14:30

22 millj.
2
68,4 fm
2000
Hellulögð 
verönd

201 Kópavogur

Fensalir 2
Falleg 2ja herb íbúð á jarðhæð. Eikarparket á 
gólfum, skápar í herbergi og holi, rúmgott eldhús 
með borðkrók, stórt baðherbergi með glæsilegu 
tvöföldu baðkari. Útgengt úr stofu út á hellulagða 
verönd. Stutt í skóla og þjónustu.

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00-17:30

37,9
4
149 fm
1997
Bílskúr

201 Kópavogur

Kópalind 12 
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð með sér inngangi 
og bílskúr innst í botnlanga. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni.  Vestur svalir með góðu útsýni. 
Gengið inn beint frá götu. Stutt í alla almenna 
þjónustu skóla, leikskóla.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 17:00-17:30

6
138,3 fm
1967
Tilboð óskast!

110 Reykjavík

Hraunbær 192, 2. hæð 
Tækifæri, frábær kaup. Björt og rúmgóð íbúð á 
annarri hæð í góðu fjölbýli. Fjögur svefnherbergi. 
Stórar og rúmgóðar stofur með útgengi út á 
suðvestur svalir. Eldhúsið með góðum borðkrók 
,þvottahús og búr inn af eldhúsi.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 14:00-14:30

3
140 fm
2007
Innbyggður 
bíkskúr

109 Reykjavík

Skógarsel 5 
Einstaklega glæsileg 140 fm neðri sér hæð með 
innb. bílskúr. Fallegar innrétt. og gólfefni. Þv.hús 
innan íbúðar. Innangengt í rúmgóðan bílskúr. Góð 
verönd út frá stofu. Vönduð eign á góðum stað í 
Reykjavík. Stutt í alla almenna þjónustu.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 14:00-14:30

62,9 millj.
6
200 fm
1995
Vandað hús.

201 Kópavogur

Fjallalind 13
Fallegt og vandað parhús á 2 hæðum. Gegnheilt 
parket, innrétt. og innihurðir úr kirsjuberjavið. 
Hjónah. á efri hæð með fatah. innaf. Glæsil. 
baðh. með tvöf. baðk. Þvottaherb. með góðum 
innréttingum. Fallegur garður. Stór sólpallur. 

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 15:00-15:30

4
137,2 fm
1997
Bílskúr

200 Kópavogur

Gnípuheiði 1 - Bjalla 301
Einstaklega glæsilegt einbýli á einni hæð. Hátt 
til lofts, fallegar innréttingar, 4 rúmgóð svefn-
herbergi,  2 baðherbergi, stór stofa og borðstofa. 
Glæsilegt eldhús með hvítri innréttingu. Rúmgóð-
ur bílskúr. Skipti á minni eign koma til greina. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00-16:30

65,9 millj.
5
200 fm
1996
Gott útsýni.

200 Kópavogur

Mánabraut 4
Sérlega fallegt og vandað ca 200fm sérbýli með 
innb. bílsk. á frábærum stað. Skiptist í forst., 
stofu, borðst., eldh., 3 svefnh., sjónv.hol, baðh., 
þv.hús, geymslur og bílsk. Stór sólpallur með 
heitum potti. Falleg eign á eftirsóttum stað.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 15:00-15:30

29,5 millj.
4
94,1 fm
1944
Frábær 
staðsetning!

101 Reykjavík

Sólvallagata
Virkilega falleg og vel skipulögð eign á 1. hæð 
á góðum stað miðsvæðis. Eldhúsið er með 
sérhannaðri innréttingu með innbyggðum ísskáp 
og uppþvottavél. Parket á gólfum nema gangi, 
eldhúsi og baðherb. en þar eru flísar á gólfum.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

15,5 millj.
2
55,1 fm
1978

111 Reykjavík

Spóahólar
Björt og falleg 2ja herb íbúð á 3. hæð í litlu 
fjölbýli.  Húsið ný viðgert og málað að utan. 
Snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu 
og fallegt útivistasvæði í göngufæri.

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

158 millj.
9
496,8 fm
2008
Nýtt einbýli

105 Reykjavík

Stigahlíð
Glæsilegt tvílyft einbýli á besta stað. Á 1. hæð 
er ytra og innra anddyri, gestasalerni m/sturtu, 
þrískipt stofa, vinnuh., eldh. og þv.hús. Á 2. hæð 
eru 5 herb., fatah. og baðh. Í útbygg. er tvöf. bíl-
sk. og geymsla. Afhendist tilbúið til innréttinga. 

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

6
187,8 fm
1997
Einbýlishús

220 Hafnarfj.

Einihlíð
Einstaklega glæsilegt einbýlishús á einni hæð. 
Hátt til lofts, fallegur gróinn garður. 4 rúmgóð 
svefnherbergi og sjónvarpsherbergi. Útgengi út 
frá stofu á fallegan og skjólgóðan um 65 fm. 
pall.  Hiti í bílaplani og stéttum fyrir framan hús.  

Halldór Jensson
viðskiptastjóri
halldor@domus.is
sími 840 2100

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað
2007
Nýtt fjölbýli.

203 Kópavogur

Tröllakór 9-11 
Glæsilegar 2ja – 3ja og 4ra herb. íbúðir á þess-
um vinsæla stað. Íbúðirnar skilast fullbúnar að 
innan án gólfefna nema baðherbergið og þvotta-
húsið þar eru flísar á gólfi. Allar innréttingar frá 
InnX. Stæði í bílageymslu fylgir íbúðunum.

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00-17:00

20,9 millj.
4
98,1 fm
1970
Gott útsýni.

111 Reykjavík

Vesturberg 70 
Falleg íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Þrjú góð 
svefnh. Svalir með góðu útsýni. Eldhúsið 
með ljósri innréttingu og góðum borðkrók. 
Parket á stofu, borðstofu, eldhúsi, holi og 
barnaherbergjum. Stutt í alla almenna þjónustu. 

Elsa Þórólfsdóttir
viðskiptastjóri
elsa@domus.is
sími 664 6013

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 15:00-15:30

8
290,6 fm
2008
Möguleiki á 
aukaíbúð.

201 Kópavogur

Örvasalir 3   
Glæsilega hannað og vandað einbýli á tveimur 
hæðum með fallegu útsýni yfir Kópavoginn. 
Húsið er nánast tilbúið undir tréverk. Húsið býður 
upp á þann möguleika að útbúa aukaíbúð á 
auðveldan hátt. 

Linda B. Stefánsd. 
lögg. fasteignasali

Verð
Fjöldi herb.

Stærð
Byggingarár

Annað

SÖLUSÝNING
Í dag kl. 16:00-16:30
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EKKI MISSA AF

▼

▼

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

STÖÐ 2

08.00 Morgunstundin okkar  Í næt-
urgarði, Pósturinn Páll, Friðþjófur forvitni, 
Disneystundin, Stjáni, Sígildar teiknimyndir, 
Gló magnaða, Fræknir ferðalangar, Lára og 
Sigga ligga lá. 

11.05 Í sálarháska  (H-E Double Hockey 
Sticks) (e)

12.30 Silfur Egils 

13.55 Saga Indlands  (2:6) (e)

14.55 Nunnan  (Nunnan) (e)

15.55 Park Lane - Draumabíllinn  (e)

16.50 Willtir Westfirðir  (2:2) (e)

17.20 Táknmálsfréttir

17.30 Rauðka  (e)

17.45 Skoppa og Skrítla  (12:12) (e)

18.00 Stundin okkar  (e)

18.30 Spaugstofan  (e)

19.00 Fréttir

19.35 Veður

19.40 Svartir englar  (2:6)  

20.30 Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu 

21.10 Leystur úr álögum  (Durch Liebe 
erlöst) (2:2) Ung kennslukona verður ást-
fangin af húsbónda sínum og þó hann elski 
hana líka neitar hann að giftast henni vegna 
leyndarmáls sem hann býr yfir. 

22.40 Í sálarháska  (Sea of Souls) (2:2) 
Ung hjón sem verða fyrir miklum missi 
kaupa sér niðurnítt sveitasetur á afskekktum 
stað í Skotlandi.  

23.45 Silfur Egils  (e)

01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.00 Last Holiday 

10.00 Meet the Fockers 

12.00 Knights of the South Bronw

14.00 I‘m With Lucy 

16.00 Last Holiday

18.00 Meet the Fockers  Gamanmynd 
með Barbru Streisand, Dustin Hoffman, 
Robert De Niro og Ben Stiller í aðalhlut-
verkum. 

20.00 Knights of the South Bronw 

22.00 The Weather Man 

00.00 Fallen: The Destiny Þriðji hluti. 

02.00 Nine Lives 

04.00 The Weather Man 

06.00 Thelma and Louise 

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og 
vinir, Þorlákur, Blær og Kalli á þakinu. 

08.05 Algjör Sveppi Sveppi vaknar með 
börnunum og sýnir teiknimyndir með ís-
lensku tali. 

09.35 Willoughby Drive 

09.50 Stóra teiknimyndastundin 

10.15 Bratz 

10.40 Ævintýri Juniper Lee 

11.05 Stuðboltastelpurnar 

11.30 Latibær (7:18) 

12.00 Hádegisfréttir

12.30 Neighbours

12.50 Neighbours

13.10 Neighbours

13.30 Neighbours

13.50 Neighbours

14.15 Chuck (4:13)

15.00 Logi í beinni 

15.45 Dagvaktin - NÝTT (1:11) 

16.20 The Daily Show: Global Edition 

16.55 60 minutes 

17.45 Oprah 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 

18.59 Íþróttir 

19.05 Veður 

19.10 Mannamál 

19.55 Sjálfstætt fólk - NÝTT (2:40) 

20.30 Dagvaktin - NÝTT (2:11) Fram-
hald Næturvaktarinnar sem sló rækilega í 
gegn í fyrravetur. Í Dagvaktinni liggja leiðir 
þremenninganna af næturvaktinni saman á 
ný fyrir einskæra tilviljun. Svakalegt uppgjör 
þeirra á milli verður óhjákvæmilegt.

21.05 Numbers Tveir ólíkir bræður sem 
sameina krafta sína við rannsókn flókinna 
sakamála. Sá eldri er varðstjóri hjá FBI en sá 
yngri er stærðfræðiséni sem fundið hefur leið 
til að nota reikniformúlur og líkindareikning í 
þágu glæparannsókna.

21.50 The Tudors (9:10) Þættir um Hin-
rik VIII Englandskonung sem var ófeiminn við 
að beita óvini sína harðræði og átti í storma-
sömu sambandi við fjölda kvenna, þar á 
meðal fimm eiginkonur. 

22.45 An Inconvenient Truth 

00.20 Hotel Babylon (7:8) 

01.15 Mannamál 

01.50 The Machinist 

03.30 Sylvia 

05.05 Numbers 

05.50 Fréttir 

12.15 Endursýnt valið efni frá liðinni 
viku  Endursýnt á klukkustunda fresti.

20.45 Gönguleiðir  Þáttur um áhugaverð-
ar gönguleiðir á Íslandi. Endursýnt kl. 21.45, 
22.45.

20.00 Dallas - Washington, 
BEINT   STÖÐ 3 SPORT

21.10 Happy Hour   
 STÖÐ 2 EXTRA

20.30 Dagvaktin    STÖÐ 2

20.10 Robin Hood   SKJÁREINN

19.40 Svartir englar  
  SJÓNVARPIÐ

07.50 PGA-mótaröðin Útsending frá Tour 
Championship-mótinu í golfi.

09.50 Spænski boltinn Útsending frá 
leik Espanyol og Barcelona í spænska bolt-
anum.

11.30 Formúla 1 2008 Bein útsending frá 
Formúlu 1 kappakstrinum í Singapúr.

14.15 NFL deildin Magnaður þáttur þar 
sem hver umferð í NFL deildinni er skoðuð í 
bak og fyrir. Þeir Rich Eisen og Deion Sand-
ers skoða allar viðureignirnar og spá í spilin.

14.45 Landsbankadeildin 2008 Út-
sending frá leik Keflavíkur og Fram í lokaum-
ferðinni í Landsbankadeild karla.

17.10 Formúla 1 2008 Útsending frá For-
múlu 1 kappakstrinum í Singapúr.

19.00 PGA mótaröðin Bein útsending 
frá lokadeginum á Tour Championship mót-
inu í golfi.

22.00 F1. Við endamarkið Fjallað verður 
um atburði helgarinnar og gestir í myndveri 
ræða málin. Farið verður yfir helstu mál líð-
andi keppni og þau krufin til mergjar.

22.40 NFL-deildin Útsending frá leik 
Dallas og Washington í NFL-deildinni. Leikur-
inn er sýndur beint á Sport 3 kl 20.

 

09.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Stoke og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni.

10.55 4 4 2 Heimir Karlsson og Guðni 
Bergsson fara yfir hverja umferð í ensku úr-
valsdeildinni ásamt valinkunnum sérfræðing-
um. Allir leikirnir, öll mörkin og umdeildustu 
atvikin á einum stað.

12.15 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Portsmouth og Tottenham.

14.45 Enska úrvalsdeildin Bein útsend-
ing frá leik Wigan og Man. City.

17.05 Enska úrvalsdeildin Útsending frá 
leik Arsenal og Hull í ensku úrvalsdeildinni.

18.55 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Everton og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.

20.35 4 4 2 

21.55 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Man. Utd. og Bolton í ensku úrvals-
deildinni.

23.35 Enska úrvalsdeildin Útsending 
frá leik Newcastle og Blackburn í ensku úr-
valsdeildinni.

08.10 MotoGP  (e)

12.25 Dr. Phil  (e)

15.25 What I Like About You  (e)

15.50 Britain’s Next Top Model  (e)

17.05 Innlit / útlit  (e)

17.55 How to Look Good Naked  (e)

18.45 Singing Bee  (e)

19.45 America´s Funniest Home Vid-
eos  Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar 
sem sýnd eru fyndin myndbrot sem venju-
legar fjölskyldur hafa fest á filmu. Vinsælust 
eru alls kyns óhöpp, mistök og bráðfyndnar 
uppákomur með börnum, fullorðnum eða 
jafnvel húsdýrum.

20.10 Robin Hood  (6:13) Bresk þátta-
röð fyrir alla fjölskylduna um hetjuna Hróa 
hött, útlagann sem rænir þá ríku til að gefa 
hinum fátæku. Svartir riddarar fógetans safn-
ast saman í kastalanum og heita stuðningi 
við aðgerðir til að steypa Ríkharði konungi 
úr stóli þegar hann snýr heim úr krossferð-
inni. Útlagarnir dulbúast sem skemmtikraftar 
til að reyna að stöðva ráðabruggið og Hrói 
er tilbúinn til að fórna sér fyrir konung sinn.

21.00 Law & Order: SVU  (7:22) Banda-
rísk sakamálasería um sérdeild lögreglunn-
ar í New York sem rannsakar kynferðisglæpi. 
Fjórtán ára stúlku er nauðgað og hún myrt 
á hrottafenginn hátt. Málið er talið tengjast 
morðum á tveimur öðrum stúlkum og al-
ræmdur melludólgur liggur undir grun. Lög-
reglan verður að treysta á eina af ungu 
„stúlkunum“ hans til að vitna gegn honum.

21.50 Swingtown  (7:13) Ögrandi þátta-
röð sem gerast árið 1976 þegar diskótónlist-
in var að ryðja sér til rúms. Það er hitabylgja 
í Chicago og Tom heldur sundlaugarpartí án 
þess að Trina viti af því. Roger leitar til Susan 
eftir að hafa misst vinnuna og Bruce á í 
nánum kynnum við samstarfskonu.

22.40 C.S.I. Miami  (e)

23.30 30 Rock  (e)

00.00 The Eleventh Hour  (e)

00.50 Vörutorg

01.50 Óstöðvandi tónlist

> Dustin Hoffman
„Ég er ósáttur við hvað ég er að 
eldast hratt en ég er mjög ánægður 
með hvað ég eldist vel.“ Hoffman 
leikur í myndinni Meet the 
Fockers sem sýnd er á Stöð 
2 bíó í kvöld. 

Barcelona
Allra síðustu sætin

í október

frá kr. 24.900
– flugsæti báðar leiðir

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. 
Ath. að verð getur breyst án fyrirvara. Allt verð er netverð á mann.

Verð kr. 

Borgin sem allir elska!
Heimsferðir bjóða frábær tilboð á allra síðustu sætunum 
til Barcelona í október. Barcelona er einstök perla sem 
Íslendingar hafa tekið ástfóstri við. Borgin býður frábært 
mannlíf og óendanlega fjölbreytni í menningu og 
afþreyingu að ógleymdu öllu því úrvali fjölbreyttra verslana 
sem eru í borginni. Fjölbreytt gisting í boði. Gríptu þetta 
frábæra tækifæri - 

Verð kr. 

Sértilboð 3.-6. okt.

Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli á Hotel HCC Taber *** 
eða Hotel NH Numancia *** í 3 nætur með morgunverði.
Gisting á Hotel Gran Catalonia ****+ kr. 10.000 aukalega.

Sértilboð 16.-19. okt. 

Netverð á mann, m.v. gistingu í tvíbýli á Hotel Aragon ***
í 3 nætur með morgunverði. Aukalega m.v. gistingu í einbýli
kr. 15.000. Gisting á Hotel Catalonia Suite**** eða Hotel 
Barcelona Plaza **** kr. 10.000 aukalega. Aukalega m.v. 
gistingu í einbýli kr. 19.000.

Netverð á mann. Flugsæti báðar leiðir með sköttum. 
Sértilboð 6.-9. okt., 12.-16. okt. og 19.-24. okt..

Á meðan flestir Íslendingar sitja límdir yfir 
hinum nýju íslensku sjónvarpsþáttum á 
sunnudagskvöldum gerist ég svo djörf að 
vera algjör nörd og horfa á Hróa Hött og 
félaga hans í Skírisskógi á Skjá einum. Ég 
horfi á þetta í skjóli þess að börnin hafi svo 
gaman af því en verð sennilega að viður-
kenna fyrir sjálfri mér að ég er hreinræktaður 
sökker fyrir myndum sem gerast á myrkum 
miðöldum. 

Hver nennir að horfa upp á gráan íslensk-
an raunveruleika þegar maður getur fengið 
styrjaldir og drepsóttir beint í æð? Þá var fólk 
ekkert að spá í einstaka morðum, þunglyndi, 
kvíðaröskunum eða átfíkn heldur steðjuðu alvarlegri vandamál að. 
Þú áttir alltaf á hættu að einhver dræpi þig, að þú myndir deyja 
úr hungri eða að nýjasta pestin myndi ganga frá þér. Nú, í síðasta 
þætti um Hróa Hött rifjaðist líka upp fyrir mér að það var líka 

vandlifað sem kona án þess að einhverj-
um dytti í hug að þú værir norn. Þá þurfti 
að passa sig að blanda ekki sterkt jurtate 
eða sofa hjá nágrannanum því þá reiðstu 
örugglega á kústi til að sænga hjá Satani 
á hverri nóttu. 

Drekkingarstóllinn vinsæli kom einmitt 
við sögu í þessum þætti þegar það átti 
að athuga hvort nornin væri raunveru-
leg norn eða ekki. Það þótti sniðugt að 
binda konur fastar í stólinn, láta þær 
síga ofan í vatn og halda þeim þar niðri í 
töluverða stund. Nú, ef þær voru dauðar 
þegar stóllinn var dreginn upp voru þær 

saklausar eða þá að djöfullinn hafði yfirgefið líkama þeirra. Hins 
vegar ef þær voru enn lifandi var það hrein og klár sönnun þess að 
þær væru nornir og ekkert annað hægt að gera en að brenna þær. 
Skemmtileg þessi rökhugsun miðalda. 

VIÐ TÆKIÐ ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON HORFIR Á KARLMENN Í GRÆNUM SOKKABUXUM 

Drepsóttir, styrjaldir og nornabrennur



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

10.00 The Weakest Link
11.00 Vanity Fair
12.00 Vanity Fair
13.00 Last of the Summer Wine
13.30 Last of the Summer Wine
14.00 Last of the Summer Wine
14.30 Last of the Summer Wine
15.00 Who The Dickens Is Mrs Gaskell?
16.00 Trouble at the Top
16.45 Trouble at the Top
17.30 I’ll Show Them Who’s Boss
18.15 I’ll Show Them Who’s Boss
19.00 Days that Shook the World
20.00 Days that Shook the World
21.00 Complete Obsession Body Dysmorphia
22.00 Deafblind
23.00 Days that Shook the World

10.00 DR Update - nyheder og vejr  10.10 Boxen  
10.25 OBS  10.30 SPAM 2008  10.55 Skum TV  
11.10 Angora by night  11.35 Family Guy  12.00 
Gudstjeneste i DR Kirken  12.45 Den store dag  
13.45 HåndboldSøndag. Ikast-Brande EH - Viborg 
HK  15.30 Bamses Billedbog  16.00 Drømmen 
om dybet  16.30 TV Avisen med Sport og Vejret  
17.00 Det konservative Folkepartis landsråd  17.30 
De store katte  18.00 Sommer  19.00 21 Søndag  
19.40 SportNyt  19.55 Columbo på universitetet  
21.25 Macbeth  

08.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv  08.20 VM sykk-
el. Landevei, menn  15.15 Då Tall Ships Races kom 
til vesle Måløy  15.30 Åpen himmel. Fra Hekkingen 
Fyr  16.00 Lillefot og vennene hans  16.25 Herr 
Hikke  16.30 Newton  17.00 Søndagsrevyen  
17.45 Sportsrevyen  18.05 Himmelblå  18.50 
Oppskrift for framtiden  19.50 The Weatherman  
21.30 Kveldsnytt  21.50 Rally Hedemarken  22.20 
Et løfte til de døde  23.10 Uka med Jon Stewart  
23.35 Ekstremvær jukeboks     

06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.00 Fréttir
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 „Ég trúi því, sannleiki....“
11.00 Guðsþjónusta í Árbæjarkirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Ísland og Evrópusambandið
14.00 Útvarpsleikhúsið: Dauði trúðsins
15.00 Hvað er að heyra?

16.00 Síðdegisfréttir
16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.30 Bláar nótur í bland
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Í söguferð um Brasilíu
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

10.00 Debatt  10.45 Inte som min syster  11.50 
Race  14.25 Lena + Orup  15.55 Sportnytt  16.00 
Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 Saltön  
17.15 Hemliga svenska rum  17.30 Rapport  17.55 
Regionala nyheter  18.00 Andra Avenyn  18.30 
Sportspegeln  19.15 Ashes to ashes  20.10 Dina, 
mina och våra barn  20.40 Solen  21.10 Byss  
21.25 Five days  22.25 Carin 21.30  

16.00 Hollyoaks (21:260) 
16.25 Hollyoaks (22:260) 
16.50 Hollyoaks (23:260) 
17.15 Hollyoaks (24:260) 
17.40 Hollyoaks (25:260) 
18.00 Seinfeld 
18.25 Seinfeld 
18.50 Seinfeld 
19.15 Seinfeld 
19.40 The Dresden Files (7:13) 
20.25 Twenty Four 3 (18:24) Jack býr sig 
undir að myrða Chappelle að skipun Saund-
ers. Chase finnur íbúð Saunders og ræðst 
þar inn ásamt sveit lögreglumanna. Michelle 
kemst að því að maður með vírusinn hefur 
sloppið af hótelinu.
21.10 Happy Hour (8:13) Lánið leikur 
ekki við Henry Beckman. Konan yfirgefur 
hann, hann missir vinnuna og íbúðina. Hann 
ákveður að leigja íbúð með Larry, sjálfselsk-
um og raunveruleikafirrtum glaumgosa sem 
útvegar honum vinnu og reynir að kenna 
honum að lifa lífinu.
21.35 My Boys (2:22) Frábærir gaman-
þættir um unga konu sem er greinahöfundur 
hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást við 
einkamálin.
22.00 So you Think you Can Dance  
23.25 So you Think you Can Dance 
00.50 Seinfeld 
01.15 Seinfeld 
01.40 Seinfeld 
02.05 Seinfeld 
02.30 Sjáðu 
02.55 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-
an TV 

Viðmælandi Jóns Ársæls Þórðarsonar 
í öðrum þætti vetrarins af Sjálfstæðu 
fólki er Hugleikur Dagsson, einn mest 
lesni íslenski höfundurinn úti í hinum 
stóra heimi. Myndasögubækur Hug-
leiks eru gefnar út af Penguin-forlaginu 
og seljast í bílförmum beggja vegna 
Atlantshafs. Þá hefur Hugleikur einnig 
getið sér gott orð sem leikritahöfundur 
og hafa verk eftir hann verið sett upp í 
báðum atvinnuleikhúsum borgarinnar. 
Hugleikur er umdeildur í meira lagi 
og veit fátt skemmtilegra en að ögra 
viðteknum venjum og skoðunum – og 
því fær Jón Ársæll að kynnast í þætti 
kvöldsins.

STÖÐ 2 KL. 19.55
Sjálfstætt fólk Hugleikur Dagsson

Eva María ræðir við Hugrúnu „Huggy“ 
Ragnarsdóttur, ljósmyndara og fyrr-
verandi fyrirsætu. Hún flutti 11 mán-
aða gömul frá Íslandi ásamt fjölskyldu 
sinni. Hugrún starfaði sem fyrirsæta 
og síðar 
ljósmyndari, 
en hefur 
undanfarin 
misseri 
vakið athygli 
sem einn af 
dómurum 
raunveru-
leikaþáttar-
ins „Britain‘s 
Next Top 
Model”.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Sunnudagskvöld með Evu 
Maríu
SJÓNVARPIÐ KL. 20.30

▼
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Meðlimir Sigur Rósar leggja áherslu á að halda 
hlutunum innan fjölskyldunnar, eins og sannaðist 
þegar hljómsveitin For a Minor Reflection var 
valin til að hita upp fyrir hana á tónleikaferð um 
Evrópu í nóvember. 

Gítarleikari For a Minor Reflection, hinn nítján 
ára Kjartan Holm, er bróðir Georgs Holm, bassa-
leikara Sigur Rósar. „Er þetta ekki bara gaman?,“ 
segir Kjartan. „Þetta er frábært tækifæri og 
ævintýri, þetta er bara rokk.“ 

Tónleikaferðin stendur yfir frá 4. til 21. nóvember. 
Alls verður um þrettán tónleika að ræða, þar á meðal 
í París, Amsterdam og London fyrir framan mun 
fleiri áhorfendur en Kjartan og félagar hafa áður 
spilað fyrir. 

Hann segist ekkert óttast ægivald stóra bróður í 
ferðinni. „Ég ætla að leyfa mér að efa það. Okkur var 
gerð grein fyrir því að við verðum algjörlega á okkar 
eigin vegum og ég efast um að hann hafi afskipti af 
mér.“ 

Somers og María Huld
Sigur Rós er þessa dagana á tónleikaferð um 
Bandaríkin þar sem Parachutes hitar upp, hljómsveit 
Alex Somers, kærasta söngvarans Jónsa. Í gegnum 
árin hefur reyndar strengjasveitin Amiina hitað upp 
fyrir Sigur Rós við góðan orðstír. Ein úr sveitinni, 
María Huld Markan, er einmitt eiginkona hljómborð-
sleikarans Kjartans Sveinssonar.

Það má því með sanni segja að Sigur Rós leiti ekki 
langt yfir skammt þegar kemur að því að velja 
upphitunarsveitir sínar. Kemur það svo sem ekki á 
óvart því þarna er um frábæra kynningu að ræða 
fyrir hinar annars lítt þekktu For a Minor Reflection 
og Parachutes, sem báðar eru að stíga sín fyrstu 
skref í bransanum.

Heimatilbúinn varningur
Og meira um fjölskyldutengsl því Lukka Sigurðar-
dóttir, eiginkona fjórða meðlims Sigur Rósar, 
trommarans Orra Páls Dýrasonar, og fyrrnefndur 
Alex Somers, reka saman fyrirtækið Toothfaeries 
sem selur heimatilbúinn varning tengdan hljómsveit-
inni, sem rennur út eins og heitar lummur. Að auki 
hefur Alex gefið út ljósmyndabókina Riceboy Sleeps 
með Jónsa, sem var gefin út í þúsund tölusettum 
eintökum. 

Eflaust teygja fjölskylduböndin sig ennþá lengra 
þegar batteríið Sigur Rós er annars vegar, enda 
engin ástæða til að leita á önnur mið þegar nóg er til 
af hæfileikaríku fólki í eigin bakgarði. 

 freyr@frettabladid.is 

HVAÐ SEGIR MAMMA?

„Ég er eiginlega gáfaðasti frægi maður á Íslandi,“ 
segir Ari Matthíasson, leikari og framkvæmdastjóri 
SÁÁ, sem vann spurningakeppni fræga fólksins í 
útvarpsþættinum A til J á Rás 2 í gær. 

Spurningakeppnin hefur staðið yfir í allt sumar 
með þátttöku sextán landsþekktra einstaklinga og 
lauk í gær þar sem Ari sigraði Regínu Ósk Óskars-
dóttur söngkonu í lokaviðureigninni, með ellefu 
stigum gegn sjö. Þáttastjórnendurnir og leikararnir 
Atli Þór Albertsson og Jóhann G. Jóhannsson héldu 
utan um keppnina, en Atli bjó til spurningarnar og 
sá um dómgæsluna en Jóhann var stigavörður.

„Það var mikil spenna þarna í lokin því Ari var 
með svar við einni spurningu sem hann hætti við og 
gaf frá sér. Regína fékk því réttinn og svaraði því 
sama og Ari ætlaði að svara, sem var rétt og Ari 
varð brjálaður,“ útskýrir Atli Þór.

„Ég var ógeðslega fúll því mér fannst vera brotið 
á mér, en svo vann ég og í móralnum yfir því að hafa 
verið svona mikill keppnismaður gaf ég Regínu 
Motorola GSM-síma sem ég fékk í verðlaun,“ segir 
Ari sem fór ekki tómhentur heim. Auk símans fékk 
hann Meistarabikar frá A til J, Playstation 3 tölvu, 
spurningaleikinn Buzz, tímaritaáskrift hjá Birtingi 
og inneign hjá Tal, en Regína fékk einnig Playstation 

PSP-tölvu auk annarra vinninga. „Ég horfi á mig 
utan frá og skammast mín þegar ég er í fýlu í keppni 
ef mér gengur ekki nógu vel. Af heilsufarsástæðum 
held ég að ég geti ekki tekið þátt í fleiri svona 
keppnum, ég tek þetta svo alvarlega,“ segir Ari að 
lokum og hlær.  - ag

Gaf Regínu verðlaunasímann

ALGJÖR KEPPNISMAÐUR Ari Matthíasson sigraði Regínu Ósk í 
spurningakeppni fræga fólksins og gaf henni Motorola GSM-
síma sem hann vann eftir harða keppni. Þau sjást hér með 
þáttastjórnendunum Jóa G. og Atla Þór.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hvað er að frétta? 
Allt fínt. Ég er að fara að gefa út plötu og er að 
vinna á milljón.
Augnlitur: Grænblá.
Starf: Tónlistarmaður.  
Fjölskylduhagir: 
Lofaður og á yndislega stjúpdóttur.
Hvaðan ertu? Úr Breiðholtinu.
Ertu hjátrúarfullur? Nei það er ég ekki.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: 
Simpsons-fjölskyldan, 30 Rock og Father Ted.
Uppáhaldsmaturinn: 
Aspassúpan hennar ömmu minnar.
Fallegasti staðurinn: 
Abbey Road-stúdíóið í London.
iPod eða geislaspilari: 
Plötuspilari.
Hvað er skemmtilegast? Að búa til tónlist.

Hvað er leiðinlegast? Að rífast, gera upp snúrur og 
peningar.
Helsti veikleiki: Blóðheitur, óákveðinn og feiminn.
Helsti kostur: Hausinn á mér.
Helsta afrek: Að hafa kennt annarri manneskju 
þolinmæði og kurteisi.
Mestu vonbrigðin? 
Að ég fæddist á stað þar sem er alltaf leiðinlegt 
veður og það er ekki hægt að kaupa mat án þess 
að tæma veskið sitt.
Hver er draumurinn? Að vera hamingjusamur og 
geta lifað sómasamlega af því starfi sem ég sinni.
Hver er fyndnastur/fyndnust? 
Í augnablikinu er það Alec Baldwin.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? 
Tilætlunarsemi, óvirðing fyrir högum annarra og 
stríð.
Hvað er mikilvægast? Að haga sér eins og maður. 

HIN HLIÐIN KRISTINN GUNNAR BLÖNDAL TÓNLISTARMAÐUR

Er blóðheitur, óákveðinn og feiminn

„Ég er voða stolt af henni. Þetta 
er svo góð stelpa að það hálfa 
væri nóg. Skólinn er númer eitt 
en meðan gengur vel í skólanum 
fær hún að gera þetta. Þetta er 
töff bransi og þarna lærist að 
ekki er allt sjálfgefið og þú verð-
ur að vinna til að ná árangri.“

Edda Gústafsson, móðir Birnu Gústafsson 
sem situr fyrir í nýjasta hefti tímaritsins 
Time.

Sigur Rós leitar ekki 
langt yfir skammt 
þegar hún þarf á 
aðstoð að halda. 
Fjölskyldan er 
aldrei langt undan, 
enda nóg af hæfi-
leikaríku fólki þar 
að finna.

INNAN FJÖL-
SKYLDUNNAR

JÓNSI OG ALEX Alex hitar upp 
fyrir Jónsa og Sigur Rós með 
hljómsveitinni Parachutes.

FEÐGAR Georg, Kjartan og faðir þeirra, frétta-
maðurinn Haukur Holm, á góðri stundu.

MARÍA HULD 
María Huld 

Markan 
Sigfúsdóttir 
úr Amiina er 
gift Kjartani 

Sveins syni, 
hljóm-
borðs-
leikara 
Sigur 
Rósar.

SIGUR RÓS: MAKAR OG ÆTTINGJAR HJÁLPA TIL VIÐ AÐ BREIÐA ÚT BOÐSKAPINN

Fjölskyldubönd Sigur Rósar

KJARTAN 
HOLM 
Kjartan hitar 
upp fyrir 
eldri bróður 
sinn Georg 
Holm á 
tónleikaferð 
um Evrópu í 
nóvember.

Mikil gleði braust út meðal 
aðdáenda Bubba Morthens á 
spjallborði síðunnar bubbi.is þegar 
þeir lásu í Fréttablaðinu að Bubbi 

ætlaði að reyna fyrir 
sér sem útvarpsmað-
ur á Rás 2. Þannig 

segir Trausti 
nokkur: „Hugsan-
lega hárrétti vett-
vangurinn til að 
ræða áhugaverð-

ar skoðanir okkar 
manns. Verst hvað 
þetta er seint á 
kvöldin,” sem 
segir mönnum að 
aðdáendur kon-
ungsins virðast 
farnir að reskjast 
og eru orðnir 
kvöldsvæfir. En 
þáttur hans, 
Færibandið, 
verður á 
dagskrá á 

mánudags-
kvöldum milli átta og tíu. 
 - jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

09.05.1976

LUKKA OG ORRI PÁLL Lukka 
Sigurðardóttir, eiginkona 
Orra Páls Dýrasonar, selur 
Sigur Rósar-varning ásamt 
Alex Somers.
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SIGUR RÓS Hljómsveitin 
Sigur Rós leitar ekki 

langt yfir skammt þegar 
kemur að því að velja 

upphitunarsveitir.
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BAKÞANKAR
Davíðs Þórs 
Jónssonar

Í síðustu viku sá ég svolítið eftir 
því að hafa sagt mig úr Vinstri 

grænum á sínum tíma, af því að ég 
hefði viljað gera það í síðustu viku. 
Tilefnið var frámunalega heimsku-
leg ummæli Svanhvítar Svavars-
dóttur um þá fallegu og eðlilegu 
ákvörðun borgarstjórnar að láta 
heiðra minningu Tómasar Guð-
mundssonar með því að reisa 
honum styttu. Hún sagði eitthvað á 
þá leið að ákvörðunin væri ekki í 
anda nýrrar og frjórrar hugsunar 
um list í opinberu rými auk þess að 
vera menguð karllægum viðhorf-
um.

AUÐVITAÐ er það eina úrelta í 
þessu sambandi sá forpokaði milli-
metrafemínismi sem ummælin 
lýsa, en hann gengur út á að skipta 
mannkyninu í tvær ósættanlegar 
fylkingar og deila heiminum 
hnífjafnt á milli þeirra, óháð ein-
staklingum, hæfileikum þeirra eða 
framlagi. Gildir þar einu hvort um 
er að ræða sæti á framboðslistum, 
útsendingarmínútur í ljósvakamiðl-
um, dálksentímetra í blöðum eða 
styttur bæjarins. Þannig er óhugs-
andi að heiðra minningu Halldórs 
Laxness, Þórbergs Þórðarsonar eða 
Steins Steinars fyrr en búið er að 
heiðra Svövu Jakobsdóttur, Guð-
rúnu Helgadóttur og Auði Haralds 
(svo ég nefni þrjá af mínum eftir-
lætiskvenrithöfundum), þar sem 
karlarnir eru búnir að fá styttur af 
Jónasi og Einari Ben. Að Reykvík-
ingar reisi Reykjavíkurskáldinu 
styttu á áberandi stað þykir aukin-
heldur fráleitt þar sem það er til 
brjóstmynd af honum á bókasafn-
inu. Og svo var hann íhald.

SÁ SIÐUR að þjóðir heiðri minn-
ingu sinna andans jöfra með því að 
reisa þeim styttu er jafngamall sið-
menningunni. Síðastliðna hálfa öld 
eða svo hefur það hins vegar þótt 
úrelt hugsun um list í opinberu 
rými. Fyrir vikið eru ýmiss konar 
minnisvarðar um hin og þessi mikil-
menni á víð og dreif um allt land 
sem minna engan á viðkomandi 
mikilmenni og eru því í raun ekki 
minnisvarðar um neitt annað en 
tískubóluna sem var vinsælust í 
myndlistinni árið sem þeir voru 
afhjúpaðir. Þess vegna ætti maður 
kannski að þakka sínum sæla fyrir 
að Halldóri Laxness hafi ekki enn 
verið reistur minnisvarði. Í anda 
nýrrar og frjórrar hugsunar um 
list í opinberu rými eru nefnilega 
allar líkur á því að hann hefði minnt 
meira á hrunið línumannvirki en 
Nóbelsskáldið.

KLASSÍK verður hins vegar aldrei 
úrelt. Það er einmitt það sem gerir 
hana klassíska.

Minnisvarðar 
og millimetra-

femínismi

Í dag er sunnudagurinn 
28. september, 272. dagur ársins.

7.29 13.18 19.06
7.14 13.03 18.50

Tveggja manna herbergi 
á kr. 5.000 nóttin

Svefnpokapláss   
kr. 1.500 nóttin

Gesthús Dúna

Gesthús Dúna - Suðurhlíð 35 - 105 Reykjavík 
Pantanir:  588-2100  /  duna@islandia.is

Okkur langar 
til Berlínar

með ánægju

 www.icelandexpress.is
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Það er svo auðvelt að detta inn í þessa sérstöku og afslöppuðu 
Berlínarstemningu. Iðandi mannlíf, menning og saga á hverju 
horni, búðir og góður matur – það er algjörlega áreynslulaust 
að njóta Berlínar, það bara gerist að sjálfu sér. 

Ef þig langar til Berlínar í haust eða vetur skaltu bóka þína ferð 
á www.icelandexpress.is eða skoða úrval skipulagðra ferða á 
www.expressferdir.is  

Okkur langar að njóta 
lífsins á kaffihúsum 
og krám sem Berlín er 
víðfræg fyrir. Gott að 
láta líða úr sér og fá 
sér eitthvað gott í 
gogginn þegar maður 
er búinn að ganga sig 
upp að hnjám eða 
versla yfir sig.

Okkur langar að spóka 
okkur í einhverjum 
af hinum fjölmörgu 
görðum og grænu 
svæðum Berlínar. 

Okkur langar að 
heimsækja Egypska safnið 

og fleiri söfn á hinni 
svokölluðu „safnaeyju“. 

Þar eru margir dýrgripir til 
sýnis, m.a. brjóstmynd af 

Nefertiti, eiginkonu 
faraósins Amenhotep sem, 
þó hún sé orðin 3.000 ára 
gömul, hefur engu glatað 

af fegurð sinni.

Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verð frá:

12.400 kr. 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.

Okkur langar að sjá Brandenborgar-
hliðið með eigin augum og rölta 
eftir breiðgötunum þar í kring.

Okkur langar að versla og 
skoða iðandi mannlífið á 
Kurfürstendamm, eða 
„Kudamm“, þar sem finna má 
allar helstu verslanirnar á 
borð við H&M, og stór vöruhús 
í löngum bunum. KaDeWe er 
þeirra frægast.


